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1.РАЗРЕДНА НАСТАВА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ РАЗРЕД
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Стручно веће првог разреда

Бајина Башта, децембар 2017.године
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Фонд часова за први разред и предмете
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
Р.бр.
1
2
1
2
Р.бр.
1
2
3

A. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Српски језик
Енглески језик
Математика
Свет око нас
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко и здравствено васпитање
Укупно
Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Верска настава - православни катихизис (веронаука)
Грађанско васпитање
В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Чувари природе
Од играчке до рачунара
Укупно

ПРВИ
РАЗРЕД
Нед.
Год.
5
180
2
72
5
180
2
72
1
36
1
36
3
108
19
684

1
1

36
36

1
1
21

36
36
756

21
2
-

756
72
-

Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА
Редовна настава
Допунска настава
Додатни рад
Укупно :

Р.бр.

Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

1

Час одељ. старешине

1

36

2

Друштвене, техничкер, хуманитарне, спортске и културне активности

2

72

Укупно
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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 економском,
друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном развоју друштва.
Циљеви и задаци програма образовања су:

-

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

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
СРПСКИ ЈЕЗИК
Циљеви и задаци:
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-

Развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;
основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика;
поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика;
упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика;
оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим
комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);
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 њоме самостално служе као извором сазнања; навикавање на самостaлно 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 функционanних појмова из 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 самостaлно 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 мећу људима.
усвајање правилног изговарања гласова, гласовних скупова, речи и реченица;
савладавање технике читања и писања на ћириличком писму;
навикавање на употребу књижевног језика у говору и писању;
формирање навике за читко, уредно и лепо писање;
поступно увођење у доживљавање и разумевање књижевних текстова;
уочавање врста књижевних дела према захтевима програма;
усвајање основних књижевнотеоријских и функционалних појмова према захтевима програма;
оспособљавање за усмено и писмено препричавање, причање и описивање према захтевима програма.
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СРПСКИ ЈЕЗИК - ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 180

Садржај програма

Основе читања и
писања-

Активности
Број ученика у
час. образовно
васпитном раду
2

претходна
испитивања

слуша
посматра
прича
практично
комуницира
- манипулише
сликама
-

-

Основе читања и
писањаПрипрема за читање
и писање

18

-

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

ређа слагалице мотивише
од слова и слика

слуша
посматра
прича
практично
комуницира
- манипулише
сликама
-

Активности
наставника у
образовно
васпитном

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

ређа слагалице -мотивише
од слова и слика

Начин и
поступак
остварива
ња
-стваралачка

Циљеви и задаци садржаја програма

-

испитивање способности свакога детета за говорно општење
(способност за репродуковање краћег садржаја, умешност за слободно говорно комуницирање, богатство речника, одступања од
књижевног језика, говорни недостаци)

-

испитивање предзнања из читања и писања (познавање слова,
читање и писање)

-разговор
-графички
радови
-текстуална

-дијалошка
демонстрат ивна
илустратив
на
-

препричавање текста, луткарске представе, цртаног филма
формирање и усавршавање културе практичног комуницирања
усвајање и развијање појма реченице, речи и гласа
лексичка и синтетичка вежбања
богаћење реченица, активирање пасивног речника, анализа
гласовне структуре речи
вежбе артикулације
моторичке вежбе: вежбање покрета руке, шаке и прстију,
писање различитих црта и линија као основних елемената слова
једноставно и спонтано ликовно изражавање
развијање спонтаности, функционалности, доследности и
умешности у служењу прибором за писање
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Почетно читање и
писање

70

-

-

именује и чита
слова,
прави речи од
слова,
прави од речи
реченице,
чита текстове,
активно
учествује у
причању,

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

користи дечју
штампу и
непознате
текстове

-наводи на
повезивање и
примену знања

демонстрат
ивна
-текстуална
-дијалошка
-учење
путем
открића
илустратив
на
-игра улога

-упознавање са писаним и штампаним словима азбуке
-

усвајање појма, гласа, писање слова и читање одговарајућег
текста и разговор о њему, писање речи и реченица

-

увежбавање логичког читања на одговарајућим текстовима у
Буквару

-

правилан изговор свих гласова
правилно наглашавање речи, течно повезивање речи у
реченици јачином и темпом природног говора

- разговор о прочитаном
аналитичко - увежбавање графички првилног и естетски ваљаног писања:
-синтетичка појединачних слова, речи и реченица
метода
- одмерено, примерно и подстицајно вредновање рукописа
сваког ученика
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активно
учествује у
причању
- слободно и
умерено
препричава,
прича
- рецитује
- описује на
основу онога
што је видео,
доживео, осетио
- вежба изговор
гласова, речи,
брзалица
-реализује
једноставније
говорне улоге
-

Усавршавање
читања и писања
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-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира

aналитичко
синтетичка
метода

-наводи на
повезивање и
примену знања

разговор

метода
читања

-после усвајања основне писмености наставља се увежбавање и
усавршавање читања и писања до степена аутоматизованих
радњи
-

уз обраду текстова и осталих предметних подручја: граматика,
правопис, лектира, језичка култура

метода
писања
стваралачка
графички
радови
текстуална
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Језик

10

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

-препознаје слова,
речи, реченице
-игра се мењајући
гласове у речима,
-вежба у
изговарању
-наводи на
обавештења,
питања и заповести повезивање и
-вежба у изговору и примену знања
писању гласова ч, ћ,
ђ, х, р
- започиње
реченицу
великим словом
- пише лична
имена и
презимена и
једночлана
имена насеља
- употребљава
тачку, упитник и
узвичник
пише по диктату

-препознавање речи и реченице, гласова, слова
демонстрат - разликовање обавештајних, упитних и узвичних реченица
ивна
- текстуа - правилно изговарање гласова: ћ, ч, ђ, џ, х, р
лна
- Употреба великог слова на почетку реченице и у писању личних
- дијало
имена
шка
- употреба знакова интерпункције
-учење
- ученик препознаје: реч, реченицу, глас, слово
путем
открића
- ученик може да схвати шта је обавештајна, упитна и узвична
реченица
-

правилно изговара гласове: ћ, ч, ђ, џ, х, р
правилно употребљава велико слово у писању личних имена и
на почетку реченице

- правилно употребљава тачку, упитник, узвичник
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Књижевност
А)лирика

18

Б)епика

18

В)драма

18

Г)популарни и
информативни
текстови

6

-усмерава
-наводи
чита текстове
-ствара ситуацију
увежбава
-сугерише
логичко читање -поставља проблем
- препознаје
-подстиче
књижевна дела и -дискутује
њихове основне -анализира
карактеристике -мотивише
доживљава и
-координира
разумева садржај
-наводи на
књижевних
повезивање и
текстова
примену знања

-увођење у доживљавање и разумевање књижевних текстова
демонстрат
- уочавање врста књижевних дела према захтевима програма
ивна
-текстуална - усвајање основних књижевно теоријских и функционалних
-дијалошка
појмова према захтевима програма
-игра улога - оспособљавање за усмено и писмено препричавање, причање и
описивање према захтевима програма
-

васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма,
истинољубивости, солидарности и других моралних вредности

-

развијање патриотизма и васпитање у духу мира, културних
односа и сарадње међу људима

-

разликује основне врсте књижевног изражавање, стих, прозу

-

уме да уочи тему и ликове у књижевном тексту

-уме да запажа, открије, упоређује, образложи дате појединости
које чине појединости прочитаног текста
-

уме да уочи тему и ликове у књижевном тексту

-уме да запажа, открије, упоређује, образложи дате појединости
које чине појединости прочитаног текста
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НАСТАВНА ОБЛАСТ
Говорна култура

НИВОИ ПОСТИГНУЋА
СТАНДАРДИ
1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, учествује у њему
и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике;
1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања;
1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без тзв. ,,певушења”
или „скандирања”;
1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни текст на основу предходне израде плана текста
и издвајања значајних делова;
1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему;
1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју.

ОСНОВНИ НИВО

СРЕДЊИ НИВО
Вештина читања и разумевање прочитаног

1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличног текста;
1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом,
проналазећи информације експлицитно исказане у једној реченици,
пасусу, или у једноставној табели (ко, шта, где, када, колико и сл.);
1СЈ.1.2.4. 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.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да
ли му се допада, да ли му је занимљив; да ли постоји сличност између
ликова и ситуација из текста и особа и ситуација које су му познате;
издваја речи које су му непознате.
1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом,
анализирајући и обједињујући информације исказане у различитим
деловима текста (у различитим реченицама, пасусима, пољима
табеле);
1СЈ.2.2.5. одређује основни смисао текста и његову намену;
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;
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1СЈ.2.2.10. вреднује примереност илустрација које прате текст.

НАПРЕДНИ НИВО

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући
информације из различитих делова дужег текста;
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).

СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА СРПСКИ ЈЕЗИК-1.РАЗРЕД

Писано изражавање
ОСНОВНИ НИВО

СРЕДЊИ НИВО

НАПРЕДНИ НИВО

1СЈ.1.3.1. пише штампаним и 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);
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 и једноставан текст;
1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи
(у односу на узраст) и правилно их употребљава;
1СЈ.1.3.10. пише честитку (за Нову годину, рођендан).
1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања назива места
(насеља); правилно пише гласове ћ,ч,ђ,џ;
1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз (ред
речи у реченици, типове реченица, дужину реченице...);
1СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава комуникативној ситуацији
(формално/неформално);
1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст;
1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст.
1СЈ. 3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама;
1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у односу на узраст).
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Граматика
и
лексикологија
ОСНОВНИ НИВО

СРЕДЊИ НИВО

1СЈ.14.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији
(обавештајне, упитне, узвичне, заповедне);
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.2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији
(обавештајне, упитне, узвичне, заповедне);
1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију;
1СЈ.2.4.9. познаје значења речи и фразеологизама који се јављају у
школским текстовима (у уџбеницима, књигама из лектире и сл.) и
правилно их употребљава.
1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу
ситуације и текста/контекста у којем су употребљени.

НАПРЕДНИ НИВО

ОСНОВНИ НИВО

Књижевност
СРЕДЊИ НИВО

НАПРЕДНИ НИВО

1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне родове на основу формалних одлика поезије,
прозе и драме;
1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну);
1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у
књижевноуметничком тексту;
1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком
тексту.
1СЈ.2.5.2. 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);
1СЈ.2.5.6. разликује приповедање од описивања и дијалога.
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.
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 72
Циљ-Циљ наставе страног језика на млађем школском узрасту је да оспособи ученика да комуницира на основном нивоу страним
језиком,,у усменом и писаном облику о темема из његовог непосредног окружења.
Настава страног језика треба да :
-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,
-подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства.
Општи стандарди-Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући друге,стиче свест о значају свог 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:
-препознаје гласове(посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу,акценат,ритам и интонацију,
-разуме вербални садржај уз помоћ невербалне комуникације,
-разуме кратке дијалоге,приче и песме о познатим темама које чује уживо или са аудио-визуелних записа.
Разумевање писаног текста
Ученик треба да:
-препознаје слова,написане речи и реченице у вези са познатим појмовима,
-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 при говору и читању,
-даје основне информације о себи и свом окружењу,самостално и уз наставникову помоћ,
-описује кратким и једноставним исказима себе и друге у познатим ситуацијама,
-репродукује,сам или у групи,кратке рецитације или бројалице и познате песме.
Интеракција
Ученик треба да :
-реагује вербално и невербално на постављена упутства и питања,
-поставља једноставна питања,
-изражава допадање и недопадање,
-учествује у заједничким активностима на часу,
-поставља питања и тражи разјашњење када нешто не разуме.
Писмено изражавање
Ученик треба да :
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-поштујући правопис,преписује,допуњава и пише речи и краће реченице вези са познатим писаним текстом или визуелним подстицајем,
-пише личне податке(име,презиме и адресу),
-прави спискове са различитим наменама(куповина,прославе рођендана,обавезе у току дана...),
-допуњава честитку.
Знања о језику
Ученик треба да:
-препознаје основне граматичке елементе,
-користи језик у складу са нивоом формалности и комуникативне ситуације(на пр. Форме учтивости),
ТЕМА(наставни садржај)

1)МОЈ ДОМ

2)ШКОЛА
ДРУГОВИ

И

БРОЈ
ЧАСО
ВА
10

МОЈИ 10

3)ИГРА

10

4)ОДЕЋА

10

ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА(начин и поступци)

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНООБРАЗОВНОМ РАДУ

-поздрављање
-слушање и реаговање на питања наставника и
-представљање себе
упутстава са аудио записа
-казивање личних имена
-драмска игра; рад у пару
-представљање других
-одговори на једноставна питања о идентитету
-именовање предмета
-цртање и бојење предмета по датим
-разумевање једноставних питања и давање кратких упутствима
одговора
-дидактичке игре и песме везане за боје
-реаговање на задате подстицаје
-цртање и бојење предмета
-описивање предмета на основу величине и боје
-цртање и исецање предмета
-казивање бројева (1-10)
-писање бројева по налогу
-именовање и набрајање предмета за игру
-цртање , бојење, сецкање и лепљење предмета
-описивање предмета бојама
за игру
-изражавање множине именица
-драмске игре
-певање песмица
-именовање делова одеће
-описивање предмета бојама

-игре погађања постављањем ДА/НЕ питања
-цртање и исецање
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5)ПРОСЛАВА
РОЂЕНДАНА

10

-изражавање поседовања глаголом ХАВЕ ГОТ
-игре наредби
-издавање и извршавање наредби
-певање рођенданских песама
-именовање предмета коришћених у склопу прославе -драмске игре
рођендана
-цртање,бојење,лепљење сличица

6)ЛИЧНА ХИГИЈЕНА

10

-именовање прибора за личну хигијену
-изражавање способности/неспособности
-именовање појединих делова тела
-изражавање радњи везаних за одржавање личне
хигијене

-певање одговарајућих песмица
-драмске игре
-цртање,бојење,лепљење
-идентификовање и бојење предмета

-именовање и описивање кућних љубимаца
-подстицање развоја одговарајућег понашања
-сналажење у простору
-изражавање допадања и недопадања

-цртање омиљених животиња
-решавање загонетки постављањем кратких
питања
-драмске игре по улогама
-попуњавање
табела
изражавањем
допадања/недопадања

7)ЖИВОТИЊЕ И КУЋНИ 10
ЉУБИМЦИ
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МАТЕМАТИКА - ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 180
Циљеви и задаци
- Да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних 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;
- да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима;
- да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и основне законе тих операција;
- да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне односе;
- да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама;
- да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе радном и политехничком васпитању и
образовању;
- да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост, упорност, систематичност, уредност, тачност,
одговорност, смисао за самостални рад;
- да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе формирању правилног погледа на
свет и свестраном развитку личности ученика;
- да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања.
- препознају, разликују и исправно именују облике предмета, површи и линија;
- посматрањем и цртањем упознају тачку и дуж и стекну умешност у руковању лењиром;
- на једноставнијим, конкретним примерима из своје околине уочавају односе између предмета по облику, боји и величини;
- успешно одређују положај предмета према себи и предмета према предмету;
- уочавају разне примере скупова, припадање елемената скупу и користе речи: „скуп" и „елемент", усвајајући значење везивањем за примере
из природног окружења детета;
- науче да броје, читају, записују и упоређују бројеве до 100, као и да исправно употребљавају знаке једнакости и неједнакости;
- савладају сабирање и одузимање до 100 (без прелаза преко десетице), разумеју поступке на којима се заснивају ове операције, схвате појам
нуле и уочавају њено својство у сабирању и одузимању, упознају термине и знаке сабирања и одузимања; науче да правилно користе
изразе „за толико већи" и „за толико мањи";
- упознају (на примерима) комутативност и асоцијативност сабирања (без употребе ових назива);
- савладају таблицу сабирања и да до нивоа аутоматизације усвоје технику усменог сабирања једноцифрених бројева и одговапајyће
случајеве одузимања;
- одређују непознати број у одговарајућим једнакостима искључиво путем „погађања";
- успешно решавају текстуалне задатке (с једном и две операције) у оквиру сабирања и одузимања до 100 (помоћу састављања израза, као и
обратно, да на основу датог израза умеју да састављају одговарајуће задатке);
- упознају метар, динар и пару.
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Садржаји
програма

Број
часов
а

Предмети у
простору и односи
међу њима

10

Линија и област

10

Активности
ученика у
образовно
васпитном раду
- посматра
- уочава
- именује
- повезује
- упоређује

-

-

Активности наставника у
образовно васпитном
раду

-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на повезивање и
примену знања
-подстиче на логично
мишљење
-развија кооперативност
разликује
-усмерава
именује
-наводи
открива
-ствара ситуацију
релације
и -сугерише
изражава их
-поставља проблем
упоређује
-подстиче
уочава
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на повезивање и
примену знања
-подстиче на логично
мишљење
-развија кооперативност

Начин и поступак
остваривања

Циљеви и задаци садржаја
програма
орјентисати се у простору
користећи одреднице горе, доле,
изнад, испод, лево, десно...
- разликовати и именовати
геометријска тела
- одређивати положај предмета

-демонстративна
- дијалошка
- илустративна
- истраживачка

-

-демонстративна
- дијалошка
- илустративна
- истраживачка

-

разликовати и именовати
тачку, дуж и линију
- умети да их нацрта
- овладати
руковањем
геометриским прибором
- упоређивати по облику и
дужини
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Класификација
премета према
својствима

6

Природни бројеви
до 100

148

Мерење и мере

6

-

посматра
уочава
упоређује
закључује
проверава

-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-координира
-наводи на повезивање и
примену знања
-подстиче на логично
мишљење
- посматра
-усмерава
- групише
-наводи
- пребројава
-ствара ситуацију
- броји
-сугерише
- сређује по -поставља проблем
редоследу
-подстиче
- математичк -анализира
и се изражава -мотивише
- рачуна
-координира
- примењује
-наводи на повезивање и
стечено знање примену знања
-подстиче на логично
мишљење
-развија кооперативност
- упоређује
-усмерава
- мери
и -наводи
процењује
-ствара ситуацију
- примењује
-сугерише
стечена знања -поставља проблем
- прави
-подстиче
моделе
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на повезивање и
примену знаља
-подстиче на логично

- демонстративна
- илустративна
- истраживачка

-

-

уочити однос између
предмета по облику, боји и
величини

демонстративн

-

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
успешно решити текстуалне
задатке

а
-

-

-

илустративно
демонстративн

а
експериментална
- игра

упознати метар, динар, пару
знати вредност новчаница и
поступак плаћања
- мерити дужину: стопом,
кораком...
-
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мишљење
-развија кооперативност

НАСТАВНА ОБЛАСТ

НИВОИ
ПОСТИГНУЋА
ОСНОВНИ НИВО

ПРЕДМЕТИ У ПРОСТОРУ И ОДНОСИ
МЕЂУ ЊИМА

СРЕДЊИ НИВО

СТАНДАРДИ
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).
.

НАПРЕДНИ
НИВО
ОСНОВНИ НИВО
ЛИНИЈА И ОБЛАСТ
СРЕДЊИ НИВО

1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат,
круг, троугао, правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа и
угао) и уочава међусобне односе два геометријска објекта у
равни (паралелност, нормалност, припадност).
1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у
равни.

НАПРЕДНИ
НИВО
ОСНОВНИ НИВО
КЛАСИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА
ПРЕМА СВОЈСТВИМА

СРЕДЊИ НИВО

1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат,
круг, троугао, правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа и
угао) и уочава међусобне односе два геометријска објекта у
равни (паралелност, нормалност, припадност).
1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у
равни.

НАПРЕДНИ
НИВО
ОСНОВНИ НИВО

1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди
бројеве по величини и да прикаже број на датој бројевној
полуправoj.
1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са највише две
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ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 100

СРЕДЊИ НИВО

НАПРЕДНИ
НИВО

ОСНОВНИ НИВО

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

СРЕДЊИ НИВО

операције сабирања и одузимања у оквиру прве хиљаде
1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са
једном рачунском операцијом.
1МА.2.1.1. уме да примени својства природних бројева (паран,
непаран, највећи, најмањи, претходни, следећи број) и разуме
декадни бројни систем.
1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу
датом броју
1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза.
1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције.
1МА.3.1.1. уме да примени својства природних бројева у
решавању проблемских задатака.
1МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и одузимања и уме
да их примени.
1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у
текстуалној форми
1МА.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.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих
апоена и рачуна са новцем у једноставним ситуацијама.
1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине
1МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих
апоена и рачуна са новцем у сложенијим ситуацијама.
1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у
текстуалној форми

НАПРЕДНИ
НИВО

СВЕТ ОКО НАС - ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 72
Циљеви и задаци
-

Да усвајањем знања, умења и вештина деца развијају своје сазнајне, физичке, социјалне и креативне способности, а истовремено спознају
и граде ставове и вредности средине у којој одрастају као и шире друштвене заједнице
да развијају сазнајне способности,
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-

да формирају основне појмове и постепено граде основе за систем појмова из области природе, друштва и култyре
стичу знања, умења и вештине које им омогућавају даље учење
подстицати приридну радозналост деце.
да деца самостално истражују и искуствено долазе до сазнања - спознају свет око себе
да деца надограђују, проверавају и примењују стечена знања
да кроз интерактивне социјалне активности упознају себе, испољавају своју индивидуалност, уважавајући различитости и права других,
уче се како треба живети заједно.
стварање одговорног односа ученика према себи и светy који га окружује и омогућујући му успешну интеграцију у савремене токове
живита.
да деца упознају себе, своје окружење и развију способности за одговаран живот у њему.
развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и повезивање тих појмова;
развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихиве повезаности;
развијање основних елемената логичког мишљења;
развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења;
оспособљавање за самостално учење и проналажење информација;
интегрисање искуствених и научних сазнања у контуре система појмова из области природе и друштва;
стицање елементарне научне писмености и стварање основа за даље учење;
усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог рационалног коришћења и дограђивања;
развијање еколошке свести.

Садржаји
програма
Ја и други

Број
часов
а
12

-

Активности
ученика у
образовно
васпитном раду
посматра
описује
групише
испољава
препознаје
упоређује
именује
процењује

Активности
наставника у
образовно васпитном
раду
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на повезивање
и примену знаља
-постављање
занимљивих питања

Начин и поступак
остваривања

-

игра улога
дијалошка
радионичарска
илустративна
интерактивна
амбијентална

Циљеви и задаци садржаја
програма

-

-

препознати и уважити
сличности и разлике међу
појединостима
препознати своје жеље и
интересовања
именовати групе којима
припада
описати своју породицу,
обичаје и празнике
именовати основне објекте
лок. средине
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Жива и
нежива
природа

Оријентациј
а у простору
и времену

Култура
живљења

38

10

12

- посматра
- описује
- процењује
-експериментише
- истражује
- ствара
- игра се
- бележи
- групише

-

-

-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на повезивање
и примену знања
-постављање
занимљивих питања
посматра
-усмерава
описује
-наводи
уочава
-ствара ситуацију
истражује
-сугерише
експериментише -поставља проблем
сналази се у -подстиче
простору
и -дискутује
времену
-мотивише
-координира
-наводи на повезивање
и примену знања
-постављање
занимљивих питања
посматра
-усмерава
уочава
-наводи
истажује
-ствара ситуацију
сазнаје
-сугерише
ствара
-поставља проблем
сакупља
-подстиче
игра се
-дискутује
сналази се
-мотивише
практикује
-координира
-наводи на повезивање
и примену знања
-постављање
занимљивих питања

-игра улога
- илустративна
- амбијентална
експериментална
- интерактивна
- кооперативна

-

партиципативна
кооперативна
дијалошка
експерименталн

а

-

-

демонстративна
игра улога
дијалошка
радионичарска
текстуална
илустративна

разликовати живу од неживе
природе
упознати основна својства воде,
ваздуха и земљишта
упознати биљке и животиње у
окружењу
уочити разлике и сличности
међу живим бићима
уочити понашања материјала
под различитим утицајима
развијање способности
препознавања човековог
утицаја на здравље и животну
средину
сналазити се у времену и
простору
уочити и именовати различите
временске промене
решавати различите
проблемске ситуације

упознавати и придржавати се
правила у саобраћају
- познавати и поштовати
елементе културе живљења
- бринути о здрављу
- водити рачуна о безбедности
-
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НАСТАВНА ОБЛАСТ

ЈА И ДРУГИ
КУЛТУРА
ЖИВЉЕЊА

НИВОИ
ПОСТИГНУ
ЋА

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
ОСНОВНИ НИВО 1ПД.1.5.4. Зна који су главни извори опасности по здравље и живот људи и основне мере заштите
1ПД.1.2.3. разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе
СРЕДЊИ НИВО

НАПРЕДНИ НИВО

ЖИВА И НЕЖИВА
ПРИРОДА

СТАНДАРДИ

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

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

1ПД.1.1.1.Прави разлику између природе и производа људског рада
ОСНОВНИ НИВО 1ПД.1.1.2.Зна ко и шта чини живу и неживу природу.
1.1.3. Зна заједничке карактеристике живих бића
1.1.5.Препознаје и именује делове тела живих бића
1.2.3.Разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе
1.3.1. Зна основна својства воде ваздуха и земљишта
1.3.4. Зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, растворљивост, провидност
1ПД.1.1.3.Зна заједничке карактеристике живих бића
1ПД.1.1.5.Препознаје и именује делове тела живих бића.
1ПД.1.2.3.Разликује повољно и неповољно деловање човека по очување
природе
1ПД.1.3.1. Зна основна својства воде ваздуха и земљишта
1ПД.1.3.4. Зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност,
1ПД.2.1.1.
Разуме повезаност
живе и неживе природе на очигледним примерима
растворљивост,
провидност
СРЕДЊИ НИВО 1ПД.2.1.2. Зна основне разлике између биљака, животиња и људи
1ПД.2.2.4. Зна шта је добробит животиња и поступке којима се она штити

НАПРЕДНИ НИВО

1ПД.3.1.1. Разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима
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ОСНОВНИ НИВО
ОРИЈЕНТАЦИЈА
У ПРОСТОРУ И
ВРЕМЕНУ

СРЕДЊИ НИВО

1ПД 1.4.1. Уме да препозна кретање тела у различитим појавама
1ПД 1.4.2. Зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и десна страна, карактеристични
објекти
1ПД 1.4.4. Зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец

1ПД 2.4.1. Зна да кретање тела зависи од врсте подлоге и облика тела
1ПД 2.4.2. Зна да се светлост креће праволинијски

НАПРЕДНИ НИВО
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Циљеви и задаци
-

Развијање способности ученика за опажање облика, величина, светлина, боја, положаја облика у природи;
Развијање памћење, повезивање опажених информација,
стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава;
стварати услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе технике и средства ликовно-визуелног изражавања;
развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности;
развијати ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности, те му помагати у самосталном изражавању коришћењем
примерених техника и средстава;
развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности;
да ствара интересовање и потребу за посећивањем изложби, галерија, музеја и чување културних добара;
да осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стичу у настави, примењују у раду и животу;
развијати сензибилитет за лепо писање;
развијати моторичке способности ученика.
оспособљавати ученика да се служи средствима и техникама ликовно-визуелног изражавања који су доступни његовом узрасту;
стварати услове за креативно олажање и тумачење предвиђених садржаја у првом разреду (облике и њихове квалитете, односе у видном
пољу, светло и сенку, тактилност, цртани филм и стрип, разликовање појединих средина, дизајн, перформанс, преобликовање материјала или предмета њиховим спајањем);
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-

мотивисати ученика да се слободно ликовно-визуелно изражава, својствено узрасту и индивидуалној способности и да маштовито
представља свет око себе.
развију навику лепог писања;
развију осетљивост за лепо писање (ћириличка и латиничка палеографија).

Садржаји програма

Број
часо
ва

Облици и њихови
квалитети

6

Односи у видном пољу

9

Временски и просторни
низови

4

Активности
ученика у
образовно
васпитном раду
- посматра
- опипава
- објашњава
- црта, слика
- изражава
- ствара

Активности
наставника у
образовно васпитном
раду
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност
- посматра
-усмерава
- дискутује
-наводи
-комуницира
-ствара ситуацију
- закључује
-сугерише
- црта, слика, -подстиче
мисли
-дискутује
- креира
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност
- слуша
-усмерава
- разговара
-наводи
- црта
и -ствара ситуацију
обликује
-сугерише
- мисли
-подстиче
-дискутује

Начин и поступак
остваривања

Циљеви и задаци садржаја
програма

-

демонстративна
дијалошка
хеуристичка
илустративна

- развити способност за
опажање облика, величина,
светлина, боја...
- развијати креативност и
оригиналност у раду
- препознати линије, боје и шаре

-

демонстративна
дијалошка
кооперативна
илустративна

- развити способност за
опажање положаја облика у
природи
- разумевати природне
законитости и друштвене појаве
- развијати креативност и
оригиналност

-

демонстративна
дијалошка
кооперативна
монолошка
илустративна

- стицати основна знања о
цртаном филму и стрипу
- практично примењивати своју
креативност и оргиналност
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Светло и сенка

5

4
Тактилност

Изглед употребних
предмета

4

Одређени предмети као

2

-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност
- посматра
-усмерава
- истражује
-наводи
- закључује
-ствара ситуацију
- црта
и -сугерише
слика
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност
- посматра
-усмерава
- додирује
-наводи
- асоцира
-ствара ситуацију
- закључује
-сугерише
- црта, слика, -подстиче
обликује
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност
- слуша
-усмерава
- уочава
-наводи
- црта, лепи и -ствара ситуацију
обликује
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност
- слуша
-усмерава

- демонстративна
- дијалошка
- хеуристичка

- стицати знања о природној и
вештачкој светлости и сенци
- примењивати стечено знање уз
креативност

-

демонстративна
дијалошка
хеуристичка
илустративна

- развијати осећај за разне
материјале путем додира
- развијати способност за
препознавање традиционалне,
модерне и савремене уметности
- стварати интересовање за
посећивање изложби, галерија,
музеја...

-

монолошка
кооперативна
дијалошка
илустративна

- стицати знања о дизајну
- примењивати стечена знања
кроз израду сопственог дизајна
- развијати моторичке
способности

- монолошка

- уочавати одређене предмете
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- опажа
- имитира
- прави

подстицај за рад

Преобликовање
материјала или предмета
њиховим спајањем

2

- опажа
- обликује
- закључује

-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност

- кооперативна
- дијалошка
- истраживачка

као подстицаје за рад
- развијати креативност и
оргиналност

- демонстративна
- дијалошка
- стваралачка

- схватити појам спајања или
везивања
- примењивати спајање и
везивање сопственим
креацијама
- развијати осећај за лепо,
практично

МУЗИЧКА КУЛТУРА - ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 36
Циљеви и задаци:













Развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
развијаше осетљивости за музичке вредности упознавањем уметничке традиције и културе свога и других народа.
неговање способности извођења музике (певање/свирање);
стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука;
подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и ствараше звука);
упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа;
развијање критичког мишљења (исказивање осећања о музици која се изводи и слуша);
упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности.
ученици певају по слуху;
слушају вредна дела уметничке и народне музике;
изводе музичке игре;
свирају на дечјим музичким инструментима.
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Садржаји
програма

Број
часов
а

Активности
ученика у
образовно
васпитном раду
уочава
слуша
пева
изражава се
комуницира
истражује
свира

Извођење музике
(певање и
свирање)

22 -

Слушање музике

10 -

слуша
изражава
уочава
истражује
закључује

4

слуша
изражава
истражује
ствара

Стварање музике

-

Активности
наставника у
образовно васпитном
раду
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност

Начин и поступак
остваривања
демонстративна
аудитивна
дијалошка
истраживач
ка
кооператив
на
-

-

-

демонстративна
аудитивна
дијалошка
кооператив
на

Циљеви и задаци садржаја програма

- развити интересовања, музичке
осетљивости и креативности
-разумети могућност музичког
изражавања
-певати једноставне песме
-разликовати звуке које ствара глас и
музички инструменти
-креирати једноставне пратње
измишљати покрете уз музику

-разликовати звукове музичких
инструмената
-упознавати традиционалну и
уметничку музику свога и других
народа
-препознати неке мелодије

демонстративна
аудитивна развијати креативност
дијалошка користећи глас и тело изразити
истраживач искуство и доживљаје
ка
импровизовати
ритмички
дијалог на различитим изворима
музике
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Циљеви и задаци



















Интегрални развој личности ученика (когнитивни, афективни, моторички),
развој моторичких способности,
стицање, усавршавање и примена моторичких умења, навика
стицање неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.
подстицање раста, развоја и утицање на правилно држањетела;
развој и усавршавање моторичких способности;
стицање моторичких умења која су, као садржаји, утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских знања
неопходних за њихово усвајање;
усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитао-образовног подручја;
формирање морално-вољних квалитета личности;
оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навикекористе у свакодневим условима живота и рада;
стицање и развијање свести о потреби здравља, чувањаздравља и заштити природе и човекове средине.
задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром;
развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге;
стицање моторичких умења у свим природним (филогенетским) облицима кретања у различитим условима: елементарним играма,
ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу;
упознавање са кретним могућностима и ограничењима сопственог тела;
стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских навика;
формирање и овладавање елементарним облицима кретања - „моторичко описмењавање";
стварање услова за социјално прилагођавње ученика на колективан живот и рад.
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Садржаји
програма
Ходање и
трчање

Бро
ј
час
.
15

Активности ученика у
образовно васпитном раду

Активности
наставника у
образовно
васпитном раду
- ходају
и
трче
на -усмерава
различите начине
-наводи
- раде вежбе обликовања
-ствара ситуацију
- играју се дечјих игара
-сугерише

Начин и поступак
остваривања

Циљеви и задаци садржаја
програма

разговор
демонстрација
практична актив.

- задовољавати основне дечје
потребе за кретања и игру
- подстицати раст, развој и
правилно држање тела
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- ходају и трче користећи
препреке
- брзо трче из различитих
положаја
Скакања и
прескакања

17

Бацања и
хватања

10

Вишења, упори
и пењања

16

- скаче
у
месту
на
различите начине и у
различитим положајима
- скаче у кретању на
различите начине
- скаче удаљ
- скаче увис
- прескаче дугу вијачу на
различите начине
- скакање и прескакање
увежбава
кроз
игру
"ластиша"
- баца лопту на различите
начине
- баца лопту у различите
циљеве
- води лопту у месту и
ходању
- додаје и хвата лопту на
различите начине
- примењује
бацања
и
хватања у различитим
играма
- пењу се на различите
начине и уз раличите
предмете и справe
- пењу се у комбинацији са
другим кретањима

-подстиче
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност

-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност

- вешто изводити једноставне
форме кретања и
примењивати у играма

м. објашњавања
демонстрација
практична актив.

- развит и усавршити
моторичке способности
- развијати коoрдинацију,
гипкост и експлозивну снагу
- научити да се избегне
ситуација у којој се може
повредити
- социјално се прилагођавати
на колективан живот и рад

разговор
демонстрација
практична актив.

- стицати, усавршавати и
примењивати моторичка
умења
- стицати и развијати свест о
потреби здравља и чувања
здравља
- развијати такмичарски дух

м. објашњавања
демонстрација
практична актив.

- развијати дечију мускулатуру
- неговати упорност,
издржљивост, општу
спретност и сналажљивост
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Вежбе (скакања
и прескакања)
упором рукама

3

- одскачу,
наскачу
и усмерава
прескачу шведску клупу
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност

- демонстрација
- практична актив.

- проширити кретно искуство
скакањем и прескакањем
- развијати снагу мишића ногу

4

- ходају по линији на
различите
начине
и
различитим темпом
- ходају по шведској клупи:
напред, уназад и у страну
- лагано трче по шведској
клупи или ниској греди
- учествују у такмичењима

- м. објашњавања
- практична актив.

- развијати коoрдинацију,
гипкост и равнотежу
- стицати моторичка умења у
ритмици плесним вежбама и
комбинацији вежбе равнотеже

23

- раде вежбе обликовања
користећи палице, обруче
и вијаче
- трче и скачу заобилазећи
реквизите
- дижу и носе коцке на
различите начине
- играју се коришћењем
реквизита

- разговор
- демонстрација
- практична актив.

- развијати спретност, снагу
мишића ногу и издржљивост
- развијати смисао за поштену
борбу у игри (фер-плеј)

Вежбе
равнотеже

Вежбе
реквизитима

-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност
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Ритмичке вежбе
и народни
плесови
Елементарне
игре

20

- ритмички ходају и трче са
променом ритма, темпа и
динамике уз пљесак и
одговарајућу музику
- прескачу вијачу
- увежбавају плес и коло

-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност

- разговор
- демонстрација
- практична актив.

- развијати смисао за ритмичко
и естетско кретно изражавање
(појединачно и колективно)
- богатити кретни фонд
плесовима и играма
- неговати народну традицију и
културу

34

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 36
Циљеви и задаци
 Подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика
 пружити могућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања,
 да ученици изграде сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне, компетентне, одговорне и креативне
личности, отворене за договор и сарадњу, која поштује себе и друге.
 олакшавање процеса адаптације на школску средину и подстицање социјалне интеграције – успостављање и развијање односа другарства и
сарадње са вршњацима и одраслима;
 подстицање развоја сазнања о себи, сопственим осећањимаи потребама, свести о личном идентитету и особености, самопоштовања и
самопоуздања;
 проширивање знања и умења за решавање индивидуалних проблема, учење техника за превладавање непријатних емоционалних стања;
 учење видова самопотврђивања без агресивности и узуважавање других;
 подстицање социјалног сазнања, разумевања и прихватањамеђусобних разлика;
 подстицање групног рада, споразумевања и сарадње;
 развијање комуникативне способности и конструктивног разрешавања сукоба са вршњацима и одраслима;
 развијање креативног изражавања;
 упознавање ученика са дечјим правима;
 подстицање и оспособљавање за актавну партиципацију уживоту школе при чему је битно да све што ученици раде, раде изунутрашње,
позитивне мотивације, а не због принуде и послушности засноване на страху.
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Садржаји
програма

Број
Час.

Олакшавање
процеса адаптације
на шк.
средину и подст.
соц. интеграције

2

Подстицање
развоја сазнања о
себи, о сопственим
осећањима и
потребама, свести о
личном индетитету
и особености,
самопоштовања и
самопоуздања

8

Изражавање и
комуникација осећања;
проширивање
знања и умења за
решавање инд.
проблема, учење
технике за превладавање
непријатних
емоц.стања

10

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 36
Активности
Активности
Начин и поступак
Циљеви и задаци садржаја програма
ученика у образовно настсвника уобразовно
остваривања
васпитном раду
васпитном раду
- слуша
-усмерава
- монолошка
- помоћи ученику да се што лакше
- разговара
-наводи
- дијалошка
прилагоди на школску средину
- упознаје се
-ствара ситуацију
- радионичарска
- упознати ученика са садржајем
-сугерише
предмета и начином рада
-поставља проблем
- развијати однос другарства
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на повезивање и
примену знања
- слуша
-усмерава
- монолошка
- подстицати развој сазнања о себи,
- разговара
-наводи
- дијалошка
сопственим осећањима и потребама,
- црта
-ствара ситуацију
- радионичарска
свести о личном индетитету
- препознаје
своја -сугерише
- истраживачка
- развијати самопоштовање и
осећања и потребе -поставља проблем
самопоуздање
- изражава
своја -подстиче
искуства
-дискутује
- игра се
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на повезивање и
примену знања
- слуша
-усмерава
- илустративна
- решавати индивидуалне проблеме
- разговара
-наводи
- дијалошка
- савлађивати непријатне емоције
- илуструје
-ствара ситуацију
- радионичарска
- уважавати мишљење других
- користи технике -сугерише
- истраживачка
опуштања и вежбе -поставља проблем
кретања
-подстиче
- игра асоцијације
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на повезивање и
примену знања
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Подстицање
социјалног
сазнања,
разумевање и
прихватање
међусобних
разлика; учење
видова
самопотврђивања
без агресивности и
уз уважавање
других
Развијање
комуникативне
способности,
конструктивног
разрешавања
сукоба са
вршњацима и
одраслима

3

-

слуша
разговара
закључује
препознаје
игра се

5

-

посматра
проверава
комуницира
разговара
игра се
имитира

Упознавање
ученика са дечјим
правима и
подстицање и
оспособљавање
ученика за активну
партиципацију у
животу школе

4

-

слуша
разговара
црта
игра се

Евалуација

2

- разговара
- процењује
- презентује

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

-

радионичарска
дијалошка
истаживачка
игра улога

- развијати толеранцију
- подстицати групни рада
- развијати смисао за разумевање туђих
потреба без агресивности

-

радионичарска
дијалошка
демонстративна
игра улога

- развијати прихватање туђих ставова и
мишљења
- активно саслушати другог
- развијати креативно изражавање

-

радионичарска
дијалошка
истаживачка
игра

- упознати ученика са дечјим правима
- развијати
унутрашњу
позитивну
мотивацију за све што раде
- развијати креативност

- монолошка
- дијалошка
- демонстративна

- развијати способност процењивања и
критичког мишљења о свом раду
- упознати родитеље са резултатима
оствареног програма
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-поставља проблем
-подстицање
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
--наводи на повезивање и
примену знања

ВЕРСКА НАСТАВА - ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА) ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 36
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;
- изградисвест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу,
људима и природи.
Напомена: у току школске године планирана је посета храму Св. Ђорђа на Лазареву суботу, као и неколико обилазака неког од храмова , у
зависности од објективних могућности (удаљеност, време, итд)
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Садржаји програма

Човек је икона Божија (човек има
својство да љубављу чини нешто
да постоји, слично као што то
може Боог)

Број
часов
а

6

Активноси у образовно васпитном
раду
навести пример љубави искуства деце
која указују на заједништво са другима
- приче
- цртежи које ће деца цртати
(представљена бића у односу)
- дружење и игре које указују на
заједницу
- Указивање на Литургију
Појмови се објашњавају са
становишта Литургијске заједнице
Тумачења литургије, структуре радњи
на Литургији

Основни
облици
извођења
програма

Циљеви и задаци садржаја
програма

Фронтално
индивидуално

- Схватање да је постојање израз
заједништва личности, а да личност
постоји само у заједници слободе са
духопм личношћу
- уоче да се кроз љубав према неком
тај неко постаје за нас неком тај неко
постаје за нас јединјствен и непо и
непоновљив

Фронтално
индивидуално

- науче да је човек икона Божија
управо због тога што може да друга
бића чини непоновљивим

Фронтално
индивидуално

- уоче да од онога зависи и наше
постојање

Бог је заједница личности Оца
,Сина и Светога Духа (биће као
заједница, као љубав)

6

Човек као биће заједнице

4

Бог је из љубави створио свет
заједно са Сином и Духом

6

- Тумачење у оквиру Литургије
- Упућивање да се Бог сусреће и види
кроз чланове Литургије

Фронтално
индивидуално

- да се једнство остварује у Богу

Исус Христос је посредник
између Бога и створене природе

3

- објашњење на основу искуства
љубави према другом бићу

Фронтално
индивидуално

- уоче да љубав човека према другим
људима и природи њима даје
непоновљиву вредност и постојање

Фронтално
индивидуално

- уоче да биће са којим смо у
заједници љубави постаје извор начег
постојања

Фронтално
индивидуално

- уоче да иконе приказују свет и
човека у јединству љубави

Црква је заједница свих људи и
целе природе кроз Христа са
Богом

7

Православна иконографија
показује свет и човека у заједници
са Богом

4

- конкретни примери из живота

- пример љубави према другом
- Објашњење крштења као улазак у
Цркву као заједницу Христа са Богом
Оцем
Одлазак на Литургију
Показивање и објашњење икона
- Указивање на разлику између слике и
иконе
- скретање пажње на светиње

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ - ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 36
Садржаји
програма

Број
часов
а

Животна средина

5

Природне појаве и
промене у
животној средини

6

Активности
ученика у
образовно
васпитном раду
- слуша
- разговара
- посматра
- открива
- сазнаје
- илуструје
- прави

-

посматра
прати
уочава
бележи
разговара
илуструје

Активности наставника
у образовно васпитном
раду

Начин и поступак
остваривања

Циљеви и задаци садржаја
програма

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

-

дијалошка
демонстративна
патиципативна
истраживачка
илустративна
игра

- развијати одговорност према
очувањеу животне средине
- упознати услове живота
- упознати биљни и животињски
свет и творевине људског рада

-

дијалошка
демонстративна
истраживачка
илустративна

- уочавати и описивати основне
појаве и промене у животној
средини
- развијати истраживачки дух,
самосталност и стваралаштво
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Загађивање
животне средине

7

-

слуша
посматра
уочава
бележи
презентује
илуструје

Заштита животне
средине и заштита
здравља

18

-

слуша
разговара
брине
користи
истражује
бележи
илуструје
игра
се
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
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
и -анализира
-мотивише
-координира
-наводи на повезивање и
примену знања
-постављање занимљивих
питања

- дијалошка
- демонстративноилустративна
- истраживачка

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

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

-
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OД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА-ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 36
Садржај програма
Употреба
и
класификација
материјала, прибора и
алата,
апарата
и
уређаја

Број
часо
ва

Активности
у
васпитно раду

образовно Основни облици
извођења програма

4

-разговор

- развијање радозналости

-практична активност

- развијање логичког и критичког мишљења

-игра
-класификација материјала и предмета
-учење помоћу открића
према одређеним параметрима
и
-избор и употреба једноставног
решавања проблема
прибора и алата
-демонстрација
-партиципативна
активност
-стваралачка

Прављење целина и
склапање модела

4

-разговор
-прављење целине од делова
(слагалице)

-практична активност
-игра

-склапање модела од

-учење помоћу открића
и решавања проблема

датих елемената (коцкице...)

-демонстрација
-партиципативна
-стваралачка

Кућни
уређаји
њима

апарати
и
и руковање

2

-разговор
-упознавање улога појединих
управљачких делова кућних
апарата и уређаја. Руковање
-правилно постављање батерије у
играчке, батеријске лампе,
даљинске управљаче...

Циљеви и задаци садржаја програма

-практична активност
-игра
-учење помоћу открића
и решавања проблема
-демонстрација
-партиципативна
-стваралачка

- ученик зна карактеристике појединих врста
материјала
- ученик уме да употреби једноставан прибор и алат
- ученик може да класификује материјале и
предмете према параметрима:
o боји
o величини
o облику
o савитљивости
- ученик зна да склопи модел до датих елемената
(конструкторске кутије)
- ученик зна да користи одговарајући материјал,
прибор и алат
- развијање моторичких способности
- развијање креативних способности
-развијање логичког мишљења и
способности комбиновања
- ученик упознаје делове, конструкцију и
функционисање појединих уређаја и апарата
- ученик зна да користи одговарајући материјал,
прибор и алат
- развијање моторичких и креативних способности
- развијање логичког мишљења и способности
комбиновања
-развијање елемената техничке културе
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Делови
рачунара,
њихова намена, рад
мишем, укључивање,
искључивање
рачунара

2
-саставни делови рачунара и
њихова намена
-укључивање и искључивање
рачунара. Рад мишем

-разговор

- ученик упознаје делове и намену рачунара

-практична активност

- ученик зна шта је кућиште, монитор, звучници,
штампач, тастатура, миш

-игра
-учење помоћу открића
и решавања проблема
-демонстрација
-партиципативна
-стваралачка

Покретање програма
и графичко окружење,
прозори и иконе

10
-елементи графичког окружења
-руковање прозорима и иконама
-покретање програма са ЦД-а
-рад са готовим програмима (за
забаву и учење).

- ученик зна основну намену делова рачунара
- ученик уме да укључи рачунар
- ученик самостално укључује и правилно
искључује рачунар
-ученик барата мишем и зна да га употребљава без
тешкоћа

-разговор

- ученик упознаје делове и намену прозора

-практична активност

- ученик зна шта је икона и чему служи

-игра

- ученик упознаје намену командних дугмади

учење помоћу открића и
решавања проблема

- ученик развија вештину рада са прозорима,
иконама и дугмадима (Start, Close, Minimize, ОК,
Yеs, No, Cancel)

-демонстрација
-партиципативна
-стваралачка

- зна да покрене програм и да затвори или изађе из
програма
- зна да користи CD или DVD за покретање готових
програма за :игру ,учење, филмове и музику

Програм за цртање и
штампање

12

-разговор
-слободоручно цртање

-практична активност

-цртање

-игра

-рад са деловима цртежа

-учење помоћу открића
и решавања проблема

-цртање-копирање
-цртање-текст
-штампање цртежа

-демонстрација
-партиципативна
-стваралачка

- ученик развија вештину цртања помоћу
рачунарског програма Paint
- ученик упознаје „алат“ за цртање
- ученик је оспособљен за кориштење „алата“ за
цртање
- линија,оловка,
- гумица,кантицу,
- спреј,пипету
- зна да црта
- линију,криву линију
- правоугаоник,елипсу,полигон
- зна да употребљава команду за штампање
-зна да употребљава оквир за дијалог за штампу

Тастатура

2

-упознавање са тастатуром
-делови тастатуре

-разговор

- ученик упознаје значај и функцију тастатуре

43

-врсте тастатуре

-практична активност
-игра
-учење помоћу открића
и решавања проблема

- ученик зна да користи тастатуру за унос слова и
бројева
-ученик зна да користи поједине функционалне
тастере

-демонстрација
-партиципативна
-стваралачка

Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА
ДОПУНСКА НАСТАВА
СРПСКИ ЕЗИК
Садржаји
програма

Број
часова

Активности ученика у
образовно-васпитном раду

учење читања и
писања

10

-

граматика

4

-

именује и чита слова,
прави речи од слова,
прави од речи реченице,
чита текстове,

препознаје слова, речи,
реченице
- игра се мењањјући
гласове у речима,
- вежба у изговарању
обавештења, питања и
заповести

Активности
наставника у
образовно-васпитном
раду
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на повезивање и
примену знања
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује

Начин и поступак
остваривања

Циљеви и задаци
садржаја програма

-

демонстративна
текстуална
дијалошка

-

-

демонстративна
текстуална
дијалошка

-

правилно
изговорати гласове
правилно интонирати
реченицу

правилно изговарати
гласове, речи и
реченице
- поштовати тачку,
упитни и узвичћник
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-

правопис

4

вежба у изговору и
писању гласова ч, ћ, ђ, х, р

започиње реченицу
велики словом
- пише лична имена и
презимена и једночлана
имена насеља
- употребљава тачку,
упитник и узвичник
- пише по диктату
-

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

-

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

Активности ученика у
образовно-васпитном
раду

Предмети у
простору и
односи међу
њима

3

-

посматра
уочава
именује

Линија и област

3

-

разликује
именује

Активности
наставника у
образовно-васпитном
раду
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на повезивање и
примену знања
-подстиче на логично
мишљење
-развија кооперативност
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем

Начин и поступак
остваривања

Циљеви и задаци садржаја
програма

- демонстративна
- дијалошка
- илустративна
- истраживачка

-

орјентисати се у простору
користећи одреднице горе,
доле, изнад, испод, лево,
десно...
- разликовати и именовати
геометријска тела
- одређивати положај предмета

- демонстративна
- дијалошка
- илустративна
- истраживачка

-

разликовати и именовати
тачку, дуж и линију
- умети да их нацрта
- овладати
руковањем
геометриским прибором
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Природни
бројеви до 100

Мерење и мере

10

2

-

-

посматра
групише
пребројава
броји
сређује по редоследу

упоређује
мери и процењује

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

-

демонстративна
дијалошка
игра
истраживачка
текстуална

-

упоређивати по облику и
дужини

-

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

-

илустративно
демонстративна
- експериментална
- игра
-

упознати метар, динар, пару
знати вредност новчаница и
поступак плаћања
- мерити дужину: стопом,
кораком...
-
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Д. ОСТАЛИ ОБИЛИЦИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
Слободне активности
1. Циљ и задаци
Слободне активности имају за циљ и задатак задовољавање интереса ученика у складу са могућностима школе и наставног кадра.
2. Садржаји програма
 Драмско рецитаторске активности
 Литрарне активности
 Ликовне активности
 Музичке активност
3. Начин остваривања програма
Предвиђени садржаји су изабрани и формулисани у складу са могућностима и потребама ученика као и могућностима школе.
Реализација предвиђа радионичарски рад који ће на интересантан начин развијати свестране личности ученика.
Час одељенског старешине
Циљ и задаци
1. Разматрање и решавање проблема у односима између ученика или између ученика и учитеља
2. Разматрање и решавање проблема у учењу и владању ученика
3. Навикавање ученика на поштовање правила безбедног понашаља
4. Навикавање ученика на поштовање правила лепог понашања
5. Стварање и развијање позитивне атмосфере у одељењу.
ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ
Време реализације

Активности/теме

-септембар

-Пријем ученика у школу, упознавање своје
учионице
- Прикупљање података о снадбевености
уџбеницима и прибором
-Безбедно понашање – пут од куће до школе
-Другарство и солидарност

-октобар

-Основне хигијенске навике
- Дечија недеља
-Наше понашање у школи и ван ње

Начин
реализације:
-разговор
-дискусија
-посматрање

-разговор
-дискусија

Носиоци реализације
-одељенски старешина
-ученици
- стручни сарадник
-МУП Бајина Башта

-одељенски старешина
-ученици
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-новембар

-децембар

-јануар
-фебруар

-Развијање и неговање колективног рада
-Свест о припадности школи, одељењу (израда
симбола одељења, име...)
-Помоћ старијим особама ( у породици)
- Спортске активности – игре у природи
-Развијање радних навика
-Здрава исхрана – како се треба хранити
-Агресивност, себичност, уображеност
- Моја породица – колико се међусобно
помажемо
-Анализа речитости ученика
-Музика коју волим и спортске игре

Школска слава- Свети Сава

Како су се деца некад играла
-Зидне новине
-Игре на снегу
-Договор о уређењу учионице
-Пишем песму о другу, другарици

-разговор
-дискусија
-демонстрација

-одељенски старешина
-ученици
-стручни сарадник

-разговор
-дискусија
- анкета

-одељенски старешина
-ученици
- библиотекар

-разговор

-одељенски старешина
-ученици
-ученици
-одељенски старешина

- едукативне
радионице
-разговор
-дискусија

-Уредност у изради и обављању школских
задатака
-Уређивање учионице – пролећни пано
- Радна навика
- Разговор о најгледанијим емисијама

-едукативна
радионица
-разговор

-одељенски старешина
-стручни сарадник
- ученици

-април

-Моји родитељи
- Дечији ликови у књигама
-Сређивање паноа у ходнику

-разговор
-дискусија

-ученици
-одељенски старешина
-стручни сарадник

-мај

-Шетња – спортски дан
-Моји другови и ја
- Анализа напредовања ученика
-Ми на крају школске године

-едукативна
радионица
-разговор

- ученици
-одељенски старешина

-јун

-Анализа постигнућа и владања у протеклој
школској години
- Резултати рада одељенске заједнице

-разговор
- анкета

-ученици
-одељенски старешина

-март
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Екскурзија
Екскурзија је облик образовно васпитног рада којим се доприноси остваривању плана и програма и циљева основног образовања и васпитања.
Екскурзија се остварује ван школе у трајању од једног до три дана годишње, у складу са узрастом, наставним планом и програмом и програмом
екскурзије.
Циљ екскурзије
Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног, историјског и духовног
наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе.
Задаци екскурзије






Проучавање објеката и феномена у природи, уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима
Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева
Развијање позитивног односа према националним, културним, етичким и естетским вредностима, спортским потребама и навикама,
позитивним социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота
Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика
Подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.

Садржаји и програм екскурзије
Садржај екскурзије остварује се на основу плана и програма образовно васпитног рада и школског програма.
Стручно веће је планирало да се једнодневни излет реализује на релацји Бајина Башта – Митровац – Калуђерске Баре – Бајина Башта.
Настава у природи
Циљ и задаци
Циљ
Циљ организовања наставе у природи јесте остваривање одговарајућих садржаја наставних и ваннаставних активности из наставног плана и
програма основне школе, у климатски погодном месту из образовно- васпитних, здравствено - рекреативних и других разлога.
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Задаци
Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су:
 проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима;
 развијање интересовања за природу и истраживање еколошких навика;
 упознавање начина живота и рада људи појединих крајева;
 развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним
социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота;
 подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.
Стручно веће је планирало да се Настава у природи за ученике првог разреда реализује на Златибору у мају-јуну месецу.
НАСТАВА У ПРИРОДИ-ЗЛАТИБОР
Наставне области

Број
часова

СРПСКИ ЈЕЗИК
6

Активности ученика
у образовно –
васпитном раду







посматрање
уочавање
причање
описивање
писање
читање

Активности
наставника у
образовно – васпитном
раду
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на повезивање и
примену знања

Начин и поступак
остваривања





дијалошка
текстуална
писаних радова
излагања

Циљеви и задаци садржаја програма









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
Упућивање ученика да доживљавају,
разумеју и изражавају слике и
осећања изражена у књижевним
текстовима
Изражавање сопственог утиска
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МАТЕМАТИКА

СВЕТ ОКО НАС

5

4








упоређивање
процењивање
израда задатака
уочавање
мерење
закључивање

-

разгледање
уочавање
сличности и
разлика
препознавање
именовање
уређивање
окружења
одржавање
хигијене

-

МУЗИЧКА
КУЛТУРА

2

-

певање
играње
слушање

-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на повезивање и
примену знања
-подстиче на логично
мишљење
-развија кооперативност
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на повезивање и
примену знања
-постављање
занимљивих питања
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија кооперативност






дијалошка
демонстративна
писаних радова
текстуална
















дијалошка
демонстративна
очигледности
практичних
радова
писаних радова
експериментална




дијалошка
демонстративна











Примена стечених знања о мерењу и
јединицама мера
Утврдити и продубити стечена
знања о сабирању и одузимању
двоцифрених бројева
Примена стечених знања кроз
решавање текстуалних задатака из
свакодневних ситуација

Усвајање основних временских
одредница – сналажење у времену и
простору
Уочавање и опажање живе и неживе
природе у непосредној околини
Развијање одговорног односа према
окружењу
Уочавање и именовање различитих
временских промена

Извођење народних дечјих игара
Учење нове песме
Развијање осећаја за ритам и
мелодију
Подстицање расположења и ведрине
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ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ

5








шетање
трчање
такмичење
савладавање
природних
препрека
одржавање личне
хигијене

-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-анализира
-мотивише
-координира
-развија кооперативност





демонстративна
дијалошка
самосталног рада







ЛИКОВНА
КУЛТУРА

2

-

-

ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ

1

-

посматрање
уочавање
прикупљање
природног
материјала
преобликовање

причање
препознавање
својих осећања и
осећања других

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





дијалошка
демонстративна
експериментална



-

дијалошка
демонстративна

-

Развијање
издржљивости,
истрајности и упорности
Упознавање ученика за коришћење
„трима” за саморекреацију
Развијање хигијенских навика ради
ефикаснијег
очувања
здравља,
повећања отпорности организма од
штетног утицаја савременог начина
живота
Развијање координације, гипкости,
равнотеже и експлозивне снаге
Развијање код ученика смисла за
спајање различитих облика и
материјала и предмета како би
добили нову, занимљиву целину, и
то посматрањем и прикупљањем
материјала
и
предмета
из
непосредног природног окружења
Подстицање
оригиналности
и
креативности код ученика
Развијање
другарства
и
пријатељства
Поштовање разлика
Уважавање својих и туђих потреба
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ВАННАСТАВНЕ
Наставне области
ПЕШАЧКИ ИЗЛЕТИ
рекреативно –
сазнајног карактера

КУЛТУРНО –
ЗАБАВНЕ
АКТИВНОСТИ

Број
часова

7

7

Активности ученика у
образовно – васпитном
раду
- шетање
- уочавање
- учење
- препознавање
- прикупљање
биљака, гранчица,
каменчића
- прављење
хербаријума

-

ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ
СТАРЕШИНЕ

3

играње
певање
креирање маски и
фризура
имитирање
такмичење у знању,
умењу и вештинама

-

причање
размена
искустава
прилагођавање
учење правила
понашања

АКТИВНОСТИ

Активности наставника у
образовно – васпитном
раду
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на повезивање и
примену знаља
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-анализира проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира

Основни облици
извођења програма





излагања
дијалошка
очигледности
практичних
радова

Циљеви и задаци садржаја програма






Развијање правилног односа према
природи и њеном очувању
Развијање спретности и кондиције у
природи
Стицање нових знања
Примена стечених знања на
очигледним, природним објектима
Боравак на шистом ваздуху ради
очувања здравља



демонстративна
-експериментална

практичних
радова

- Неговање лепоте и задовољства у
дружењу
- Развијање такмичарског духа
- Подстицање оригиналности и
креативности
-Препознавање склоности ученика и
карактеристичних особина

-излагања
-демонстративна
-дијалошка

- Развијање другарских односа
- Прилагођавање новим условима
живота
- Подстицање на културно понашање у
различитим животним ситуацијама (у
посети, шетњи, игри, у ресторану,
купатилу, соби, дискотеци,
продавници...)
- Развијање осећања припадања у групи
- Развијање толеранције и сарадње
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OСНОВНА ШКОЛА „ РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ“
Бајина Башта

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
за други разред основног образовања и васпитања
Стручно веће другог разреда

Бајина Башта, децембар 2017. године
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Назив, врста и трајање шкoлског програма
Назив школског програма је Школски програм за други разред основног образовања и васпитања.
Сврха, циљеви и задаци школског програма за други разред основног образовања и васпитања
Сврха програма основног образовања и васпитања



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 развју друштва.

Циљеви и задаци програма основног образовања и васпитања:













развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са
њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима;
подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика;
оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима 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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Фонд часова за други разред и предмети
Ред.
број
1
2
3
4
5
6
7
8
Ред.
број
1
2

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Српски језик
Енглески језик
Математика
Свет око нас
Природа и друштво
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко и здравствено васпитање
Укупно : А
Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Верска настава
Грађанско васпитање

ДРУГИ
РАЗРЕД
Нед.
Год.
5
180
2
72
5
180
2
72
2
72
1
36
3
108
20
720
1
1

36
36

1
1
2
22

36
36
72
792

22
1
23

792
36
828

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
2
3.

Чувари природе
Од играчке до рачунара
Укупно : Б
Укупно : А+Б+В

Ред.
број
1
2
3

Г.ОБЛИК ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА
Редовна настава
Допунска настава
Додатни рад
Укупно : А+Б+В+Г

Ред.
Број

Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

1

Час одељенског старешине

1

36

2

Друштвене, техничкер, хуманитарне, спортске и културне активности

1

36

3.

Излети, школа у природи

1- 7 дана годишње
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А. Обавезни 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.
Садржаји програма

Књижевност :
- лирика
- епика
- драма

Језик
- граматика
- правопис

Број
часова

84

69

Активности
ученика у
образовноваспитном раду
- слушање
- читање текстова
- активно
учествовање у
причању
- рецитовање
- драматизација

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

Активности
наставника у
образовноваспитном раду
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на
повезивање и
примену знања
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на
повезивање и
примену знања

Начини и
поступци
остваривања
садржаја
- дијалошка
- текстуална
- илустративна
- учење путем
открића

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

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
- поступно и систематично оспособљавање
ученика за лигичко схватање и критичко
процењивање текста
- развијање потребе за књигом, способности
да се њоме самостално служи
- поступно и систематично упознавање
граматике
и правописа српског језика
- упознавање језичких појава и појмова,
овладавање нормативном граматиком и
стилким могућностима српског језика
- савладавање читања и писања латинице
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Језичка култура

27

- 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

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

- дијалошка
- стрип
- амбијентална
- посматрачка

- развијање смисла и способности за
правилно,
течно, економично и уверљиво, усмено и
писмено изражавање; богаћење речника,
језичког и слилског израза
- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове
усмене и писмене употребе и у различитим
комуникативним ситуацијама ( улога
говорника,
слушаоца, саговорника )

Исходи за други разред дефинисани по наставним темама , везаним за: Српски језик, Математику и Свет око нас.Исходи су одређени нивоима који
указују на који начин да пратимо меримо и оцењујемо знање и напредовање ученика. Формирали смо их према позитивним школским оценама,
тако да основни ниво подразумева оцену (2) , средњи ниво обухвата оцене (3, 4), а напредни ниво подразумева оцену (5) .

НАСТАВНA ТЕМA

ЈЕЗИК

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПО НИВОИМА
( Искази описују шта ученик/ученица зна и уме из наведене теме/ области)
Основни ниво
Граматика и лексикологија
1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи ( именице и глаголе)
1СЈ.1.4.2. 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.1.1.5. 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 и латинице
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. употрбљава велико слово приликом писања личних имена, назива места (једночланих), назива
школе
1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре
Средњи ниво
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КЊИЖЕВНОСТ

Граматика и лексикологија
1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи ( именице и глаголе)
1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице; основне и редне бројеве)
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. саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику
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;
правилно пише сугласник Ј у интервокалској позицији; употрбљава запету при набрајању
1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз ( ред речи у реченици, типове
реченица, дужину реченице...)
Напредни ниво
Писано изражавање ( правопис)
1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи разноврсне синтаксичке
конструкције, укључујући и сложене 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, а глагола према роду и броју
1СЈ.3.4.3. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и текста/ контекста у
којем су употрбљени
1СЈ.3.4.4. употрбљава речи у основном и пренесеном/ фигуративном значењу
Основни ниво
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 информације експлицитно
исказане у једној реченици, пасусу или у једноставној табели (ко, шта, где, када, колико и сл. )
1СЈ. 1.2.3. препознаје да ли је тражена информација, која може да буде исказана на различите начине (
синонимија, парафраза), садржана у тексту
1СЈ. 1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге ( наслов, пасус, име аутора; садржај, речник)
1СЈ. 1.2.5. одређује основну тему текста
1СЈ. 1.2.6. разуме дословно значење текста
1СЈ. 1.2.7. разликује књижевноуметнички од информативног текста
1СЈ. 1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се допада, да ли му је
занимљив; да ли постоји сличност између ликова и ситуација из текста и особа и ситуација које су му
познате; издваја речи које су му непознате
Књижевност
1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне врсте (бајку и басну)
1СЈ.1.5.2. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у књижевноуметничком тексту
1СЈ.1.5.3. одређује време и место дешавања радње у књижевно уметничком тексту
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Средњи ниво
Вештина читања и разумевање прочитаног
1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди на ком месту у
тексту је пауза
1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом
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
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
1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/не допада, због чега му је
занимљив/незанимљив
1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни
1СЈ 2.2.10. вреднује примереност илустрација које прате текст; наводи разлоге за избор одређене
илустрације
Књижевност
1ЈС.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 стих и строфу у лирској песми
1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова у књижевноуметничком
тексту
1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима ( нпр. Одређује редослед догађаја у књижевноуметничком тексту)
1СЈ.2.5.6. разликује приповедање од описивања и дијалога
Напредни ниво
Вештина читања и разумевање прочитаног
1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући информације из различитих делова
дужег текста
1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује информације исказане различитим симболичким системима (нпр. Текст,
табела, графички приказ)
1СЈ.3.2.3. изводи сложеније закључке на основу текста и издваја делове текста који их поткрепљују;
резимира наративни текст
1СЈ.3.2.4. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. Објашњава зашто је лик
поступио на одређен начин, или вреднује крај приче у односу на своја предвиђања током читања текста,
или износи свој став о догађајима из текста)
Књижевност
1СЈ. 3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст
1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту
1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући се на текст
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
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ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без тзв. «певушења» или
«скандирања»
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
1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју тврњу или став
Основни ниво
Писано изражавање
1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице
1СЈ.1.3.2. уме да се потпише
1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком
1СЈ.1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места (једночланих), назив
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 200 речи)
1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи ( у односу на узраст); правилноих употребљава
1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку ( о томе куда иде, зашто касни, и сл. )
1СЈ.1.3.10. пише честитку ( за Нову годину, рођендан), позивницу ( за рођенданску прославу, забаву),
разгледницу ( са летовања, зимовања, екскурзије)
Средњи ниво
Писано изражавање ( правопис)
1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма ( ћирилицу и латиницу)
1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања имена места; правилно пише гласове ћ, ч, ђ, џ;
правилно пише сугласник Ј у интервокалској позицији
1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама
1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје текста коју поткрепљује одговарајућим
детаљима
1СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава комуникативној ситуацији (формалној/неформалној)
1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст
1СЈ.2.3.7. сатавља кратак дескриптивни текст
1СЈ.2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синониме (нпр, да избегне понављање)
1СЈ.2.3.9. исправља свој текст (критички читааа написано, поправља текст и исправља грешке)
1СЈ.2.3.10. уме да попуни једноставан образац са основним подацима о себи (име, презиме, име
родитеља, година рођења, адреса, телефон; школа, разред, одељење)
1СЈ.2.3.11. пише писмо (приватно) и уме да га адресира
Напредни ниво
Писано изражавање
1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи разноврсне синтаксичке
конструкције, укључујући и сложене
1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст ( уводни,средишњи и завршни део текста); добро распоређује основну
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информацију и додатне информације унутар текста и пасуса
1СЈ.3.3.3. прилагођава језичко-стилски израз типу текста
1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи ( у односу на узраст)
1СЈ.3.3.6. издваја пасусе
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК -72 часа
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ:
Циљ наставе страног језика на млађем школском узрасту је да оспособи ученика да на страном језику комуницира на основном нивоу у усменом
облику , о темама из његовог непосредног окружења. Настава страних језика треба да :
-подстакне потребу за учењем страних језика;
-подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика ;
-олакша разумевање других и различитх култура и традиција;
-стимулише машту , креативност и радозналост;
-подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства;
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
На овом узрасту негују се језичке вештине слушања и говора. У том смислу предвиђене су активности којима се развијају вештине разумевања ,
говора и слушања:песме дијалози , приче , глума.
ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ:
На крају првог разреда ученик теба да реагује вербално и невербално на постављена питања и на упутства , поставља једноставна питања ,
изражава допадање и недопадање , учествује у заједничким активностима на часу (у пару , у групи...) , поставља питања и
тражи разјашњење када нешто не разуме.
Садржај
Добродошлица 1

Трајање
1

Начин и поступак остваривања
-именовање предмета,људи и
просторија на слици

Добродошлица 2

1

-слушање и проналажење
предмета и особа на слици
-упознавање са словима
енглеске абецеде
-изражавање различитих
активности
-именовање чланова породице
-именовање животиња
-истраживање способности,или
неспособности
-именовање њихових
активности
-представљање

1) Животиње

9

Врсте активности
-игре погадјања
-певање песмице
-одговарање на
кратка питања
-давање одговора
-изговарање абецеде
-слушање и певање
песмице
-проналажење
чланова породице
-слушање и
показивање
-певање песмице
-писање назива
животиња и
повезивање са њеном
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2) Школа

9

-обнављање
сликом
песмица,абецеде,заокруживање -означавање делова
Одговора,погадјање,цртање
животиња бројевима
-играње игре
-заокруживање и
давање одговора
-писање одговора и
цитање
-уписивање назива
животиња
-читање
-прављење књизице
-именовање
-читање речи и
предмета,просторије,особа
обележавање
-именовање боја
предмета бројевима
-именовање предмета и
-драмска обрада
њихових особина
приче
-именовање школских
-учење песмице
активности
-слушање и
-изражавање множине именица повезивање
-бојење,налажење и
изговарање назива
предмета
-играње игрице
-писање назива
предмета
-слушање,показивање
и обележавање
особина
-читање приче
-проналажење и
уписивање речи
-прављење књижице
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Садржај

Трајање

3)Храна

9

4)Срећна
лица

9

5)Мој дом

9

6)Лето

9

Начин и поступак
остваривања
-именовање
намирница
-именовање
предмета и
осећања
-изражавање
допадања и не
допадања

-именовање
делова главе
-чулне радње
-изражавање
поседовања
глаголом HAVE
GOT
-употреба
описних придева
-именовање
просторија и
делова куће
-просторни
распоред
-сналажење у
простору

-именовање
делова одеће
-именовање
временских
прилика и
активности
-опис своје одеће

Врсте активности
-слушање и разговарање
-певање песмице
-читање,посматрање и обележавање хране
-обележавање расположења према храни
-учење песмице
-писање
-писање
-повезивање хране са местом порекла
-давање кратких одговора
-кратка питања
-уписивање речи у укрштеницу
-прављење књизице
-обнављање
-слушање и изговарање
-певање песмице
-читање,цртањеи повезивање делова лица
-слушање и обележавање животиња бројем
-бојење и писање
-играње игрице
-налажење и уписивање речи
-прављење књижице
-слушање и изговарање
-читање,бирањеи заокруживање
-обележавање предмета
-певање песмице
-читање песмице,повезивање,писање речи
-играње игрице
-слушање и показивање
-одговарање на питања уз помоћ слика
-читање по улогама
-писање речи
-прављење књижице
-Слушање и изговарање
-певање песмице
-читање и обележавање бројевима
-праћење и писање
-слушање и бирање
-играње игрице
-обележавање одговора
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-опис одеће по
годишњим
добима

6)Лето

9

7)Време
је за игру

9

-именовање
предмета за игру
-именовање
активности
везаних за игру
-описивање
тренутних
активности

-цртање и писање

-читање приче-читање по улогама
-писање речи и довршавање слика
-прављење књижице
-опис одеће по годишњим добима
-слушање и изговарање
-певање песмице
-читање,бирање,заокруживање
-обележавање бројевима
-писање
-читање приче
-уписивање речи у укрштеницу

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)
Садржаји програма

Природни бројеви до
100-сабирање и
одузимање,множење,

Број
часова

151

Активности
ученика у
образовноваспитном раду
- сабирање и
одузимање до 100
- множење и
дељење

Активности
наставника у
образовноваспитном раду
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем

Начини и
поступци
остваривања
садржаја
- демонстративна
- интерактивна
- истраживачка
- илустративна
- игра

Циљеви и задаци садржаја програма
- савладавање основних операција с
природним бројевима као и основних
знакова тих операција
- упознају употребу слова као ознаку за
непознати број
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- меморисање
- примењивање
стечених знања
- решавање
проблема
- запажање
- уочавање

дељење

Геометријски облици

Мерење и мере

23

6

-подстиче
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на
повезивање и
примену знања
-подстиче на
логично мишљење
-развија
кооперативност
- посматрање
-усмерава
- уочавање
-наводи
- именовање
-ствара ситуацију
- упоређивање
-сугерише
- разликовање
-поставља проблем
- примена
-подстиче
стечених
-дискутује
знања
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на
повезивање и
примену знања
-подстиче на
логично мишљење
-развија
кооперативност
- упоређивање
-усмерава
- мерење
-наводи
- прављење модела -ствара ситуацију
- примена
-сугерише
стечених
-поставља проблем
знања
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на
повезивање и
примену знаља
-подстиче на

- умеју да решавају текстуалне задатке са
једном и две рачунске операције, као
једначине са једном операцијом

- демонстративна
- интерактивна
- игра
- 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

- експериментална
- демонстративна
- игра
- интерактивна

- упознају и примењују мере за дужину и
време
- оспособити ученике за прецизност у
мерењу
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логично мишљење
-развија
кооперативност

НАСТАВНA ТЕМA

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО
100

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПО НИВОИМА
( Искази описују шта ученик/ученица зна и уме из наведене теме/ области)
Основни ниво
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
стотине
1МА.1.1.3. множи и дели без остатка у оквиру прве стотине
1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом
1.МА.1.1.5. уме да одреди непознат чинилац, дељеник и делилац
Средњи ниво
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
1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу најближу датом броју
1МА2.1..3.сабира и одузима, рачуна вредност израза
1МА2.1.4.рачуна вредност израза с највише две операције
1МА2.1.5.уме да решава задатке са непознатим чиниоцем, дељеником или делилац
Напредни ниво
Природни бројеви и операције са њима
1МА.3.1.1. уме да примени својства природних бројева у решавању проблемских задатака
1МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени
1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција, поштујући приоритет
1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

Основни ниво
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 да решава једноставне задатке са применом m,cm и dm
1MA. 1.4.3. уме да чита једноставније графиконе и табеле
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Средњи ниво
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 (, минут и сат) и пореди временске интервале у једноставним ситуацијама
1МА.2.4.3. уме да користи податке приказане графички или табеларно у решавању једноставнијих задатака
Напредни ниво
Мерење и мере
1МА.3.4.1. зна јединице за време (минут и сат) и уме да пореди временске интервале у сложенијим
ситуацијама
Основни ниво
Геометрија
1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг,троугао, правоугаоник и тачка)
1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине (m, cm , dm) и њихове односе
1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине линије приказане на слици
Средњи ниво
Геометрија
1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни
1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине (m, cm , dm)
1МА.2.2.6. препознаје мрежу коцке и квадра
Напредни ниво
Геометрија
1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење (m, cm , dm) из већих у мање
1МА.3.2.2. зна да нацрта мрежу коцке и квадра

ГЕОМЕТРИЈСКИ
ОБЛИЦИ

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
Садржаји програма

Где човек живи

Број
часова

17

Активности
ученика у
образовноваспитном раду
- посматрање
- описивање
- сакупљање

Активности
наставника у
образовноваспитном раду
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију

Начини и
поступци
остваривања
садржаја
- дијалошка
- амбијентална
- радионичарска

Циљеви и задаци садржаја програма
- сналажење у насељу
- орјентација у простору
- правилно понашање у групи

68

- истраживање
- процењивање
- експериментисање

Кретање у простору
и времену

Људска делатност

15

16

- посматрање
- уочавање
- мерење
- играње
- закључивање

- посматрање
- процењивање
- играње
- експериментисање
-уочавање
- закључивање

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

- експериментална

- познавати и придржавати се основних
правила у саобраћају

- дијалошка
- кооперативна
- радионичарска
- играње
- проблемска

- подстицање дечјих интересовања,
питања, идеја и одговора у вези са
појавама,процесима и ситуцијама у
окружењу
- сналазити се у времену

- партиципативне
- решавање проблем
ситуација
- дијалошка
- демонстративна
- интерактивна
- кооперативна
- амбијентална

- описивање и симулирање неких појава и
моделовање једноставних објеката у свом
окружењу
- подстицање и развијање истраживачких
активности код деце
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Природа око нас

НАЗИВ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ

ГДЕ ЧОВЕК ЖИВИ

24

- посматрање
- описивање
- процењивање
- упоређивање
- експериментисање
- истраживање
- сакупљање
- илустовање
- стварање

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

- дијалошка
- илустративна
- демонстративна
- кооперативна

- развијање одговорног односа према
окружењу као и интересовања и
спремности за његово очување
- слободно исказивање својих запажања
- схватање значаја повезаности живе и
неживе природе

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПО НИВОИМА
( Искази описују шта ученик/ученица зна и уме из наведене теме/ области)
Основни ниво
Живимо у насељу
1СОН.1.6.1. 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
1СОН.1.5.2. зна основна правила понашања у породици, школи и насељу
Средњи ниво
Живимо у насељу
1СОН.2.6.1. препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом месту и у околини
1СОН.3.4.1. разуме повезаност природно-географских фактора- рељефа, вода, климе- и делатности људи
Друштво
1СОН.2.5.1. зна које су улоге различитих друштвних група и њихових чланова
1СОН.2.5..2. зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама
Напредни ниво
Живимо у насељу
1СОН.3.6.1. зна шта је претходило, а шта је уследило након важних догађаја и појава
Друштво
1СОН.3.5.1. разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу њима
1СОН.3.5.2. разуме да се права и обавезе чланова друштвених група међусобно допуњују
Основни ниво
Жива и нежива природа

70

ЖИВА И НЕЖИВА
ПРИРОДА

КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ
ИВРЕМЕНУ

ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ

1ПД.1.1.1. прави разкику између живе и неживе природе
1ПД.1.1.2. зна ко и шта чини живу и неживу природу
1ПД.1.1.3. зна заједничке карактеристике живих бића
1ПД.1.1.4. уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума: изгледу, начину исхране,
кретања и размножавања
1ПД.1.1.5. препознаје и именује делове тела живих бића
1ПД.1.1.6. разликује станишта према условима живота и живим бићима у њима
Средњи ниво
Жива и нежива природа
1ПД.2.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима
1ПД.2.1.2. зна основне разлике између биљака, животиња и људи
1ПД.2.1.3. примењује вишеструке критеријуме класификације живих бића
1ПД.2.1.4. зна улогу основних делова живих бића
1ПД.2.1.5. разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту
1ПД.2.1.6. разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници
Напредни ниво
Жива и нежива природа
1ПД.3.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима
1ПД.3.1.2. разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бића
Основни ниво
Кретање и орјентација у простору
1ПД.1.4.1. уме да препозна кретање тела у различитим појавама
1ПД.1.4.2. зна помоћу чега се људи орјентишу у простору: лева и десна страна, стране света, адреса,
карактеристични објекти
1ПД.1.4.3. уме да одреди стране света помоћу Сунца
1ПД.1.4.4. зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година
1ПД.1.4.5. уме да прочита тражене информације са часовника
Средњи ниво
Кретање и орјентација у простору
1ПД.2.4.1. зна да кретање тла зависи од силе која на њега делује, врсте подлоге и облика тела
Кретање и орјентација у простору
1ПД.3.4.1. уме да примењује знања о странама света
Основни ниво
Екологија
1ПД.1.2.3. разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе
Материјали
1ПД.1.3.1. зна основна својства воде, ваздуха и земљишта
1ПД.1.3.2. зна да су вода у природи, ваздух и земљиште састављени од више материјала
1ПД.1.3.3.зна да различите зивотне намернице садрже различите састојке
1ПД.1.3.4.зна основна својства материјала:тврдоћа,еластичност,густина,растворљивост,провидност
1ПД.1.3.5. зна да својства материјала одређују њихову употрбу и препознаје примере у свом окружењу
1ПД.1.3.6.зна промене материјала које настају због промене температуре,услед механишког утицаја и деловање
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воде и ваздуха
Средњи ниво
Екологија
1ПД.2.2.1. разликује обновљиве и необновљиве природне ресурсе
1ПД.2.2.4. зна шта је добробит животиња и поступке којима се она штити
Материјали
1ПД.2.3.1. зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и кретање
1ПД.2.3.2. зна да су различита својства воде, ваздуха и земљишта последица њиховог различитог састава
1ПД.2.3.3.разликује материјале који су добри проводници од оних који то нису
Напредни ниво
Материјали
1ПД.3.3.1. разуме како загревање и хлађење воде и ваздуха утичу на појаве у природи
1ПД.3.3.2. примењује знање о променама материјала за објашњење појава у свом окружењу

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

Увод у наставу
ликовне културе

Број
часова

2

Активности
ученика у
образовноваспитном раду
-цртање

Активности
наставника у
образовноваспитном раду
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност

Начини и
поступци
остваривања
садржаја
-дијалошка
-демонстративна

Циљеви и задаци садржаја програма
-упознавање са предметом и начином
рада у току школске године

72

Кретање облика у
простору

Дејство светлости на
карактер облика
(светлост)

Амбијент-сценски
простор

Лепо писање са
калиграфијом

- цртање
- прављење
- процењивање

усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност

- дијалошка
- демонстративна
- кооперативна

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

- посматрање
- уочавање
- закључивање
- цртање
- бојење
- процењивање

-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира

- дијалошка
- хеуристичка
- демонстративна
- кооперативна

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

- дијалошка
- демонстративна
- кооперативна
- хеуристичка
- илустративна

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

- дијалошка
- демонстративна
- кооперативна

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

6

6

6

- посматрање
- уочавање
- прављење
- процењивање

- писање
- упоређивање
- процењивање
14
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Контраст

12

Знаци и симболи

4

Једнобојна
композиција
употребних
предмета

6

- уочавање
- прављење
- креирање
- анализирање
- процењивање

- Посматрање
- уочавање
- цртање
- прављење
- процењивање
- креирање

- прикупљање
- прављење
- бојење
- сликање
- процењивање

-мотивише
-координира
-развија
кооперативност
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност

- дијалошка
- демонстративна
- кооперативна

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

- дијалошка
- демонстративна
- кооперативна

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

- дијалошка
- демонстративна
- кооперативна
- хеуристичка

- уочавање једнобојног и вишебојног
кроз практичну активност
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Замишљања

Преобликовање
предмета њиховим
спајањем ( везивање
)

Индивидуално
коришћење
различитих
материјала за рад (
паковање )

6

- размишљање
- разговарање
- цртање
- цртање
- сликање
- креирање
- процењивање

6

- спајање
- везивање
- прављење
- преобликовање
- трагање
- процењивање

4

- опажање
- тумачење
- креирање
- цртање
- анализирање

-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност

- дијалошка
- кооперативна
- хеуристичка

- ликовно изражавање доживљаја из
искуства, непосредног окружења као и
из маште

- дијалошка
- хеуристичка
- кооперативна

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

- 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.
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Наставни
садржаји

Извођење музике
певањем и
свирањем

Слушање музике

Музичко
стваралаштво

Број
часова

26

7

3

Активности
ученика у
васпитнообразовном раду
- слушање
- певање
- илустровање
- закључивање

- слушање
- изражавање
- закључивање
- истраживање
- уочавање

- изражавање
- истраживање
- креирање

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност

Начини и поступци
остваривања
садржаја

Циљеви и задаци садржаја програма

- аудитивна
- дијалошка
- кооперативна
- демонстративна

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

- 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

- кооперативна
- истраживачка
- дијалошка
- демонстративна

- развијање интересовања, музичке
осетљивости
и креативности

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ - 108 часова
Оперативни задаци:
- подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела;
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- 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 ра
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Наставни
садржаји

Број
часова

Ходање и трчање

13

Скакање и
прескакање

20

Бацање и хватање

12

Активности ученика
у васпитнообразовном раду
- дискусија
- ходање
- трчање
- вежбање
- порежење
- анализирање
- објашњавање
- такмичење
- дискусија
- ходање
- трчање
- вежбање
- порежење
- анализирање
- објашњавање
- такмичење
- самосталан и интерактиван рад ( парови,тројке,групе,тим)
- вежбање

- вежбање

Активности
наставника у
васпитно-образовном
раду
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност
-усмерава

Начин и поступак
остваривања

Циљеви и задаци садржаја програма

- разговор
- демонстрација
- практична активност

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

- разговор
- демонстрација
- практична активност

- развијање координације, гипкости,
равнотеже и експлозивне снаге

- практична активност
- демонстрација
- разговор

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

- практична активност

- вешто изводи једноставне форме
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Вишења и пењања

12

- разговор
- анализирање
- поређење

Вежбе на тлу и
равнотеже са
реквизитима

14

- вежбање
- анализирање
- поређење

Ритмичке вежбе и
народни плесови

Елементарне игре

17

20

- вежбање
- анализирање
- поређење
- класификација

- вежбање
- анализирање
- поређење
- трчање
- скакање

-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-анализира
-мотивише
-координира
-развија кооперативн.
усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-анализира
-мотивише
-координира
-развија кооперативн.
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-анализира
-мотивише
-координира
-развија кооперативн.

- демонстрација
- разговор

природног
кретања
- слуша упутства и изводи покрет у
задатом смеру

- демонстрација
- практична активност

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

- дијалог
- практична активност
- демонстрација

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

- 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. 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;
- изградисвест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа
према Богу, људима и природи.
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САДРЖАЈИ
ПРОГРАМА
Бог је заједница
личности Оца, Сина
и Светога Духа
(биће као заједница,
као љубав)

Литургија као икона
будућег века,
Царства Божијег

Литургија
откривење Бога
(литургијско
искуство Бога,
личности, слободе,
љубави. Бог као
биће заједнице)
Структура
Литургије – цркве
епископ,
свештеници, ђакон

БРОЈ
АКТИВНОСТИ
ЧАСОВА НАСТАВНИКА У
ОБРАЗОВНО
ВАСПИТНОМ РАДУ
6
Опис структуре Литургије,
радњи на Литургији
показује се присутност Св.
Тројице
- дечија искуства која
указују да је постојање
израз заједнице тј. да је
личност заједница са
другом личношћу; кроз
приче цртеже на којима ће
указивати на заједницу са
другима
- литургијска заједница
6
Опис литургије као иконе
будућег царства Божијег
-игре за децу које
осликавају будуће царство
- указати на разлике
између Литургије и
свакодневног живота
11
Појмови се тумаче на
основу искуства заједнице
и литургијског
заједништва
- Бог – тумачење у оквиру
литургије, структуре и
радњи које сеодвијају на
литургији
7
одлазак на литургију

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА У
ОБРАЗОВНО
ВАСПИТНОМ РАДУ
Уочи правила
понашања у Цркви и
активно учествује у
настави.
- Отворено и
радознало поставља
питања.

НАЧИНИ
ИЗВОЂЕЊА
НАСТАВЕ

ЦИЉЕВИ И ЗАДЦИ
САДРЖАЈА ПРОГРАМА

фронтални
индивидуални

схватање да је постојање
израз заједништва
личности, а да личност
постоји само у заједници
слободе са другом
личношћу
Схватање да је Бог
заједница конкретних
личности : Оца , Сина и
Светога Духа

Развијање вере и наде
код ученика у
ишчекивању онога
што ће доћи царства
Небеског.

фронтални
индивидуални

- уоче да литургија није
обичан догађај
- да је Бог жива личност
која је постала човек и зато
среће преко човека на
Литургији

Раѕвијање код деце
осећаја за припадност
заједници и
литургијском начину
живота.

фронтални
индивидуални
групни

Благодари Творцу за
живот свој, својих
родитеља и предака.

фронтални
индивидуални

-Уоче да се на Литургији
пројављује Бог као
заједница личности: Оца,
Сина – Христа и Светог
Духа
-да богољубље
истовремено значи
човекољубље
- упознају структуру
Литургије
- пазликују редње на
Литургији
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и народ)
Литургија је и
присуство Христово
и ишчекивање
доласка Христовог
(љубављу према
Христу чинио да је
Он присутан међу
нама на литургији
иако је физички
одсутан)
Православна
иконографија
показује стање
света и човека у
будућем веку

3

3

Искуство личности,
односно заједнице слободе
љубави са другом
личношћу однос према
Христу
прима чекајући Николу
Коришћење и приказивање
икона, архитектуре,
књижевности, епских
песама идт . . .
Показивање и објашњење
икона
- указивањем на разлику
између садашњег и
будућег века
- скретање пажње на
приказ природе

-Схвата повезаност
својстава створене
природе и Божије
благодати

фронтални
индивидуални

Поставља питања о
пролазности живота и
бесмртности душе.

фронтални
индивидуални

- постану чланови
Литургијске заједнице
уоче да је Исус Христос, и
ако физички одсутан,
присутан на Литургији као
плод наше љубави према
Њему

- Уоче да иконе сликају
будуће стање људи и
природе у Царству
Божијем

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
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Садржаји програма

Број
часова

Подстицање
групног
рада,
договарање о сарадњи са
вршњацима и одраслима

2

Подстицање развоја самосвести, самопоштовања и
уважавања других

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

3

7

Активности
ученика у
образовноваспитном раду
- разговара
- црта
- закључује
- слуша
- игра се

- слуша
- разговаеа
- црта
- препознаје
своја
осећања
- игра се

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

Активности
наставника у
образовно-васпитном
раду
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на повезивање
и примену знања
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на повезивање
и примену знања
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира

Начин и
поступак
остваривања

Циљеви и задаци садржаја програма

- радионичарска
- дијалошка
- илустративна

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

- радионичарска
- дијалошка
- истраживачка

- подстицање самосвести,самопоштовања и
уважавања других
- развијати самопоштовање и самопоуздање

- 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
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- игра
асоцијација

Развијање комуникативне
способности,невербалне и
вербалне комуникације,
вештина ненасилне комуникације

Оспособљавање ученика за
примену вештина ненасилне
комуникације у решавању
сукоба и вршњачком
посредовању

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

4

4

4

- слуша
- разговара
- закључује
- препознаје
- игра се

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

- слуша
- разговаеа
- црта
- игра се
- изражава своја
мишљења и
искуства

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

- радионичарска
- дијалошка
- истраживачка
- игра улога

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

- радионичарска
- дијалошка
- игра улога
- демонстративна

- оспособљавање ученика за примену вештина
ненасилне комуникације у решавању сукоба и
вршњачком поседовању

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

Развијање и неговање
основних људских вредности

6

4

- слуша
- разговаеа
- црта
- игра се

- слуша
- разговаеа
- црта
- игра се
- имитира

- разговара
- процењује
- презентује
Евалуација

2

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

- радионичарска
- дијалошка
- истраживачка
- игра улога

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

- радионичарска
- дијалошка
- игра улога
- илустративна

- развијање и неговање основних људских
вредности

- дијалошка
- монолошка
- демонстративна

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

85

-мотивише
-координира
-наводи на повезивање
и примену знања
В:ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
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;

Садржаји
програма

Животна средина

Бр.
часa

5

Активности
ученика у
образовно
васпитном раду
- слуша
- разговара
- посматра
- открива
- сазнаје
- илуструје
- прави

Активности
наставника у
образовно васпитном
раду
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на повезивање
и примену знања
-постављање
занимљивих питања

Начин и
поступак
остваривања
- дијалошка
- демонстративн
а
- патиципативна
- истраживачка
- илустративна
- игра

Циљеви и задаци садржаја
програма
- развијати одговорност према
очувањеу животне средине
- упознати услове живота
- упознати биљни и животињски
свет и творевине људског рада
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-организује и усмерава
извођење огледа

Природне појаве и
промене у
животној средини

Загађивање
животне средине

6

7

-

посматра
прати
уочава
бележи
разговара
илуструје

-

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

- дијалошка
- демонстративн
а
- истраживачка
- илустративна

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

- дијалошка
- демонстративн
о-илустративна
- истраживачка

- уочавати и описивати појаве које
угрожавају животну средину
- изграђивати личне критичке
ставове према загађењу животне
средине
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-организује и усмерава
извођење огледа

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.
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Садржаји програма

Број
часова

Активности у
образовно – васпитном
раду
 посматрање
 описивање
 слушање

Материјал, прибор, алат,
уређај, играчка

4

Саставни делови рачунара

4





Готови програми(за
забаву, рачунање и учење)

8

Програми за цртање

Основни облици
извођења програма

Циљеви и задаци садржаја програма




дијалошка
метод усменог
излагања



Развијање моторичких способности уз
коришћење материјала, алата, уређаја и рачунара

посматрање
описивање
експериментисање




демонстративна
кооперативна







играње
закључивање
уочавање






6





стварање
истраживање
креирање





метод решавања
проблемске
ситуације
демонстративна
демонстративна
интерактивна
истраживачка

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
Развијање моторичких способности
Развијање конструкторских вештина




Коришћење програма за цртање Paint
Упознавање са слободоручним цртањем

Руковање једноставним и
дигиталним фотоапаратом

3





вежбање
уочавање
закључивање




експериментална
истраживачка



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

Програми за обраду текста
– унос текста

2





примењивање
експериментисање
процењивање



метод решавања
проблемске
ситуације




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

Обрада слика-фото албум

2




креирање
експериментисање



експериментална




Примена стечених знања
Креативност и самосталност у раду

3




посматрање
примењивање



демонстративна



Припрема деце за лако сналажење у свету
технике, технологије и рачунарства како у
свакодневном животу тако и у даљим процесима
учења
Упознавање са штампачем и скенером



Штампање и скенирање





89

Г. облици образовно- васпитног рада
ДОПУНСКА НАСТАВА
СРПСКИ ЈЕЗИК
Садржаји
програма

1. Књижевност

2.Језик –
граматика и
правопис

3. Култура

Број
часова

4

8

Активности ученика у
образовно-васпитном
раду
- читање текстова
- активно учествовање у
причању
- рецитовање

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

- слушање
- активно учествује у
причању
- посматра слике и склапа

Активности
наставника у
образовно-васпитном
раду
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на повезивање
и примену знања
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на повезивање
и примену знања
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише

Начин и
поступак
остваривања
- дијалошка
- текстуална
- илустративна

- дијалошка
- текстуална
- демонстративна
- игра

- дијалошка
- посматрачка
- метод писаних
радова

Циљеви и задаци садржаја
програма
- 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
- поступно и систематично
упознавање граматике и
правописа српског језика
- савладавање читања и писања
латинице

- развијање смисла и
способности за правилно,
течно, економично и уверљиво,
усмено и писмено изражавање;
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изражавања
(усмено и
писмено)

6

причу
- описује на основу онога
што је видео,
осетио,доживео
- пише састав

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

Број
часова

Активности ученика у
образовно-васпитном
раду

Активности
наставника у
образовно-васпитном
раду
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на повезивање
и примену знања
-подстиче на логично
мишљење
-развија
кооперативност
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем

богаћење речника, језичког и
слилског израза

МАТЕМАТИКА
Садржаји
програма

1. Понављамо
градиво првог
разреда

- сабирање и одузимање
до 100
2

- сабирање и одузимање до 100
- множење и дељење
- меморисање
- запажање

Начин и поступак
остваривања

Циљеви и задаци садржаја
програма

- именовање
- упоређивање

- поновити градиво првог
разреда

- демонстративна
- интерактивна
- илустративна

- савладавање основних
операција с природним
бројевима као и основних
знакова тих операција
- упознају употребу слова као
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Природни бројеви
до 100

Геометријски
облици

Мерење и мере

- уочавање
10

- посматрање
- уочавање
- именовање
- упоређивање
- разликовање
3

3

- упоређивање
- мерење
- примена стечених
знања

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

ознаку за непознати број
- умеју да решавају
једноставне текстуалне
задатке са једном и две
рачунске операције, као
једначине са једном
операцијом

- 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

- демонстративна
- игра
- интерактивна

- упознају и примењују мере
за дужину и време
- оспособити ученике за
прецизност у мерењу
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-координира
-наводи на повезивање
и примену знања
-подстиче на логично
мишљење
-развија
кооперативност

Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ
Циљ и задаци
6. Разматрање и решавање проблема у односима између ученика или између ученика и учитеља
7. Разматрање и решавање проблема у учењу и владању ученика
8. Навикавање ученика на поштовање правила безбедног понашаља
9. Навикавање ученика на поштовање правила лепог понашања
10. Стварање и развијање позитивне атмосфере у одељењу.
Време реализације
-септембар

Активности/теме
-Договор о раду у току године
-Другарство и солидарност

Начин
реализације:
-разговор
-дискусија

Носиоци реализације
-одељењски старешина
-ученици

-Изглед наше учионице – уређење
-Значај личне хигијене за очување здравља
-октобар

-Дечја недеља – активности
-Развијање радних навика
-Усмеравање ученика на ефикасније облике

-разговор
-дискусија
-едукативна
радионица

-одељењски старешина
-ученици
-стручни сарадник

учења
-Комуникација између ученика
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- Увредљиви надимци

-новембар

-Развијање и неговање колективног рада
-Рад са слабијим ученицима

-разговор
-дискусија

-одељењски старешина
-ученици
-сарадници Завода за јавно здравље

-разговор
-дискусија
-едукативна
радионица

-одељењски старешина
-ученици
-стручни сарадник

-разговор

-одељењски старешина
-ученици

-разговор
-дискусија

-ученици
-одељенски старшина

-едукативна
радионица

-одељењски старешина
-стручни сарадник

-Уредност у изради и обављању школских
задатака
-Како сачувати здравље лети и зими, као и током
године
-децембар

-Лети и зими (дневни ритам)
-Како препознати умор и замор
-Школа и здравље
-Другарски сусрети са другим одељењским
заједницама

-јануар

-Школска слава – наше учешће
-Како ћемо радити у другом полугодишту да би
успех био бољи

-фебруар

-Помоћ старијим особама
-Растем и развијам се
-Решавање текућих проблема у учењу и раду
-Ангажовано и слободно време ученика
-Агресивност, себичност, уображеност

-март
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-Праћење напредовања ученика у раду
-Мој кувар

-разговор
-дискусија

- ученици

-разговор
-дискусија
-едукативна
радионица

-ученици
-одељенски старешина
-стручни сарадник

-дискусија
-разговор

- ученици
-одељенски старешина

-разговор

-ученици
-одељенски старешина

-Неправилна исхрана
-април

-Да ли се правилно вреднује труд и рад
-Особине алкохола и никотина
-Моји родитељи

-мај

-Чега се бојим и од чега стрепим
-Социјално угрожена деца
-Наш допринос акцијама солидарности
-Припремамо се за излет

-јун

-Сређивање педагошке документације
-Колико смо радили и какав нам је успех

Слободне активности
2. Циљ и задаци
Слободне активности имају за циљ и задатак задовољавање интереса ученика у складу са могућностима школе и наставног
кадра.
2. Садржаји програма
 Драмско рецитаторске активности
 Литрарне активности
 Ликовне активности
 Музичке активност
3. Начин остваривања програма
Предвиђени садржаји су изабрани и формулисани у складу са могућностима и потребама ученика као и могућностима школе.
Реализација предвиђа радионичарски рад који ће на интересантан начин развијати свестране личности ученика.
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Екскурзија
Екскурзија је облик образовно васпитног рада којим се доприноси остваривању плана и програма и циљева основног образовања и
васпитања.
Екскурзија се остварује ван школе у трајању од једног до три дана годишње, у складу са узрастом, наставним планом и програмом и
програмом екскурзије.
Циљ екскурзије
Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног, историјског и
духовног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе.
Задаци екскурзије


Проучавање објеката и феномена у природи, уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним
условима
 Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева
 Развијање позитивног односа према националним, културним, етичким и естетским вредностима, спортским потребама и
навикама, позитивним социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота
 Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика
 Подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.
Садржаји и програм екскурзије
Садржај екскурзије остварује се на основу плана и програма образовно васпитног рада и школског програма.
Стручно веће је планирало да се једнодневни излет реализује на релацји Бајина Башта – Тара – Мокра Гора ( Мећавник) – Бајина Башта.
НАСТАВА У ПРИРОДИ
Циљ и задаци
Циљ
Циљ организовања наставе у природи јесте остваривање одговарајућих садржаја наставних и ваннаставних активности из наставног
плана и програма основне школе, у климатски погодном месту из образовно- васпитних, здравствено - рекреативних и других разлога.
Задаци
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Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су:
 проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно последичних односа у конкретним природним и друштвеним
условима;
 развијање интересовања за природу и истраживање еколошких навика;
 упознавање начина живота и рада људи појединих крајева;
 развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама,
позитивним социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота;
 подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.
НАСТАВА У ПРИРОДИ: ЗЛАТИБОР
Наставне области

Број часова

Српски језик
5

Математика

Свет око нас

5

2

Активности у
образовноваспитном раду
- посматрање
- уочавање
- причање
- описивање
- писање
- читање

Основни облици
извођења програма

- процењивање
- израда задатака
уочавање
- практицан рад
- закључивање
- разгледање
- посматрање
- уочавање
сличности
и разлика
- упознавање

- дијалошка
- текстуална
- демонстративна
- писаних радова

- дијалошка
- текстуална
- писаних радова
- излагања

- дијалошка
- систематско
посматрање
- текстуална
- писаних радова

Циљеви и задаци садржаја програма
- Развијање способности посматрања и
уочавања богатства облика, боја, звукова и гласова у при роди
- Доживљавање лепог у природи
- Богаћење речника
- Упућивање ученика да доживљавају, разумеју и изражавају слике и осећања
израженим у књижевним текстовима
- Изражавање сопственог утиска
- Развијање и неговање сарадничких односа
- Примена стечених знања
- Стицање нових знања о разломцима и
примена истих на решавању текстуалних задатака
- Уочавање сведока прошлости
- Развијање родољубивих осећања
- Уочавање разлика и сличности међу кра
јевима
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Музичка култура

1

Физичко васпитање

3

Ликовна култура

2

Грађанско вапитање

1

прошлости
- певање
- играње
- слушање
- извођење
- трчање
- шетање
- такмичење
- одржавање личне
хигијене
- игра
- посматрање
- цртање
- сликање
- израда
- причање
- цртање

ВАННАСТАВНЕ
Пешачки излети
(рекреативно-сазнајног
карактера)

7

- шетање
- уочавање
- учење
- прављење хербаријума

- дијалошка
- демонстративна
- илустративна

- дијалошка
- демонстративна
- практичан рад

- Подстицање расположења и ведрине
- Певање и играње научених игара, развијање стваралаштва, креативности и оригиналности
- Развијање издржљивости, истрајности,
упорности, спретности, такмичарског
духа, толеранције, координације и физичких способности
- Развијање хигијенских навика ради ефи
каснијег очувања здравља и повећања
отпорности организма
- Цртање, сликање, израда на основу непо
средног опажања околине
- Развијање смисла за лепо и уредно

- дијалошка
- парактичан рад
- текстуална

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

- демонстративна
- дијалошка
- самосталног рада

АКТИВНОСТИ
- 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
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Културно-забавне
активности

7

Час одељенског старешине

1

- играње
- певање
- креирање маски и
фризура
- имитирање
- такмичење
- причање
- размена искуства
- прилагођавање
- учење
- примена правила
понашања

- демонстративна
- експериментална
- практичних радова

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

- 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
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O С Н О В Н А Ш К О Л А „Р А Ј А К П А В И Ћ Е В И Ћ“
БАЈИНА БАШТА

Ш К О Л С К И П Р О Г Р А М - 3.разред

Стручно веће трећег разреда
Бајина Башта, децембар 2017.
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Фонд часова за трећи разред и предмете
Ред.
број
1
2
3
4
6
7
8
9

А.ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Српски језик
Енглески језик
Математика
Свет око нас
Природа и друштво
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко и здравствено васпитање
Укупно : А

ТРЕЋИ РАЗРЕД
Нед.
5
2
5
2
2
1
3
20

Год.
180
72
180
72
72
36
108
720

Р.Бр.

Б.ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

1
2
Ред.
број
1
2
3

Верска настава
Грађанско васпитање
В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

1
1

36
36

Народна традиција
Чувари природе
Од играчке до рачунара
Укупно : Б
Укупно : А+Б
Г.ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА
Редовна настава
Допунска настава
Додатни рад
Укупно : А+Б+В+Г

1
1
1
2
22

36
36
36
72
792

22
1
23

792
36
828

1
1

36
36

Р. Бр.
1
2
3
Ред. Бр.
1.
2.

Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСП. РАДА
Час одељ. Старешине
Друштвене, техничке, хуман., спортске и културне активн.
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Укупно : А+Б+В+Г+Д

Сврха програма образовањa
- 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. Обавезни 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.
САДРЖАЈИ
ПРОГРАМА

БРОЈ
ЧАСОВА

Књижевност :
- лирика
- епика
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АКТИВНОСТИ У
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОМ
РАДУ
- слушање
- читање текстова
- активно

ОСНОВНИ
ОБЛИЦИ
ИЗВОЂЕЊА
ПРОГРАМА
- дијалошка
- текстуална
- илустративна

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА

- увежбавање и усавршавање гласног читања
(правилног,логичког и изражајног) и читања у
себи (доживљајног,усмереног,истраживачког)
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- драма

Језик
- граматика
- правопис

34

Језичка култура

41

учествовање у
причању
- рецитовање
- драматизација

- учење путем
открића

- активно слушање
- састављање речени
ца
- именује и чита слова латинице
- писање по киктату
- слушање
- посматрање
- упоређивање и манипулисање слиk.
-активно учествује у
причању
- посматра слике и
склапа причу
- описује на основу
онога што је видео,
осетио,доживео
- пише састав

- дијалошка
- текстуална
- демонстративна
- кооперативна
- игра
- интерактивна
- дијалошка
- стрип
- амбијентална
- посматрачка

- оспособљавање за самостално читање,доживљавање,разумевање,свестрано тумачење и вредновање књижевно уметничких дела разних жанрова
- поступно и систематично оспособљавање ученика
за лигичко схватање и критичко процењивање
текста
- развијање потребе за књигом,способности да се
њоме самостално служи
- поступно и систематично упознавање граматике
и правописа српског језика
- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилким могућно
стима српског језика
- развијање смисла и способности за правилно,
течно,економично и уверљиво, усмено и писмено изражавање;богаћење речника,језичког и стилског израза
- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове
усмене и писмене употребе и у различитим кому
никативним ситуацијама ( улога говорника,
слушаоца, саговорника )

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – 72 часа
Циљ-Циљ наставе страног језика на млађем школском узрасту је да оспособи ученика да комуницира на основном нивоу
страним језиком,,у усменом и писаном облику о темема из његовог непосредног окружења.
Настава страног језика треба да :
-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,
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-подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства.
Општи стандарди-Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући друге,стиче свест о значају свог 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:
-препознаје гласове(посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу,акценат,ритам и интонацију,
-разуме вербални садржај уз помоћ невербалне комуникације,
-разуме кратке дијалоге,приче и песме о познатим темама које чује уживо или са аудио-визуелних записа.
Разумевање писаног текста
Ученик треба да:
-препознаје слова,написане речи и реченице у вези са познатим појмовима,
-поштује правописне знеке приликом читања,
-разуме основна значења кратких писаних и илусртованих текстова о познатим темама.
Усмено изражавање
Ученик треба да:
-разговетно изговара гласове акцентује речи,поштује ритам и интонацију при говору и читању,
-даје основне информације о себи и свом окружењу,самостално и уз наставникову помоћ,
-описује кратким и једноставним исказима себе и друге у познатим ситуацијама,
-репродукује,сам или у групи,кратке рецитације или бројалице и познате песме.
Интеракција
Ученик треба да :
-реагује вербално и невербално на постављена упутства и питања,
-поставља једноставна питања,
-изражава допадање и недопадање,
-учествује у заједничким активностима на часу,
-поставља питања и тражи разјашњење када нешто не разуме.
Писмено изражавање
Ученик треба да :
-поштујући правопис,преписује,допуњава и пише речи и краће реченицеу вези са познатим
визуелним подстицајем,

писаним текстом или
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-пише личне податке(име,презиме и адресу),
-прави спискове са разлишитим наменама(куповина,прославе рођендана,обавезе у току дана...),
-допуњава честитку.
Знања о језику
Ученик треба да:
-препознаје основне граматичке елементе,
-користи језик у складу са нивоом формалности и комуникативне ситуације(на пр. Форме учтивости),
-разуме везу између сопственог знања и залагања и постигнућа у језичким активностима.
НАСТАВНАТЕМА И
САДРЖАЈ

БРОЈ
ЧАСОВА

АКТИВНОСТИ

ОБЛИЦИ
ИЗВОЂЕЊА

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА
ПРОГРАМА

1.ШКОЛА
-алфабет
-школски простор
-прибор
-активности
-боје и бројеви до 100

9

-демонстрација,
-дијалог,
-коперативна,
-интерактивна,
-вербалнотекстуална,
-потпун физички
одговор,
-рад у пару и у
групи.

-усвајање нових знања(алфабет) и њихова
примена на научене садржаје,
-разумевање краћих текстова и
одговарање на одговарајући начин,
-оспособљавање за самостално
комуницирање о познатим темама,
-примена усвојених структура,
-описивање, кратким структурама,
познате ситуације,
-репродуковање рецитација и песама,
-увежбавање гласног читања и писања.

2.ЈА И МОЈИ ДРУГОВИ
-дружење
-играчке
-спортови
-делови тела

9

-слушање,
-реаговање на
команде наставника
или са аудио записа,
-мануалне
активности,
-игре,
-певање,
-класирање и
упоређивање,
-цртање по диктату,
-писање.
-слушање,
-реаговање на
команде наставника
или са аудио записа,
-мануалне
активности,
-игре,
-певање,
-класирање и
упоређивање,
-цртање по диктату,

-вербалнотекстуална,
-демонстрација,
-дијалог,
-коперативна,
-интерактивна,
-вербалнотекстуална,
-потпун физички
одговор,
-рад у пару и у

-даљи рад на описмењавању,поштујући
правопис,
-разумевање краћих текстова и
одговарање на одговарајући начин,
-оспособљавање за самостално
комуницирање о познатим темама,
-примена усвојених структура,
-описивање, кратким структурама,
познате ситуације,
-примена стечених знања,
-увежбавање гласног читања.
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3.ПОРОДИЦА И БЛИСКО
ОКРУЖЕЊЕ
-шира
породица,суседи,пријаетељи
-кућни љубимци и обавезе
-описивање особа

9

4.ПРАЗНИЦИ
-годишња доба,месеци,дани
-важни празници(Нова
година,Божић,Ускрс...распуст)
-обичаји
-честитање и адекватни
поклони

9

5.МОЈ ДОМ
-кућа,делови
стана,намештај;двориште
-описивање просторија
-обавезе у кући

9

-писање.
-слушање,
-реаговање на
команде наставника
или са аудио записа,
-мануалне
активности,
-игре,
-певање,
-класирање и
упоређивање,
-цртање по диктату,
-писање.

групи.
-вербалнотесктуална
-демонстрација,
-дијалог,
-коперативна,
-вербалнотекстуална,
-интерактивна,
-потпун физички
одговор,
-рад у пару и у
групи.

-даљи рад на описмењавању,поштујући
правопис,
-разумевање краћих текстова и
одговарање на одговарајући начин,
-оспособљавање за самостално
комуницирање о познатим темама,
-примена усвојених структура,
-описивање, кратким структурама,
познате ситуације,
-примена стечених знања,
-увежбавање гласног читања.

-слушање,
-реаговање на
команде наставника
или са аудио записа,
-мануалне
активности,
-игре,
-певање,
-класирање и
упоређивање,
-цртање по диктату,
-писање.
-слушање,
-реаговање на
команде наставника
или са аудио записа,
-мануалне
активности,
-игре,
-певање,
-класирање и
упоређивање,

-вербалнотекстуална
-демонстрација,
-дијалог,
-коперативна,
-интерактивна,
вербалнотекстуална,
-потпун физички
одговор,
-рад у пару и у
групи.
-демонстрација,
-вербалнотекстуална,
-дијалог,
-коперативна,
-интерактивна,
-вербалнотекстуална,
-потпун физички
одговор,

-усвајање новог и понављање старог
вокабулара и једноставних конструкција,
-разумевање краћих текстова и
одговарање на одговарајући начин,
-разумевање вербалних садржаја уз помоћ
невербалне комуникације,
-описивање, кратким структурама,
познате ситуације,
-примена усвојених структура,
-репродуковање рецитација и песама,
-даљи рад на описмењавању,
-увежбавање гласног читања.
-усвајање новог и понављање старог
вокабулара и једноставних конструкција,
-разумевање краћих текстова и
одговарање на одговарајући начин,
-разумевање вербалних садржаја уз помоћ
невербалне комуникације,
-описивање, кратким структурама,
познате ситуације,
-примена усвојених структура,
-репродуковање рецитација и песама,

107

6.ИСХРАНА
-оброци,омиљена
храна,здрава храна
-воће и поврће
-врсте продавница и
куповина

9

7.ОДЕЋА
-одевни предмети
-прикладно одевање

9

-цртање по диктату,
-писање.
-слушање,
-реаговање на
команде наставника
или са аудио записа,
-мануалне
активности,
-игре,
-певање,
-класирање и
упоређивање,
-цртање по диктату,
-писање.
-слушање,
-реаговање на
команде наставника
или са аудио записа,
-мануалне
активности,
-игре,
-певање,
-класирање и
упоређивање,
-игра улога,
-цртање по диктату,
-прављење
илустрованог мат.

-рад у пару и у
групи.
-демонстрација,
-вербалнотекстуална
-дијалог,
-коперативна,
-интерактивна,
-вербалнотекстуална,
-потпун физички
одговор,
-рад у пару и у г

-даљи рад на описмењавању,
-увежбавање гласног читања.
-усвајање новог и понављање старог
вокабулара и једноставних конструкција,
-разумевање краћих текстова и
одговарање на одговарајући начин,
-разумевање вербалних садржаја уз помоћ
невербалне комуникације,
-описивање, кратким структурама,
познате ситуације,
-примена усвојених структура,
-репродуковање рецитација и песама,
-даљи рад на описмењавању.

-демонстрација,
-дијалог,
-вербалнотекстуална,
-коперативна,
-интерактивна,
-вербалнотекстуална,
-потпун физички
одговор,
-рад у пару и у
групи.

-усвајање новог и понављање старог
вокабулара и једноставних конструкција,
-разумевање краћих текстова и
одговарање на одговарајући начин,
-разумевање вербалних садржаја уз помоћ
невербалне комуникације,
-описивање, кратким структурама,
познате ситуације,
-примена усвојених структура,
-репродуковање рецитација и песама,
-даљи рад на описмењавању.
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8.ОКРУЖЕЊЕ
-место и улица где станујем
-важне усанове у
окружењу(биоскоп,школа,
позориште,пошта,музеј,
банка,болница)
- посете установама

9

-слушање,
-реаговање на
команде наставника
или са аудио записа,
-мануалне
активности,
-игре,
-певање,
-класирање и
упоређивање,
-игра улога,
-цртање по диктату,
-прављење
илустрованог мат.

-демонстрација,
-дијалог,
-вербалнотекстуална,
-коперативна,
-интерактивна,
-вербалнотекстуална,
-потпун физички
одговор,
-рад у пару и у
групи.

-усвајање новог и понављање старог
вокабулара и једноставних конструкција,
-разумевање краћих текстова и
одговарање на одговарајући начин,
-разумевање вербалних садржаја уз помоћ
невербалне комуникације,
-описивање, кратким структурама,
познате ситуације,
-примена усвојених структура,
-репродуковање рецитација и песама,
-даљи рад на описмењавању,
-увежбавање гласног читања.

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;
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- 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);
- 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).
САДРЖАЈИ
ПРОГРАМА
Блок бројева до 1000

БРОЈ
ЧАСОВА

133

АКТИВНОСТИ У
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОМ
РАДУ
- сабирање и одузимање до 100
- множење и дељење
- меморисање
- примењивање стечених знања
- решавање проблема
- запажање
- уочавање

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ
ИЗВОЂЕЊА
ПРОГРАМА
- демонстративна
- интерактивна
- истраживачка
- илустративна
- игра

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА
ПРОГРАМА
- да савладају читање, писање и упоређивање
при
Родних бројева до 1000
- упознају римске цифре 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
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Геометријски објекти и
њихови међусобни
односи

33

- посматрање
- уочавање
- именовање
- упоређивање
- разликовање
- примена стечених
знања

- демонстративна
- интерактивна
- игра
- илустративна

Мерење и мере

14

- упоређивање
- мерење
- прављење модела
- примена стечених
знања

- експериментална
- демонстративна
- игра
- интерактивна

Највише 3 рачунске операције
- умеју да прочитају и запишу помоћу слова
своЈства рачунских операција
- решавају једноставније једначине
- упознају и правилно записују разломке
- успешно решавају текстуалне задатке
- формирају представе о правој и полуправој
- уочавају и цртају прав, оштар и туп угао
- цртају паралелне и нормалне праве,
квадрат, пра
Воугаоник, троугао и кружницу ( помоћу
лењира, троугаоника и шестрара
- стичу представе о подударности фигура (
преко
модела и цртања )
- знају да одреде обим правоугаоника,
квадрата и
троугла
- упознају мерење масе тела и запремине
течности
- упознају нове јединице за време ( година,
век)

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
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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;

САДРЖАЈИ
ПРОГРАМА
Природа, човек,
друштво

БРОЈ
ЧАСОВА

41

АКТИВНОСТИ У
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОМ
РАДУ
- посматрање
- описивање
- сакупљање
- истраживање
- процењивање
- експериментисање
- закључивање
- играње

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ
ИЗВОЂЕЊА
ПРОГРАМА

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА
ПРОГРАМА

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

- развијање основних појмова о природном и
друштвеном окружењу и повезаности тих
појмова
- слободно исказивање својих запажања
- схватање значаја повезаности живе и
неживе
природе
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Кретање у простору и
времену

6

Наше наслеђе

7

Материјали и њихова
употреба

8

Људска делатност

10

- бележење
- прављење

- интерактивна

- посматрање
- описивање
- сакупљање
- истраживање
- процењивање
- експериментисање
- закључивање
- играње
- бележење
- прављење
- посматрање
- описивање
- сакупљање
- истраживање
- процењивање
- експериментисање
- закључивање
- играње
- бележење
- прављење
- посматрање
- описивање
- сакупљање
- истраживање
- процењивање
- експериментисање
- закључивање
- играње
- бележење
- прављење
- посматрање
- описивање

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

- развијање еколошке свести
- развијање радозналости, интересовања и
способности за активно упознавање
окружења и завичаја
- оспособљавање за сналажење у простору и
вре мену
- подстицање дечјих интересовања, питања,
идеја и одговора у вези са појавама,
процесима и ситуацијама у окружењу

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

- развијање интересовања
- упознавање са ближом и даљом
прошлошћу и
сведоцима прошлости
- подстицање и развијање истраживачких
активности код деце

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

- развијање способности запажања основних
својстава објеката, појава и процеса
- оспособљавање за самостално учење и
проналажење информација и слободно
исказивање својих запажања

- дијалошка
- амбијентална

- усвајање цивилизацијских тековина и
могућност њиховог коришћења

113

- сакупљање
- истраживање
- процењивање
- експериментисање
- закључивање
- играње
- бележење
- прављење

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

- разумевање и уважавање сличности и
разлика
међу појединцима и групама
- познавати и придржавати се основних
правила у саобраћају

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

Коришћење разног
материјала за
компоновање

3

Композиција и покрет у

24

АКТИВНОСТИ У
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОМ
РАДУ
- цртање
- прављење
- сликање

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ
ИЗВОЂЕЊА
ПРОГРАМА
- дијалошка
- демонстративна
- кооперативна

- посматрање

- дијалошка

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА
ПРОГРАМА
- усмеравање ученика ка креативној доради и
преобликовању постојећих облика
- развијање маште и индивидуалног
ликовног
израза
- развијати моторичке способности
- развијање способности за опажање облика,
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композицији

- закључивање
- цртање
- сликање
- посматрање
- уочавање
- цртање
- сликање
- вајање
- цртање
- процењивање
- колаж - сликање

- хеуристичка
- демонстративна
- кооперативна
- дијалошка
- демонстративна
- илустративна

Орнаментика

9

Простор ( повезивање
разних облика у
целину)

18

Одабирање случајно
добијених ликовних
односа по личном
избору ученика
Плакат, билборд,
реклама

4

- сликање
- комбиновање

- дијалошка
- демонстративна
- експеримент

4

- уочавање
- цртање
- креирање
- сликање

- дијалошка
- демонстративна
- кооперативна

Ликовне поруке као
могућност
споразумевања

10

- сликање
- цртање
- вајање

- дијалошка
- кооперативна
- посматрање

- дијалошка
- демонстративна
- кооперативна
- посматрање

величина, светлина, боја, положаја у
природи
- развијање смисла за компоновање
- развијање мишљења и визуелног ликовног
сензибилитета
- развијање способности за препознавање
традиционалне, модерне, савремене
уметности
- развијање способности за опажање
положаја
облика у простору
- развијање самосталног изражавања
коришћењем различитих техника и
средстава
- развијање љубави према вредностима
израже
ним у делима свих облика уметности
- развој маште у случајно насталим
ликовним вре
Дностима
-увођење ученика у различите могућности
кому
никација
- стварање услова за разумевање друштвених
поЈава
- увођење ученика у различите могућности
кому
ницирања
- стварање услова уа развијање свести о
потреби
чувања природне и културне околине
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МУЗИЧКА КУЛТУРА - 36 часова
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ

БРОЈ
ЧАСОВА

Извођење музике
певањем и свирањем

28

Слушање музике

7

Стварање музике

1

АКТИВНОСТИ У
ВАСПИТНООБРАЗОВНОМ
РАДУ
- слушање
- певање
- илустровање
- закључивање
- слушање
- изражавање
- закључивање
- истраживање
- уочавање

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ
ИЗВОЂЕЊА
ПРОГРАМА

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА
ПРОГРАМА

- аудитивна
- дијалошка
- кооперативна
- демонстративна
- дијалошка
- кооперативна
- демонстративна
- аудитивна
- истраживачка

- изражавање
- истраживање
- креирање

- кооперативна
- истраживачка
- дијалошка
- демонстративна

- неговање способности извођења музике (
певање-свирање )
- извођење народних и уметничких дечјих
игара
- развијање критичког мишљења
( исказивање осећања у музици која се
изводи и слуша )
- стицање навике слушања
музике,подстицање
доживљаја и оспособљавање за разумевање
музичких порука
- развијање интересовања, музичке
осетљивости и креативности

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ - 108 часова
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ
Атлетика

БРОЈ
ЧАСОВА

26

АКТИВНОСТИ У
ВАСПИТНООБРАЗОВНОМ
РАДУ
- дискусија
- ходање
- трчање
- вежбање
- анализирање
- објашњавање
- такмичење
- самосталан и инте-

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ
ИЗВОЂЕЊА
ПРОГРАМА

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА
ПРОГРАМА

- 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
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рактиван рад ( парови,тројке,групе,тим)

Вежбе на тлу и
справама

35

- вежбање
- анализирање
- поређење

- демонстрација
- практична активност

Ритмичке вежбе и
народни плесови

29

- вежбање
- анализирање
- поређење
-класификација

- дијалог
- практична активност
- демонстрација

Елементарне игре

14

- вежбање
- анализирање
- поређење
- трчање
- скакање

- дијалог
- практична активност
- демонстрација

кретања
- вешто изводи једноставне форме
природног
кретања
- слуша упутства и изводи покрет у задатом
смеру
- вешто изводи задате вежбе са реквизитима
- уочава своје моторичке способности и
особине,сличности и разлике међу
вршњацима
- усклађује једноставне и задате покрете уз
музику
- правилно изводи основне кораке народних
плесова
- познаје правила тимских игара и
придржава их се
- стварање услова за социјално
прилагођавање
ученика на колективан живот и рад

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:
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-

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.

Напомена: у току школске године планирана је посета храму Пророка Илије на Лазареву суботу, као и неколико обилазака неког од
храмова, у зависности од објективних могућности (удаљеност, време, итд)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

Бог је створио јединствени
светто као многе конкретне
врсте ни из чега (узрок
постојања света јесте Божија
слобода)

БРОЈ
ЧАСОВА

11

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО
ВАСПИТНОМ РАДУ
Опис стварања из светог писма дечија
искуства када нешто из љубави
направимо, онда је то за нас најлепше,
да нам је увек тешко кад се растајемо
од оног кога волимо, кад волимо неког,
не примећујемо да нам нешто недостаје

ОСНОВНИ
ОБЛИЦИ
ИЗВОЂЕЊА
ПРОГРАМА
фронтални
индивидуални

ЦИЉЕВИ И ЗАДАТЦИ
САДРЖАЈА ПРОГРАМА
Спознају да је Бог из
љубави створијо свет за
вечност
- и да постојање света
зависи од Божије воље
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- Литургијско искуство

Последице створености по
природу и њено постојање
(конкретност врста и бића
значи и њихову међусобну
раздељеност –
индивидуалност, али и
њихову потенцијалну
пропадљивост, смрт зато што
су створени ни из чега)
Стварање човека на крају
света створеног по ''икони и
подобију Божијем'' (разлика
између природе и личности
код човека)

3

опис стварања и зСветог Писма –
старог Завета скретање пажње да је Бог
створио елементе природе (вода,
ваздух, земља, светлост), небеска тела
и животне врсте
-различито време стварања

фронтални
индивидуални

уоче да је Бог створио свет
као скуп конкретних врста
уоче да су бића створена ни
из чега и да су зато смртна
по природи

8

- Опис стварања човека из Светог
Писма
Учење Цркве о Божијем постојању као
Светој Тројици и да је Бог вечна
личност
Опшат животна искуства, забележена и
онма која нису, која указују да
постојање човека извире из заједнице
слободе, љубави са другом личношћу

фронтални
индивидуални

Евхаристија као свет у малом
(Литургија као сједињење
свих створења преко човека
Исуса Христа с Богом Оцем)

11

Опис литургијске структуре

фронтални
индивидуални

-уоче да конкретни људи
као личности нису
постојали пре него што су
се родили
- запазе да је Бог на крају
света створио човека као
личност
- Уоче разлику између
природе и личности код
човека
- изгради свест о бићу као
заједници личности,
односно о личности као
заједници слободе са
другом личношћу
уоче да се структура
створеног света огледа у
литургији
- увођење у Литургију као
личну заједницу Бога и
човека у Христу кроз
крштење

Литургијско искуство Хришћанског
постојања одлазак на Литургију
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Стварање света и човека у
православној иконографији

Показивање и објашњење икона

3

фронтални
индивидуални

уоче да се природа доводи у
везу са човеком и да зависи
од човека

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - 36 часова
САДРЖАЈИ
ПРОГРАМА

БРОЈ
ЧАСОВА

Подстицање групног
рада,договарање о
сарадњи са вршњацима и
одраслима

2

Уважавање различитости
и особености; уочавање
и превазилажење
стереотипа везаних за
пол, узраст, изглед,
понашање, порекло
Пријатељство и моралне
дилеме у вези са тим;
развијање појма
пријатељства и моралног
расуђивања ( крађа, лаж
)

9

Појединац и заједница;
правила која регулишу
живот у заједници; права
и одговорности;
2договарање

9

5

АКТИВНОСТИ У
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОМ
РАДУ
- разговара
- црта
- закључује
- слуша
- игра се
- слуша
- разговаеа
- црта
- препознаје своја
осећања
- игра се
- слуша
- разговара
- илуструје
- користи технике
опуштања и вежбе
кретања
- игра асоцијација
- слуша
- разговара
- закључује
- препознаје
- игра се

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ
ИЗВОЂЕЊА
ПРОГРАМА

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА
ПРОГРАМА

- радионичарска
- дијалошка
- илустративна

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

- радионичарска
- дијалошка
- истраживачка

- подстицање самосвести,самопоштовања и
уважавања других
- развијати самопоштовање и самопоуздање
- уважавати разлике међу половима

- 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 и вербалне
комуникације,вештина ненасилне
комуникације

- радионичарска
- дијалошка
- истраживачка
- игра улога
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Заштита од насиља;
ненасилно решавање
сукоба

3

Развијање моралног
расуђивања

4

Развијање еколошке
свести; брига о
животињама и биљкама

3

Евалуација програма

1

- посматра
- проверава
- комуницира
- разговара
- игра се
- имитира
- слуша
- разговаеа
- црта
- игра се
- изражава своја мишљења и искуства
- слуша
- разговаеа
- црта
- игра се

- радионичарска
- дијалошка
- игра улога
- демонстративна

- оспособљавање ученика за примену вештина
ненасилне комуникације у решавању сукоба
и
вршњачком поседовању

- 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

- радионичарска
- дијалошка
- истраживачка
- игра улога

- оспособљавање ученика да буду способни
да
активно учествују у остваривању еколошке
свести, бриге о животињама и биљкама

- разговара
- процењује
- презентује

- дијалошка
- монолошка
- демонстративна

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

В. изборни наставни предмети
ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА – 36 часова
НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ

БРОЈ
ЧАСОВА

Правимо и
констуишемо

5

АКТИВНОСТИ У
ВАСПИТНООБРАЗОВНОМ РАДУ
-употребљавају
-склапају
-бирају

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ
ИЗВОЂЕЊА
ПРОГРАМА
-практичан рад
-дијалошка

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА
ПРОГРАМА
-развијање моторичких способности
коришћење материјала, прибора и алата
-развијаконструкторских вештина

уз
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Играмо игрице

4

Компјутерски
буквар

3

Играмо се и
цртамо

8

Пиши-бриши

7

Рачунамо-рад
са
калкулатором
Креирамо и
стварамо

5

4

-постављају
-поправљају
-при,ењују
-рад са дискетом и ЦД-ом
-покретање, затварање
програма, прозора
-учитавање програма
-покретање програма за
забаву, рачунање и учење
-примена рачунара у
појединим наставним
предметима
-упознавање и покретање
једноставног програма за
цртање и коришћење
одговарајућих алата
-покретање програма за
писање
-унос текста
-сређивање, чување,
снимање и штампање текста
-покретање програма
-примена рачунара у
математици
-електронска пошта
-креирање поште
-слање и примање поште
-креирање писма, честитке,
позивнице...

-развијање креативности, логичког мишљења
и способности конбиновања
-дијалошка
-рад на рачунару
-практичан рад на
рачунару
-дијалошка

развијање умења и вештина за коришћење
рачунара у игри
-развијање кретивности у раду
-развијање сарадње и узајамне помоћи
-пазвијање способности решавања
једноставних задатака уз помоћ рачунара

-рад на рачунару
-дијалошка

-развијање логичког мишљења, спретности и
креативности при коришћењу једноставног
програма за цртање

-рад на рачунару
-дијалошка
-текстуална

-оспособљавање ученика за унос, уређивање,
чување, снимање и штампање текста
-развијање смисла за лепо и уредно

-рад на рачунару
-дијалошка
-учење путем открића
-рад на рачунару
-дијалошка
-текстуална

-практична примена рачунара као калкулатора
-развијање кретивних и конструктивних
активности: креирање писма, честитке,
позивнице...
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Г. облик образовно- васпитног рада
ДОПУНСКА НАСТАВА
СРПСКИ ЕЗИК
САДРЖАЈИ
ПРОГРАМА

БРОЈ
ЧАСОВА

1. Књижевност

4

2.Језик – граматика и
правопис

12

3. Култура изражавања
(усмено и писмено)

2

АКТИВНОСТИ У
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ
РАДУ
- слушање
- читање текстова
- учествовање у
причању
- рецитовање
- активно слушање
- састављање реченица
- именује и чита слова латинице
- писање по диктату
- слушање
- посматрање
- учествује у причању
- пише састав

ОНОВНИ ОБЛИЦИ
ИЗВОЂЕЊА ПРОГРАМА
- дијалошка
- текстуална
- илустративна
- дијалошка
- текстуална
- демонстративна

- дијалошка
- посматрачка

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
САДРЖАЈА ПРОГРАМА
- савладавање технике читања
и писања оба писма
- уочавање ликова, теме,
поруке, карактеристике
књижевног дела
- савладавање просте реченице
- стицање основних појмова о
именицама, глаголима и
придевима
-савладавање реченица по
значењу и облику
- овладавање усменим и
писменим изражавањем према
захтевима програма

МАТЕМАТИКА
САДРЖАЈИ
ПРОГРАМА
1. Понављамо градиво
другог разреда
2. Блок бројева до 1000

БРОЈ
ЧАСОВА
1
11

АКТИВНОСТИ У
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ
РАДУ
- сабирање и одузимање до 100
- множење и дељење
- посматрање
- уочавање
- именовање

ОНОВНИ ОБЛИЦИ
ИЗВОЂЕЊА ПРОГРАМА
- именовање
- упоређивање
- посматрање
- уочавање
- именовање

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
САДРЖАЈА ПРОГРАМА
- поновити градиво другог
разреда
- демонстративна
- интерактивна
- игра
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3. Мерење и мере

4. Геометријски
објекти и њихови
међусобни односи

3

4

- упоређивање
- разликовање
- упоређивање
- мерење
- прављење модела

- упоређивање
- разликовање

- посматрање
- уочавање
- именовање
- упоређивање
- разликовање

- демонстративна
- игра
- илустративна

- илустративна
- упознају мерење масе тела и
запремину течности, као и
нове јединице за време
(година и век)
- формирају представу о
правпј и полуправој
- уочавају и цртају углове
(оштар, прав и туп угао)
- цртају правоугаоник,
квадрат, троугао и кружницу

- демонстративна
- игра

Д. Остали облици образовно-васпитног рада
ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
Р.бр.
теме

Назив теме

Време
остваривања
програма
Новембар,
децембар, април,
јун
новембар

Број
часова

Место остваривања
програма

Начин остваривања
програма

1.

Анализа успеха и владања

4

Учионица

Разговор

2.

Педагошка радионица

4

Учионица

Радионица

3.

У здравом телу здрав дух

Септембар,
октобар,
децембар, април

5

Учионица, СЦ "Луг"

Радионица, игре,
вежбе

4.

Уређење школског простора Септембар,
април

2

Школски простор

Израда и уређење
паноа

5.

Сарадња са родитељима

2

Учионица

Разговор

Октобар,
децембар

Носиоци
остваривања
програма
Одељењски
старешина и
ученици
Одељењски
старешина и
педагог
Одељењски
старешина,
патронажна
слуба Дома
здравља
Одељењски
старешина и
ученици
Одељењски
старешина,
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6.

Упознајем локалну
заједницу

Март

1

Град

Разговор, посматрање

7.

Међуљудски односи

6

Учионица

8.

Покажи шта знаш

4

Знамо, умемо и хоћемо

Учионица, кабинет
информатике
Учионица, ходник

По моделу одељенски
старешина у
савременој школи
Приредба

9.

Септембар,
октобар,
децембар, мај
Децембар, април,
мај, јун
Новембар,
јануар, март

10.

Како да учим

Март, мај

2

Учионица,
библиотека

11.

Деца жељна знања

Новембар,
фебруар

3

Учионица,
библиотека, кабинет
информатике

3

Израда употребних
декоративних
предмета
Разговор, размена
искустава
Разговор, размена
искустава

ученици и
родитељи
Представници
локалне
самоуправе,
ученици,
одељењски
старешина
Одељењски
старешина и
ученици
Ученици
Одељењски
старешина и
ученици
Одељењски
старешина и
ученици
Одељењски
старешина и
ученици

Екскурзија
Екскурзија је облик образовно васпитног рада којим се доприноси остваривању плана и програма и циљева основног образовања и
васпитања.
Екскурзија се остварује ван школе у трајању од једног до три дана годишње, у складу са узрастом, наставним планом и програмом и
програмом екскурзије.
Циљ екскурзије
Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног, историјског и
духовног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе.
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Задаци екскурзије


Проучавање објеката и феномена у природи, уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним
условима



Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева



Развијање позитивног односа према националним, културним, етичким и естетским вредностима, спортским потребама и
навикама, позитивним социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота



Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика



Подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.

Садржаји и програм екскурзије
Садржај екскурзије остварује се на основу плана и програма образовно васпитног рада и школског програма.
Наставним планом и програмом за трећи разред основног образовања предвиђено је извођење једнодневног излета на релацији Бајина
Башта – Ваљево – Бранковина.
Настава у природи
Циљ и задаци
Циљ наставе у природи
Циљ организовања наставе у природи јесте остваривање одговарајућих садржаја наставних и ваннаставних активности из наставног
плана и програма основне школе, у климатски погодном месту из образовно- васпитних, здравствено - рекреативних и других разлога.

Задаци
Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су:
 проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно последичних односа у конкретним природним и друштвеним
условима;
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развијање интересовања за природу и истраживање еколошких навика;



упознавање начина живота и рада људи појединих крајева;



развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама,
позитивним социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота;



подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.

Садржаји и програм наставе у природи
Садржај наставе у природи остварује се на основу плана и програма образовно васпитног рада и школског програма.
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OСНОВНА ШКОЛА ''РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ ''

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Бајина Башта, децембар 2017.године
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Садржај:
1. Назив, врста и трајање школског програма
2. Сврха, циљеви и задаци школског програма
3. Фонд часова по наставним предметима
4. Обавезни и изборни наставни предмети и њихови обавезни и слободни садржаји
5. Факултативни наставни предмети и њихови садржаји
6. Трајање и основни облици извођења програма
7. Начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма
8. Врсте активности у образовно васпитном раду
9. Програмски садржаји и активности којима се остварује факултативни део школског програма

Фонд часова за четврти разред и предмете
Ред.
број
1
2
3
4
5
6
7
Ред.
број
1
2

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Српски језик
Енглески језик
Математика
Природа и друштво
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко и здравствено васпитање
Укупно

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Нед.
5
2
5
2
2
1
3
20

Год.
180
72
180
72
72
36
108
720

1
1

36
36

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Верска настава
Грађанско васпитање
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Ред.
број
1
2
3

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Чувари природе
Народна традиција
Од играчке до рачунара
Укупно
Укупно

1
1
1
2
22

36
36
36
72
792

22
1
1

792
36
36

1

36

1

36

Ред. број ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА
1
2
3
Ред број

Редовна настава
Допунска настава
Додатни рад
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

1

Час одељ. старешине

2

Екскурзије ,посете , излети

3

Слободне активност

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 одговорност
А. ОБАВЕЗНО НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
СРПСКИ ЈЕЗИК - 180 часовa
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;
- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика;
- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика;
- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика;
- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у
различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);
- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
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- 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 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;
- 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:
-проширивање знања о простој реченици и њеним деловима;
-савладавање основних појмова о променљивим и непроменљивим речима;
-оспособљавање за изражајно читање и казивање;
-поступно оспособљавање ученика за самостално тумачење основне предметности књижевног текста и сценских дела (осећања ,фабула
,ликови,поруке,стилогеност сценског израза) ;
-савладавање основе методологије израде писмених састава.
САДРЖАЈИ
ПРОГРАМА
Књижевност :
- лирика
- епика

БРОЈ
ЧАСОВА

66

АКТИВНОСТИ У
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОМ
РАДУ
- слушање
- читање текстова
- уочавање и тума-

ОСНОВНИ
ОБЛИЦИ
ИЗВОЂЕЊА
ПРОГРАМА
- дијалошка
- текстуална
- илустративна

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА
ПРОГРАМА
- Увежбавање и усавршавање гласног читања
(правилног, логичког и изражајног) и читања у
себи (доживљајног,усмереног,истраживачког);

132

- драма

Језик
- граматика
- правопис

57

Језичка култура

57

чење садржајних
целина у тексту,
ликова, порука…
- рецитовање
- драматизација

- учење путем
открића

- активно слушање
- састављање и примењивање знања о
реченици
- уочавање језичких
појмова у тексту
- писање по киктату
- посматрање
- упоређивање и манипулисање сликама
- активно учествује у

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

причању
- описује на основу
онога што је видео,
осетио,доживео
- пише састав

- дијалошка
- стрип
- амбијентална
- посматрачка

- 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;
- рзвијање 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 могућнистима
српског језика.
- Развијање смисла и способности за правилно,
течно,економично и уверљиво, усмено и писмено изражавање; богаћење речника, језичког и
стилског израза;
-оспособљавање за успешно служење књижевним
језиком у различитим видовима његове усмене и
писмене употребе и у различитим кому никативним
ситуацијама ( улога говорника, слушаоца,
саговорника ).

МАТЕМАТИКА - 180 часова
Циљ наставе математике јесте:
 да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву;
 да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за
успешно настављање математичког образовања и за самообразовање;
 као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности
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ученика.
Задаци наставе математике јесу:
 да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних 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
подрујима 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 навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања;
 да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе радном и политехничком
васпитању и образовању;
 да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост, упорност, систематичност, уредност,
тачност, одговорност, смисао за самосталан рад;
 да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе формирању
правилног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика;
 да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасноћу и прецизност изражавања у писменом и усменом
облику;
 да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима;
 да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и основне законе тих
операција;
 да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне односе;
 да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама.
 Оперативни задаци
Ученици треба да:
 успешно савладају читање и писање природних бројева у декадном бројевном систему;
 упознају скуп природних бројева;
 науче да природне бројеве приказују тачкама бројевне полуправе;
 умеју да читају и записују помоћу слова основна својства рачунских операција;
 упознају и уочавају зависност између резултата и компонената операције (на примерима);
 примењују упозната својства рачунских операција при трансформисању израза и у случају рачунских олакшица;
 знају да читају, састављају и израчунавају вредност израза са више операција;
 знају да решавају једноставније једначине и неједначине (упознатих облика) у скупу природних бројева;
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успешно решавају задатке дате у текстуалној форми;
упознају разломке (наведене у програму), њихово читање, писање и значење, уз коришћење одговарајућих термина;
знају да цртају мреже и праве моделе коцке и квадра;
упознају јединице за површину и примењују их при израчунавању површине квадрата, правоугаоника, квадра и коцке.

САДРЖАЈИ
ПРОГРАМА
Скуп природних
бројева

Мерење и мере

БРОЈ
ЧАСОВА

135

10

АКТИВНОСТИ У
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОМ
РАДУ
- сабирање и одузимање
- множење и дељење
- меморисање
- примењивање стечених знања
- решавање проблема
- запажање
- уочавање

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ
ИЗВОЂЕЊА
ПРОГРАМА

- упоређивање
- мерење
- прављење модела
- примена стечених
знања
- посматрање

- експериментална
- демонстративна
- игра
- илустративна

- демонстративна
- интерактивна
- истраживачка
- илустративна
- игра
- хеуристичка

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА
ПРОГРАМА
- Да савладају читање и писање природних
бројева у декадном бројевном систему ;
- упознају скуп природних бројева и исте
приказу
ју тачкама бројевне полуправе
- 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 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
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Површина

Писмени задаци са
исправкама

27

8

- упоређивање
- мерење
- рачунање
- примена стечених
знања

- експериментална
- демонстративна
- игра
- илустративна

-примена стечених
знања

-писаних радова

- Да упознају и науче формуле за израчунавање
површине правоугаоника,квадрата,коцке и
квадра;
- примењују стечена знања кроз решавање текстуалних проблемских задатака
-провера усвојености наставног градива
-примена стечених знања.

ПРИРОДА И ДРУШТВО - 72 часа
Циљеви


















Развијање сазнајних, физичких, социјалних и креативних способности,
Спознају и граде ставове и вредности средине у којој одрастају, као и шире друштвене заједнице.
Развијање код деце сазнајних способности,
Формирање основних појмова и система појмова из области природе, друштва и културе.
Стицање знања, умења и вештина које деци омогућавају даље учење
Активним упознавањем природних и друштвених појава и процеса, подстицати радозналост деце.
Самостално истражујући и искуствено долазећи до сазнања – спознају свет око себе као природно и друштвено окружење.
Систематизовањем, допуњавањем и реструктурирањем искуствених знања ученика и њиховим довођењем у везу са научним
сазнањима, дечија знања се надограђују, проверавају и примењују.
Преко интерактивних социјалних активности деца упознају себе, испољавају своју индивидуалност, уважавајући
различитости и права других, уче се како треба живети заједно.
Усвајањем елементарних форми функционалне писмености, омогућује се стицање и размена информација, комуницирање у
различитим животним ситуацијама и стварају се могућности за даље учење.
Примена наученог подстиче даљи развој детета, доприноси стварању одговорног односа ученика према себи и свету који га
окружује и омогућује му успешну интеграцију у савремене токове живота.
Упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему.
Остали циљеви и задаци овог наставног предмета су:
развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу и повезивање тих појмова;
развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности;
развијање основних елемената логичког мишљења;
развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења;
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оспособљавање за самостално учење и проналажење информација;
интегрисање искуствених и научних сазнања у контуре система појмова из области природе и друштва;
стицање елемента научне писмености и стварање основа за даље учење;
усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог рационалног коришћења и дограђивања;
развијање еколошке свести и навика здравог живљења.

Задаци















развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука;
развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу – завичају и домовини;
развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења;
развијање способности запажања основних својстава материјала, објеката,
појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности;
развијање елемената логичког мишљења;
стицање елементарне научне писмености, њена функционална
применљивост и развој процеса учења;
оспособљавање за сналажење у простору и времену;
разумевање и уважавање различитости међу појединцима и групама;
коришћење различитих социјалних вештина, знања и умења у
комуникацији и другим интеракцијским односима;
развијање одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу;
очување националног идентитета и уграђивање у светску културну баштину.

САДРЖАЈИ
ПРОГРАМА
Моја домовина, део
света

БРОЈ
ЧАСОВА

АКТИВНОСТИ У
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОМ
РАДУ

18
- посматрање
- описивање
- истраживање
- експериментисање
- закључивање
- играње

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ
ИЗВОЂЕЊА
ПРОГРАМА
- дијалошка
- амбијентална
- експериментална
- партиципативне
- решавање проблем
ситуација
- илустративна

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
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- бележење
- праћење

Сусрет са природом

11
- посматрање
- описивање
- истраживање
- експериментисање
- бележење
- прављење
- праћење

Истражујемо природне
појаве

15

Рад, енергија
производња и
потрошња

11

- посматрање
- описивање
- истраживање
- експериментисање
- бележење
- праћење
- груписање

- кооперативна
- интерактивна

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

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.

- описивање

- дијалошка
- амбијентална
- експериментална

- 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

- истраживање
- експериментисање
- бележење
- праћење

- партиципативне
- решавање проблем
ситуација
- илустративна

- разумевање и уважавање сличности и
разлика
међу појединцима и групама
- развијање одговорног односа према себи,

- посматрање
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Осврт уназадпрошлост

17

- груписање

- кооперативна
- интерактивна

другима, окружењу

- посматрање
- описивање
- истраживање
- експериментисање
- праћење
- груписање
- бележење

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

- 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.

МУЗИЧКА КУЛТУРА - 36 часова
Циљ




развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности;
оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и културе свог и других народа.

Задаци







неговање способности извођења музике (певање/свирање);
стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука;
подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање
музике);
упознавање традиционалне и уметничке музике свог и других народа;
развијање критичког мишљења;
упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности.

Оперативни задаци
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Ученици треба да:
 певају песме по слуху;
 певају песме солмизацијом;
 обраде просте и сложене тактове;
 усвајају основе музичке писмености;
 свирају на дечјим музичким инструментима;
 изводе дечје, народне и уметничке игре;
 импровизују мелодије на задани текст;
 упознају звуке разних инструмената;
 слушају вредна дела уметничке и народне музике
НАСТАВНИ
БРОЈ
АКТИВНОСТИ У
САДРЖАЈИ
ЧАСОВА
ВАСПИТНООБРАЗОВНОМ
РАДУ
25
- слушање
Извођење музике
- певање
певањем и свирањем
- илустровање
Слушање музике

8

- слушање
- изражавање
- закључивање
- истраживање
- уочавање

Стварање музике

3

- изражавање
- истраживање
- креирање

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ
ИЗВОЂЕЊА
ПРОГРАМА
- аудитивна
- дијалошка
- кооперативна
- демонстративна
- дијалошка
- кооперативна
- демонстративна
- аудитивна

- кооперативна
- истраживачка
- демонстративна

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА
ПРОГРАМА
- Неговање способности извођења музике (
певање-свирање ;
- извођење народних и уметничких игара.
- Развијање критичког мишљења (
исказивање
осећања у музици која се изводи и слуша )
- стицање навике слушања
музике,подстицање
доживљаја и оспособљавање за разумевање
музичких порука.
- Развијање интересовања, музичке
осетљивости
и креативности;
-импровизују мелодију на задани текст.
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ЛИКОВНА КУЛТУРА - 72 часа
Циљ
Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и
деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета.
Задаци:












настава ликовне културе има задатак да развија способност ученика за опажање облика, величина, светлина, боја, положаја
облика у природи;
да развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за увођење у визуелно мишљење;
стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава;
стварати услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе технике и средства ликовно-визуелног
изражавања;
развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности;
развијати ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности, те му помагати у самосталном изражавању
коришћењем примерених техника и средстава;
развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности;
да ствара интересовање и потребу за посећивање изложби, галерија, музеја и чување културних добара;
да осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стичу у настави, ученици примењују у раду и животу;
развијати сензибилитет за лепо писање;
развијати моторичке способности ученика.
Оперативни задаци

Ученици треба да:





разликују и повезују дводимензионалне и тродимензионалне облике;
граде искуства и критеријуме према захтевима програма, ликовних уметности и ликовних појава у животу;
усвоје знања о боји, ликовним техникама и креативно практично раде са односима боја;
складе ликовни рад са другим медијима (звуком, покретом, литерарним изразом и сценским амбијентима);
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САДРЖАЈИ
ПРОГРАМА

БРОЈ
ЧАСОВА

АКТИВНОСТИ У
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОМ
РАДУ
- креирање
- сечење
- лепљење
- доцртавање
- досликавање

ОСНОВНИ
ОБЛИЦИ
ИЗВОЂЕЊА
ПРОГРАМА
- дијалошка
- демонстративна
- кооперативна

Kолаж, фротаж, деколаж
и асамблаж

10

Везивање облика у
тродимензионалном
простору и у равни

8

- посматрање
- сликање
- вајање
- уочавање

- дијалошка
- демонстративна
- прављење

Сликарски материјали и

10

- посматрање

- дијалошка

- уочавање
- сликање

- демонстративна
- хеуристичка

технике
Основне и изведене боје

10

- сликање
- закључивање
-комбиновање

- дијалошка
- демонстративна
- експеримент

Линија, површина,
волумен, боја, простор

24

- сликање
- комбиновање
- вајање
- креирање

- дијалошка
- демонстративна
- хеуристичка

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА
ПРОГРАМА
- Развијање способности за препознавање
традиционалне, модерне, савремене
уметности ;
- развијање маште и индивидуалног
ликовног
израза;
- схватити нове појмове и на свој начин се
ликовно изразити .
- Развијати ученикове потенцијале у области
лико
вности и визуелности;
- користити примерене технике и средства у
самосталном изражавању;
- развијати моторичке способности ученика.
-Развијање маште и индивидуалног ликовног
израза ;
- умети примењивати различите сликарске
технике, јер свака има своје специфичности.
- Развијање способности за уочавање боја и
светлина,
- да осетљивост за ликовне вредности које
стичу
у настави,ученици примењују у раду и
животу.
- Развијање маште и индивидуалног
ликовног
Израза;
- развијање способности за опажање облика,
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Амбијент – сценски
простор

10

- комбиновање
- вајање
- креирање
- сликање
- прављење

- дијалошка
- демонстративна
- игра
- кооперативна

вели
чина, светлина,боја,положаја у природи
-Увођење ученика у различите могућности
комуникација;
- развијање љубави према вредностима
израженим у делима свих облика уметности.

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ - 108 часова
Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитнообразовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју
моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним
и специфичним условима живота и рада.
Задаци наставе физичког васпитања јесу:








подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела;
развој и усавршавање моторичких способности;
стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских знања
неопходних за њихово усвајање;
усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно-образовног
подручја;
формирање морално-вољних квалитета личности;
оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада;
стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине.

Оперативни задаци:





усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације;
усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког васпитања;
примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичење и сл.);
задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл.;
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естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности;
усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика.

НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ

БРОЈ
ЧАСОВА

АКТИВНОСТИ У
ВАСПИТНООБРАЗОВНОМ
РАДУ
- дискусија
- ходање
- трчање
- вежбање
- објашњавање
- такмичење

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ
ИЗВОЂЕЊА
ПРОГРАМА

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА
ПРОГРАМА

- 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

- вежбање
- анализирање
- поређење

- демонстрација
- практична активност

30

- вежбање
- анализирање
- поређење
-класификација

- дијалог
- практична активност
- демонстрација

19

- вежбање
- анализирање
- поређење
- трчање
- скакање

- дијалог
- практична активност
- демонстрација

- Вешто изводи задате вежбе са
реквизитима;
- уочава своје моторичке способности и
особине,
сличности и разлике међу вршњацима.
- Усклађује једноставне и задате покрете уз
музику ;
- правилно изводи основне кораке народних
плесова;
- усвајање етичких вредности и подстицање
вољних особина ученика.
- Познаје правила тимских игара и
придржава их се ;
- стварање услова за социјално
прилагођавање
ученика на колективан живот и рад.

Атлетика

31

Вежбе на тлу и
справама

28

Ритмичке вежбе и
народни плесови

Елементарне игре
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НАПОМЕНА:Садржаји програма за ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК и ВЕРСКУ НАСТАВУ се налазе у Школском програму од V – VIII разреда.
Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - 36 часова
Општи циљ предмета je подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика IV разреда основне школе. Овај предмет
треба да пружи ученицима могућност да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, и да изграде сазнања, умења,
способности и вредности неопходне за формирање аутономне, компетентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и
сарадњу, која поштује и себе и друге.
Задаци:
У образовно-васпитном раду на реализацији овог предмета раз-ликујемо неколико основних група задатака:
Задаци који се односе на разумевање, усвајање следећих најважнијих појмова:
 дечја и људска права и слободе - познавање својих права, препознавање најважнијих категорија дечјих и људских права,
упознавање Конвенције о дечјим и људским правима, разумевање односа између људских права, демократије, мира и
развоја;
 идентитет - разумевање појма идентитет, препознавање својих потреба и жеља, схватање себе у друштвеном контексту,
схватање разлике између појединачног и групног, мањинског и грађанског идентитета;
- друштвена одговорност - разумевање појма одговорности, схватање разлике између одговорности према себи, другим
људима, заједници;
 различитост култура - познавање најважнијих обележја своје културе и схватање утицаја своје културе на лично понашање,
разумевање узрока културних разлика и подстицање схватања да je различитост култура темељ богатства света, разумевање
односа између културних разлика, људских права и демократије, препознавање и превазилажење стереотипа и предрасуда;
 једнакост - познавање појма једнакости у контексту расних, културних, националних, верских и других разлика;
 право и правда - разумевање значења појмова права и правде, схватање односа између права и правде; познавање улоге
права у осигурању појединачне и друштвене сигурности, познавање основних последица непоштовања правних норми;
 мир, сигурност и стабилност - разумевање значења појмова мир, схватање улоге коју сарадња и мирно решавање сукоба има
за лични, национални и глобални развој, познавање неких основних поступака мирног решавања сукоба;
 демократија - познавање основних обележја демократског процеса и разумевање односа између демократије и дечјих и
људских права.
Задаци који се односе на вештине и способности:




примена појмова - примерена употреба појмова у комуникацији;
критичко мишљење - преиспитивање утемељености информација, поставки и ставова;
јасно и разговетно исказивање личних ставова;
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самостално доношење одлука и извођење закључака — одговорност у просуђивању и тумачењу;
саосећајна комуникација - изношење својих осећања, потреба, мишљења и слушање, разумевање и и уважавање туђих;
истраживање - избор, прикупљање, критичка анализа и провера података из више извора као начин решавања проблема;
тимски рад - прилагођавање свога мишљења групи ради изналажења заједничког решења;
ненасилно решавање сукоба - дијалог, преговарање, аргументовано излагање, који су усмерени према заједничким
циљевима;
руковођење - одговорно управљање групом према критеријуму опште добробити;
учешће - укључивање у продес одлучивања од заједничког интереса.

Задаци који се односе на ставове и вредности:


приврженост демократским начелима и поступцима - дечја и људска права, једнакост, правда, друштвена одговорност,
плурализам, солидарност, приватност;
 приврженост мирољубивом, партиципативном и конструктивном решавању проблема;
 спремност на заступање и заштиту својих и туђих права;
 спремност на преузимање јавне одговорности за своје поступке;
 заинтересованост за свет око себе и отвореност према разликама;
 спремност на саосећање са другима и помоћ онима који су у невољи;
спремност на супротстављање предрасудама, дискриминацији и неправди.

САДРЖАЈИ
ПРОГРАМА

БРОЈ
ЧАСОВА

2

АКТИВНОСТИ У
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОМ
РАДУ
- разговара
- црта
- закључује
- илуструје
- игра се

ОСНОВНИ
ОБЛИЦИ
ИЗВОЂЕЊА
ПРОГРАМА
- радионичарска
- стваралачка
- симулацијска
- интерактивна
-истраживачка
- игровна

Подстицање групног
рада,договарање о
сарадњи са вршњацима
и одраслима

Универзално важење
дечјих права

8

- разговаеа
- црта

- радионичарска
- стваралачка

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА
ПРОГРАМА
- 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
про
грама грађанског васпитања
- подстицање ученика да одаберу вредности у
оквирима дечјих и људских права,да их
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- закључује
- илуструје
- игра се

- симулацијска
- интерактивна
-истраживачка
- игровна

Заједно стварамо
демократску
атмосферуну нашем
разреду,нашој школи

10

- разговара
- илуструје
- црта
- игра се
- закључује

- радионичарска
- стваралачка
- симулацијска
- интерактивна
- истраживачка
- игровна

Живим демократију,
демократска акција

11

- разговара
- закључује
- игра се
- црта
- илуструје

- радионичарска
- стваралачка
- симулацијска
- интерактивна
- истраживачка
- игровна

Међузависност и

3

- разговара

- радионичарска

- игра се
- црта

- стваралачка
- симулацијска

развијање еколошке
свести

разматрају упоређују,да се придржавају
- помоћи деци да дођу до решења: кад је
тешко
да поштују правила
- схватање међусобне повезаности
права,дужности правила, закона
- 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
- 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 ми
сле о могућим начинима за постизање
њихових
циљева
- преузима одговорности за очување
природних
богатстава
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Евалуација

2

- закључује
илуструје

- интерактивна
- истраживачка
- игровна

- разговара
- процењује
- презентује

- интерактивна
- демонстративна
- игровна

- планирање и предузимање малих корака у
непосредном окружењу
- анимирање вршњака и одраслих кроз тимски
рад
Демократске процедуре,аргументовано
излагање
- развијати способност процењивања и
критичког
мишљења о свом раду
- упознати родитеље са резултатима
оствареног
програма

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА – 36часова
Циљеви задаци:
-развијање умења и вештина за коришћење материјала,прибора, алата и рачунара ;
-развијање креативности,логичког мишљења и способности комбиновања;
-упознавање и употреба јрдноставних програма за рачунарске игре и образовне програме;
-развијање способности решавања задатака уз помоћ рачунара;
-развијање конструкторских вештина ;
-развијање способности за тимски рад.
ЦРТАМО И ПИШЕМО

17

Правимо одељенске

6

- ОТВАРАЊЕ
ПРОГРАМА
- КРЕИРАЊЕ
ЦРТЕЖА И
ТЕКСТА
- ФОРМАТИРАЊЕ
- ЧУВАЊЕ И
ШТАМПАЊЕ
РАДА
- креирање, уређива-

- ДЕМОНСТРАТИВНА
- КООПЕРАТИВНА
- РАД НА РАЧУНАРУ
- ДИЈАЛОШКА

- РАЗВИЈАЊЕ УМЕЊА И ВЕШТИНА ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ЈЕДНОСТАВНОГ ПРОГРАМА ЗА ЦРТАЊЕ И
ПИСАЊЕ,
- РАЗВИЈАЊЕ САРАДЊЕ;
- РАЗВИЈАЊЕ КРЕАТИВНОСТИ ПРИ
РАДУ.

- демонстративна

- Развијање креативности и стваралачког
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новине
Креирамо, стварамо

7

Играмо се и снимамо

6

ње, штампање радова
- креирање
- фотографисање
- чување и
- штампање радова

- дијалошка
- кооперативна
- демонстративна
- дијалошка
- кооперативна

- конектовање
- креирање
- слање поште

- демонстративна
- дијалошка
- кооперативна

рада;
- развијање смисла за лепо и уредност.
- Оспособљавање ученика за правилан рад на
скенеру и дигиталном апарату;
- развијање креативних и конструктивних
активности: писмо, честитка, позивница.
- Развијање способности и коришћење
електронске поште;
- спретност и креативност при коришћењу
једноставних програма
- развијање сарадње и узајамне помоћи

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ-36 ЧАСОВА
Циљеви и задаци :
-оспособљавање за активно упознавање стања животне средине;
-познавање узрочно -последничних веза у животној средини;
-познавање негативних утицаја човека на животну средину ;
-испитивање узрочно- последичних веза у животној средини извођењем једноставних огледа;
-подстицање одговорног односа према живом свету;
- подстицање одговорног односа за рационално коришћење природних богатстава;
-уочавање различитости у живом свету као услова за опстанак ;
-испитивање појава и промена у природи;
-подстицање одговорног,здравог односа према себи ;
-оспособљавање за решавање проблемских ситуација самостално /тимски ;
-оспособљавање за доношење правилног става и за критичко мишљењa
Садржаји
програма
Животна средина

Број
часова

6

Активности у
образовноваспитном
раду
- разговор
- посете
- уочавање и

Основни облици
извођења програма

Циљеви и задаци садржаји програма

- дијалошки
- истраживачки
- демонстративни

- очување животне средине
- развијање свести о очувању
окружења
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Природне промене
и појаве у животној
средини

6

Загађивање
животне средине

12

Заштита животне
средине

12

препознавање
- запажање
- праћење
- уочавање
- бележење
- закључивање
- експеримент
- читање
- илустровање
- обиласци
- експеримент
- читање
- илустровање
- обиласци
- практична
примена знања

- илустративни
-истраживачки
- дијалошки
- експериментални
-демонстративни
- дијалошки
- текстуални
- очигледности
- демонстративни
- дијалошки
- текстуални
- очигледности

- праћење и уочавање промена и појава у животној
средини и њихов утицај на живи свет
- уочавање и бележење последица промена и појава
животној средини
- упознавање примарних загађивача
- уочавање начина загађивања
- развијање свести о последицама загађивања
- осмишљавање начина заштите животне средине
- развијање свести о значају заштите животне
средине
- уређење школског животног простора

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 36 ЧАСОВА
Циљеви и задаци :
- продубљивање знања о фолклорним празницима, биљкама, кући, занатима
- стицање елементарних знања о традиционалним облицима транспорта и транспортним средствима и њиховом
живот људи на селу и у граду
- упознавање различитих народних музичких инструмената и њихове улоге у традицијској култури
- упознавање са носиоцима народне традиције ( усменим, писаним и материјалним )
- схватање важности чувања и неговања народне традиције
Садржаји
програма

Број
часо
ва

На млађима свет
остаје

2

Активности ученика у
образовно васпитном
раду
-

слуша
разговара
истражује
сазнаје
сакупља

Активности
наставника у
образовно
васпитном раду
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља
проблем

-

значају за

Начин и
поступак
остваривања

Циљеви и задаци садржаја програма

монолошка
дијалошка
демонстративна
истраживачка
илустративна
стваралачка

- продубљивање знања о фолклорним
празницима
- упознати традиционалну културу народа
у ужем и ширем окружењу
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Повуци, понеси,
повези и засвирај

2

Како су путовали
људи

6

-

слуша
разговара
прави
игра се
пева и плеше

- слуша
-разговара
- истражује
- сазнаје
- сакупља

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

-

монолошка
дијалошка
демонстративна
метод игре
стваралачка

-

демонстративна
истраживачка
илустративна
стваралачка
игра

- развијати стваралаштво и креативност

-стицање
елементарних
знања
о
традиционалнимоблицима транспорта и
транспортним средствима и њиховом
значају за живот људи на селу и у граду
-схватање важности чувања и
и
неговања народне традиције
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Предах за уморне
путнике

8

- слуша
-разговара
- истражује
- сазнаје
- сакупља

Гором језде
кићени сватови

3

- слуша
-разговара
- истражује
- сазнаје
- сакупља

Водом
бродиш,мостом
ходиш

5

- слуша
-разговара
- истражује
- сазнаје
- сакупља

усмерава
- монолошка
-наводи
- дијалошка
-ствара ситуацију - демонстративна- --сугерише
истраживачка-поставља
- илустративна
проблем
-стваралачка
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивишекоординира
-постављање
занимљивих
питања
усмерава
- монолошка
-наводи
- дијалошка
-ствара ситуацију - демонстративна- --сугерише
истраживачка-поставља
- илустративна проблем
- стваралачка
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивишекоординира
-постављање
занимљивих
питања
усмерава
- слуша
-наводи
-разговара
-ствара ситуацију
- истражује
-сугерише
- сазнаје
-поставља
- сакупља
проблем
-подстиче
-дискутује

-стицање
елементарних
знања
о
традиционалнимоблицима транспорта и
транспортним средствима и њиховом
значају за живот људи на селу и у граду
-схватање важности чувања и
и
неговања народне традиције

-упознавање са носиоцима народне
традиције
-продубљивање знања о фолклорним
празницима
-схватање важности чувања и неговања
народне традиције

-стицање
елементарних
знања
о
традиционалнимоблицима транспорта и
транспортним средствима и њиховом
значају за живот људи на селу и у граду
-схватање важности чувања и
и
неговања народне традиције
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Како су путовале
речи

2

- слуша
-разговара
- истражује
- сазнаје
- сакупља

Све има свој
почетак

8

- слуша
-разговара
- истражује
- сазнаје
- сакупља

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

- слуша
-разговара
- истражује
- сазнаје
- сакупља

-упознавање
различитих
народних
музичких инструмената и њихове улоге
у т традицијској култури

- слуша
-разговара
- истражује
- сазнаје
- сакупља

-упознавање са носиоцима народне
традицицје
-схватање
важности
чувањањ
и
неговањањ народне традиције
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ДОПУНСКА НАСТАВА
СРПСКИ ЈЕЗИК - 18часова
САДРЖАЈИ
ПРОГРАМА

БРОЈ
ЧАСОВА

Језик
- граматика
- правопис

-по
потреби

Језичка култура

-по
потреби

АКТИВНОСТИ У
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОМ
РАДУ
- активно слушање
- састављање и примењивање знања о
реченици
- уочавање језичких
појмова у тексту
- писање по диктату
- посматрање
- упоређивање слика
- учествује у
разговору
- описује на основу
онога што је видео,
осетио,доживео
- пише краћи састав

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ
ИЗВОЂЕЊА
ПРОГРАМА

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА
ПРОГРАМА

- дијалошка
- текстуална
- демонстративна
- игра

-Оосновно описмењавање ученика на
темељима
ортографских и ортоепских стандарда
књижевног језика ;
- упознавање језичких појава и појмова,
овладавање нормативном граматиком и
стилким могућностима српског језика.

- дијалошка
- посматрачка

- Развијање смисла и способности за
правилно и
течно усмено и писмено изражавање;
богаћење
речника.

МАТЕМАТИКА - 18 часова
САДРЖАЈИ
ПРОГРАМА
Скуп природних
бројева

БРОЈ
ЧАСОВА

-по
потреби

АКТИВНОСТИ У
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОМ
РАДУ
- сабирање и одузимање
- множење и дељење
- примењивање стечених знања

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ
ИЗВОЂЕЊА
ПРОГРАМА
- демонстративна
- интерактивна
- илустративна
- игра

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА
ПРОГРАМА
- 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 и израчунавају
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- запажање
- уочавање

Мерење и мере

Површина

-по
потреби

-по
потреби

- упоређивање
- мерење
- прављење модела
- примена стечених
знања
- посматрање
- упоређивање
- мерење
- рачунање
- примена стечених
знања

вредност израза са више операција;
- знају да речавају једноставније једначине и
неједначине у скупу природних бројева;
- упознају разломке,њихово читање,писање и
Значење.
- експериментална
- демонстративна
- игра
- илустративна
- експериментална
- демонстративна
- игра
- илустративна

- 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.

ДОДАТНА НАСТАВА
МАТЕМАТИКА - 36 часова
САДРЖАЈИ
ПРОГРАМА
Скуп природних
бројева

БРОЈ
ЧАСОВА

20

АКТИВНОСТИ У
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОМ
РАДУ
- меморисање
- примењивање стечених знања
- запажање
- уочавање
- решавање проблема
- анализа и синтеза

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ
ИЗВОЂЕЊА
ПРОГРАМА
- демонстративна
- интерактивна
- истраживачка
- илустративна
- игра
- хеуристичка

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА
ПРОГРАМА
- 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
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бројева
- успешно решавају задатке логичке и
комбинаторне задатке
Мерење и мере

Површина

5

11

- упоређивање
- мерење
- прављење модела
- примена стечених
знања
- посматрање
- упоређивање
- мерење
- рачунање
- примена стечених
знања

- експериментална
- демонстративна
- игра
- илустративна
- експериментална
- демонстративна
- игра
- илустративна

- претварају јединице у мање и веће јединице
мере
- решавање сложених текстуалних задатака
- примењују стечена знања кроз решавање
текстуалних проблемских задатака

Слободне активности
3. Циљ и задаци
Слободне активности имају за циљ и задатак задовољавање интереса ученика у складу са могућностима школе и наставног
кадра.
2. Садржаји програма
 Драмско рецитаторске активности
 Литрарне активности
 Ликовне активности
 Музичке активност
3. Начин остваривања програма
Предвиђени садржаји су изабрани и формулисани у складу са могућностима и потребама ученика као и могућностима школе.
Реализација предвиђа радионичарски рад који ће на интересантан начин развијати свестране личности ученика.
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Час одељенског старешине
Циљ и задаци
11. Разматрање и решавање проблема у односима између ученика или између ученика и учитеља
12. Разматрање и решавање проблема у учењу и владању ученика
13. Навикавање ученика на поштовање правила безбедног понашаља
14. Навикавање ученика на поштовање правила лепог понашања
15. Стварање и развијање позитивне атмосфере у одељењу.
Екскурзија
Екскурзија је облик образовно васпитног рада којим се доприноси остваривању плана и програма и циљева основног образовања и
васпитања.
Екскурзија се остварује ван школе у трајању од једног до три дана годишње, у складу са узрастом, наставним планом и програмом и
програмом екскурзије.
Циљ екскурзије
Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног, историјског и
духовног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе.
Задаци екскурзије






Проучавање објеката и феномена у природи, уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним
условима
Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева
Развијање позитивног односа према националним, културним, етичким и естетским вредностима, спортским потребама и
навикама, позитивним социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота
Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика
Подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.
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Садржаји и програм екскурзије
Садржај екскурзије остварује се на основу плана и програма образовно васпитног рада и школског програма.
Наставним планом и програмом за четврти разред основног образовања 2014 / 2015. предвиђено је извођење једнодневног излета.
Стручно веће је планирало да се једнодневни излет реализује на релацји Бајина Башта – Ваљево -Београд – Бајина Башта.
Настава у природи
Циљ и задаци
Циљ
Циљ организовања наставе у природи јесте остваривање одговарајућих садржаја наставних и ваннаставних активности из наставног
плана и програма основне школе, у климатски погодном месту из образовно- васпитних, здравствено - рекреативних и других разлога.
Задаци
Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су:
 проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно последичних односа у конкретним природним и друштвеним
условима;
 развијање интересовања за природу и истраживање еколошких навика;
 упознавање начина живота и рада људи појединих крајева;
 развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама,
позитивним социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота;
 подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.
Стручно веће је планирало да се Настава у природи за ученике четвртог разреда реализује у месецу мају - јуну у Врњачкој Бањи.
НАСТАВНЕ
ОБЛАСТИ
Српски језик

БРОЈ
АКТИВНОСТИ У
ЧАСОВА ОБРАЗОВНОВАСПИТНОМ
РАДУ
6
- посматрање
- уочавање
- причање
- описивање
- писање

ОСНОВНИ
ОБЛИЦИ
ИЗВОЂЕЊА
ПРОГРАМА
- дијалошка
- текстуална
- писаних радова
- излагања

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА
ПРОГРАМА
- Развијање способности посматрања и
уочавања богатства облика, боја, звукова и гласова у при роди
- Доживљавање лепог у природи
- Богаћење речника
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- читање

Математика

4

Природа и друштво

4

Музичка култура

3

Физичко васпитање

5

Ликовна култура

2

Грађанско вапитање

1

- Упућивање ученика да доживљавају, разумеју и изражавају слике и осећања
израженим у књижевним текстовима
- Изражавање сопственог утиска
- Развијање и неговање сарадничких односа
- Примена стечених знања на решавање задатака
различитог типа

- процењивање
- израда задатака
уочавање
- практицан рад
- закључивање
- разгледање
- посматрање
- уочавање
сличности
и разлика

- дијалошка
- текстуална
- демонстративна
- писаних радова
- дијалошка
- систематско
посматрање
- текстуална
- писаних радова

- Проширивање знања о лековитим водама
- Упознавање сведока прошлости
- Уочавање разлика и сличности међу кра
јевима

- певање
- играње
- слушање
- извођење
- трчање
- шетање
- такмичење
- одржавање личне
хигијене
- игра

- дијалошка
- демонстративна
- илустративна

- посматрање
- цртање
- сликање
- израда
- причање
- цртање

- дијалошка
- демонстративна
- практичан рад

- Подстицање расположења и ведрине
- Певање и играње научених игара, развијање стваралаштва, креативности и оригиналности
- Развијање издржљивости, истрајности,
упорности, спретности, такмичарског
духа, толеранције, координације и физичких способности
- Развијање хигијенских навика ради ефи
каснијег очувања здравља и повећања
отпорности организма
- Цртање, сликање, израда на основу непо средног опажања околине
- Развијање смисла за лепо и уредно

- дијалошка
- парактичан рад
- текстуална

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

- демонстративна
- дијалошка
- самосталног рада
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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

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
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4. ДОПУНСКА НАСТАВА
Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате
у неком од програмско-тематских подручја, 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 и отклањања нејасноћа и бржег и
квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива.
Зависно од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, наставник формира одговарајуће групе с
којима организује допунски рад.Такође бира активности, методе које ће најпре довести до напретка.
I – IV РАЗРЕД
МАТЕМАТИКА
Садржаји
Предмети у
простору и
односи међу
њима;
Линија и
област;Природни
бројеви до 100;
Мерење и мере
Блок бројева до
1000;
Геометријски
објекти и
њихови
међусобни
односи

Активности ученика у
образовно-васпитном раду
- сабирање и одузимање
- множење и дељење
- примењивање стечених знања
- запажање
Уочава
посматра
именује
разликује
именује
посматра
групише
пребројава
броји
сређује по редоследу
упоређује
мери и процењује

Активности наставника
у образовно-васпитном
раду
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на повезивање и
примену знања
-подстиче на логично
мишљење
-развија кооперативност

Начин и
поступак
остваривања

Циљеви и задаци садржаја
програма

- демонстративна
- дијалошка
- илустративна
- истраживачка

- орјентисати се у простору
користећи одреднице горе,
доле, изнад, испод, лево,
десно...
- разликовати и именовати
геометријска тела
- одређивати положај
предмета
- разликовати и именовати
тачку, дуж и линију
- умети да их нацрта
- овладати
руковањем
геометриским прибором
- упоређивати по облику и
дужини
- користити
математичке
термине: скуп, елеменат
- уочити
једноставне
правилности
- читати, писати и
упоређивати бројеве од 0
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до 100
- употребљавати
знаке
једнакости и неједнакости
- савладати
сабирање
и
одузимање до 100
- схватити појам 0
- упознати метар, динар, пару
- знати вредност новчаница и
поступак плаћања
- мерити дужину: стопом,
кораком...
- формирају представу о
правој и полуправој
- уочавају и цртају углове
(оштар, прав и туп угао)
- цртају правоугаоник,
квадрат, троугао и кружницу
-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 решавају
једноставније једначине и
неједначине у скупу
природних бројева
-упознају разломке,њихово
читање,писање и значење
-да упознају и науче формуле
за израчунавање површине
правоугаоника, квадрата,коцке
и квадра
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СРПСКИ ЈЕЗИК
Садржаји
-Књижевност;
језик,граматика и
правопис;
Култура
изражавања
(усмено и
писмено)

Активности ученика у образовноваспитном раду

Активности наставника у
образовно-васпитном раду

именује и чита слова,
прави речи од слова,
прави од речи реченице,
чита текстове, препознаје слова,
речи, реченице
- игра се мењајући гласове у речима,
- вежба у изговарању обавештења,
питања и заповести
- вежба у изговору и писању гласова
ч, ћ, ђ, х, р
- започиње реченицу великим
словом
- пише лична имена и презимена и
једночлана имена насеља
- употребљава тачку, упитник и
узвичник
- пише по диктату
- слушање
- читање текстова
- учествовање упричању
- рецитовање
- активно слушање
- састављање реченица
- именује и чита слова латинице
- писање по диктату

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

-

Начин и
поступак
остваривања
- демонстративна
- текстуална
- дијалошка

Циљеви и задаци
садржаја програма
- правилно изговорати
гласове
- правилно интонирати
реченицу правилно
изговарати гласове, речи
и реченице
- поштовати тачку,
упитник и узвичник
правилно употребљавати
велико слово на почетку
реченице у писању
имена и презимена и
имена једночланих
назива
- савладавање просте
реченице
- стицање основних
појмова о именицама,
глаголима и придевима
- савладавање реченица
по значењу и облику
- владавање усменим и
писменим изражавањем
према захтевима
програма

163

V – VIII РАЗРЕД

Садржаји програма

У зависности од
наставног предмета
одређује се садржај
из редовног
наставног плана код
кога постоји
потреба за
допунским радом

Активности ученика
у образовноваспитном раду

Активности наставника у
образовно-васпитном раду

-слуша,
-поставља питања,
- чита,
уочава
-именује
-разликује
-упоређује

- презентује наставни
садржај и прилагођава
методе ученичким
способностима,објашњава,
одговара на постављена
питања, демонстрира,
мотивише, ослобађа треме,
подстиче, охрабрује,
похваљује,сугерише,
објашњава, демонстрира на
карти,

Начини и поступци
извођења програма

индивидуални,
групни,
фронтални
кооперативна;
интерактивно, рад у
пару,текстуално,
Дијалошки,
демонстрационо

Циљеви и задаци садржаја
програма

Боље разумевање појмова,
усвајање основних знања,
препознавање, разумевање
наставникових инструкција,
повезивање градива, примена
наученог

5. ДОДАТНА НАСТАВА
I – IV РАЗРЕД
МАТЕМАТИКА

164

Садржаји
програма

Скуп природних
бројева

Мерење и мере

Активности
ученика у
образовноваспитном раду

- сабирање и
одузимање
- множење и
дељење
- примењивање
стечених знања
- запажање
- уочавање

- упоређивање
- мерење
- прављење модела
- примена
стечених
знања
- посматрање

Активности
наставника у
образовноваспитном раду
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на
повезивање и
примену знања
-подстиче на логично
мишљење
-развија
кооперативност
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на
повезивање и
примену знања
-подстиче на логично
мишљење

Начин и поступак
остваривања

- демонстративна
- интерактивна
- илустративна
- игра

- експериментална
- демонстративна
- игра
- илустративна

Циљеви и задаци садржаја програма

- 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

- да упознају јединице за површину
- претварају јединице у мање и веће
јединице мере
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-развија
кооперативност

Површина

- упоређивање
- мерење
- рачунање
- примена
стечених
знања

-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстицање
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на
повезивање и
примену знања
-подстиче на логично
мишљење
-развија
кооперативност

- експериментална
- демонстративна
- игра
- илустративна

- да упознају и науче формуле за
израчунавање површине правоугаоника,
квадрата,коцке и квадра
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2.ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

ОСНОВНА ШКОЛА “ РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ“
БАЈИНА БАШТА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Бајина Башта, децембар 2017.г.
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ФОНД ЧАСОВА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД

ПЕТИ РАЗРЕД
Ред. број

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

нед.

год.

1.

Српски језик и књижевност __________ језик1

5

180

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Српски као нематерњи језик2
Страни језик
Историја
Географија
Биологија
Математика
Информатика и рачунарство
Техника и технологија
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко и здравствено васпитање

3
2
1
1
2
4
1
2
2
2
2

108
72
36
36
72
144
36
72
72
72
72 + 543

24-27*

918-1026*

УКУПНО: А

блок
настава

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
1

Верска настава/ Грађанско васпитање4

1

36

2.
3.

Други страни језик5
Матерњи језик/говор са елементима националне културе6

2
2

72
72

3-5*

108-180*

УКУПНО: Б
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УКУПНО: А + Б

Ред. број
1.
2.
3.
4.
Ред. број
1.
2.
3.

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Редовна настава
Слободне наставне активности7
Допунска настава
Додатна настава
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Час одељењског старешине
Ваннаставне активности8
Екскурзија

27-30*

1026-1134*

ПЕТИ РАЗРЕД
нед.

год.

27-30*
1
1
1

1026-1134*
36
36
36

ПЕТИ РАЗРЕД
нед.
1
1
До 2 дана годишње

год.
36
36
До 2 дана годишње

Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне
мањине.
2
Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине.
3
Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање.
4
Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета.
5
Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима и
изучава га до краја другог циклуса
6
Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере овај предмет али
није у обавези.
7
Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученик обавезно
бира једну активност са листе од три слободне наставне активности које Школа нуди.
1
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Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне, као и друге
активности у складу са просторним и људским ресурсима школе.
* Број часова за ученике припаднике националних мањина.
8

СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Циљеви образовања и васпитања су:
- пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, ученика и одраслог, у
складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;
- стицање квалитетних знања, вештина и ставова које су свима неопходне за лично остварење и развој, инклузију
и запослење и стицање и развијање основних компетенција у погледу комуникације на матерњем језику,
комуникације на страним језицима, математичке писмености и основних компетенција у науци и технологији,
дигиталне компетенције, компетенције учења како се учи, међуљудске и грађанске компетенције и културног
изражавања;
- развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса;
- развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно
коришћење информационо-комуникационих технологија;
- оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању,
професионалном раду и свакодневном животу ради унапређивања личног живота и економског, социјалног и
демократског развоја друштва;
- развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање током целог живота и
укључивање у међународне образовне и професионалне процесе;
- развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења;
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- оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и
будућег живота;
- оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних компетенција, у складу са захтевима занимања,
потребама тржишта рада, развојем савремене науке, економије, технике и технологије;
- развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности,
потребе неговања и развоја физичких способности;
- развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, еколошке етике и
заштите животиња;
- развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне сарадње са
другима и способности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства;
- развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и хуманом друштву
заснованом на поштовању људских и грађанских права, права на различитост и бризи за друге, као и основних
вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности;
- формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, развијање свести
и осећања припадности држави Србији, поштовање и неговање српског језика и свог језика, традиције и културе
српског народа, националних мањина и етничких заједница, других народа, развијање мултикултурализма,
поштовање и очување националне и светске културне баштине;
- развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности,
толеранције и уважавање различитости;
- повећање образовног нивоа становништва и развој Републике Србије као државе засноване на знању.
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив предмета

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
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Циљ

Циљеви наставе и учења српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи да
правилно користи српски језик у различитим комуникативним ситуацијама, у говору и
писању, тако што ће овладати основним законитостима српског књижевног језика, да стиче
основна знања о улози и значају језика у националној култури и изградњи националног
идентитета; да кроз читање и тумачење књижевних дела из српске и светске баштине
развија читалачке компетенције које, уз књижевно знање, обухватају емоционално и
фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање, подстичу
имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско доживљавање и критичко мишљење,
морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се одговарајућим врстама читања
оспособљава да усмерено приступа делу и приликом тумачења открива различите слојеве
и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају језика и књижевности у
српској и светској култури, 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

ОБЛАСТ/ТЕМА

КЊИЖЕВНОСТ

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик
ће бити у стању да:
- 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

САДРЖАЈИ
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
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од карактеристика уметничке
књижевности
- разликује реалистичну прозу и
прозу засновану на натприродној
мотивацији
- анализира елементе композиције
лирске песме (строфа, стих); епског
дела у стиху и у прози (делови
фабуле - поглавље, епизода; стих);
драмског дела (чин, сцена, појава)
- разликује појам песника и појам
лирског субјекта; појам приповедача
у односу на писца
- разликује облике казивања
- увиђа звучне, визуелне, тактилне,
олфакторне елементе песничке
слике
- одреди стилске фигуре и разуме
њихову улогу у књижевноуметничком тексту
- 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

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.
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
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аргументовано износи ставове
- илуструје веровања, обичаје, начин
живота и догађаје у прошлости
описане у књижевним делима
- уважава националне вредности и
негује српску културноисторијску
баштину
- наведе примере личне добити од
читања
- напредује у стицању читалачких
компетенција
- упореди књижевно и филмско дело,
позоришну представу и драмски
текст

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.
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 дела
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Живот 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,
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)
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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.
- 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
Граматика
складу са нормом
ЈЕЗИК (морфологија,
- разликује основне реченичне
синтакса)
чланове (у типичним случајевима)

Променљиве речи: именице, заменице, придеви,
бројеви (с напоменом да су неки бројеви
непроменљиви), глаголи; непроменљиве речи:
прилози (с напоменом да неки прилози могу имати
компарацију) и предлози.
Именице - значење и врсте (властите, заједничке,
збирне, градивне; мисаоне, глаголске).
Промена именица (деклинација): граматичка основа,
наставак за облик, појам падежа.
Основне функције и значења падежа (с предлозима
и без предлога): номинатив (субјекат); генитив
(припадање и део нечега); датив (намена и
усмереност); акузатив (објекат); вокатив (дозивање,
обраћање); инструментал (средство и друштво);
локатив (место).
Придеви - значење и врсте придева (описни,
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присвојни, градивни; месни и временски); род, број,
падеж и компарација придева.
Слагање придева са именицом у роду, броју и
падежу.
Заменице - личне заменице: промена, наглашени и
ненаглашени облици, употреба личне заменице
сваког лица себе, се.
Бројеви - врсте и употреба: главни (основни, збирни
бројеви, бројне именице на -ица) и редни бројеви.
Глаголи - глаголски вид (несвршени и свршени);
глаголски род (прелазни, непрелазни и повратни
глаголи); глаголски облици (грађење и основно
значење): инфинитив (и инфинитивна основа),
презент (презентска основа, наглашени и
ненаглашени облици презента помоћних глагола),
перфекат, футур И.
Предикатска реченица - предикат (глаголски;
именски); слагање предиката са субјектом у лицу,
броју и роду; прави и неправи објекат; прилошке
одредбе (за место, за време, за начин; за узрок и за
меру и количину); апозиција.

Правопис

- доследно примењује правописну
норму у употреби великог слова;
састављеног и растављеног писања
речи; интерпункцијских знакова
- користи правопис (школско издање)

Велико слово у вишечланим географским називима;
у називима институција, предузећа, установа,
организација (типични примери); велико и мало
слово у писању присвојних придева.
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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

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

- правилно изговара речи водећи
рачуна о месту акцента и интонацији
реченице
- говори јасно поштујући
књижевнојезичку норму
- течно и разговетно чита наглас
књижевне и неуметничке текстове

Место акцента у вишесложним речима (типични
случајеви).

- користи различите облике
казивања: дескрипцију (портрет и
пејзаж), приповедање у 1. и 3. лицу,
дијалог
- издваја делове текста (наслов,
пасусе) и организује га у смисаоне
целине (уводни, средишњи и
завршни део текста)
- саставља говорени или писани
текст о доживљају књижевног дела и
на теме из свакодневног живота и
света маште
- проналази експлицитно и
имплицитно садржане информације

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.

Интонација и паузе везане за интерпункцијске
знакове; интонација упитних реченица.
Артикулација: гласно читање брзалица, најпре
споро, а потом брже (индивидуално или у групи).
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у једноставнијем књижевном и
некњижевном тексту
- напамет говори одабране књижевне
текстове или одломке
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Страни језик
Историја
Музичка култура
Ликовна култура
Верска настава
Грађанско васпитање
УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
Наставни 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.
Наставни 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.
1.ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Наставни 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
179

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 исходе на три нивоа: оне које би сви
ученици требало да достигну, оне које би већина ученика требало да достигне и оне које могу само 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.
2. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
КЊИЖЕВНОСТ
Окосницу програма књижевности чине текстови из лектире. Лектира је разврстана по књижевним родовима лирика, епика, драма и обогаћена избором нефикционалних, научнопопуларних и информативних текстова.
Обавезни део лектире састоји се, углавном, од дела која припадају основном националном корпусу, али је
обогаћен савременим, актуелним делима. Избор дела је у највећој мери заснован на принципу прилагођености
узрасту.
Уз текстове које је потребно обрадити на часу дат је и списак домаће лектире. Циљ поновног увођења домаће
лектире је формирање, развијање или неговање читалачких навика код ученика. Обимнија дела ученици могу
читати преко распуста чиме се подстиче развијање континуиране навике читања.
Уз обавезни списак дела за обраду додат је допунски избор текстова. Изборни део допушта наставнику већу
креативност у достизању исхода. Такође, програмом се подстиче упознавање ученика са завичајном, локалном
(или регионалном) културом и стваралаштвом, пошто је омогућено да сваки наставник обради дело по избору
писца из завичајног (регионалног) корпуса.
Уз доминантан корпус текстова канонских писаца којим се утиче на формирање естетског укуса ученика, изграђује
и богати свест о природи националне књижевности (и вредностима класика светске књижевности), али и
културном и националном идентитету, у избору лектире и допунском избору дата је могућност наставницима да
одаберу и известан број књижевних дела савремених писаца, чиме се ученици упознају са репрезентативним
примерима савремене књижевности и у прилици су да критички самеравају поетику њихових дела са канонским
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вредностима. Циљ увођења савремених књижевних дела која још нису постала део канона јесте да се по својој
мотивској или тематској сродности вежу за постојеће теме и мотиве у оквиру наставног програма и да се таквим
примерима покаже како и савремени писци промишљају епску народну традицију или теме пријатељства,
етичности, развијају имагинацију и емпатију, чиме ће се богатити вертикално читалачко искуство ученика и
осавременити приступ настави.
Овакав избор дела омогућава већу могућност примене компаративног приступа проучавању литерарног
стваралаштва, уз одабир различитих нивоа обраде: интерпретације, приказа или осврта. Избор дела треба да
буде усклађен са могућностима, потребама и интересовањима конкретног ђачког колектива. Разлике у укупној
уметничкој и информативној вредности појединих текстова утичу на одговарајућа методичка решења
(прилагођавање читања врсти текста, опсег тумачења текста у зависности од сложености његове структуре,
повезивање и груписање са одговарајућим садржајима из других предметних подручја - граматике, правописа и
језичке културе и сл.).
Текстови из допунског дела програма треба да послуже наставнику и при обради наставних јединица из
граматике, као и за обраду и утврђивање садржаја из језичке културе. Дела која неће обрађивати наставник треба
да препоручи ученицима за читање у слободно време.
Нови програм заснован је на уочавању природе и улоге књижевног дела, као и уочавању разлике књижевних и
некњижевних текстова, односно њиховој већој корелативности. Ученици треба да буду оспособљени да разликују
особености књижевног текста (фикционалност, конотативност, књижевни поступци, сликовитост, ритмичност и сл.)
у односу на денотативност, информативност и казивање засновано на чињеницама и подацима у различитим
видовима некњижевних текстова. Корелативност је омогућена адекватним комбиновањем обавезних и изборних
дела.
Са списка допунског избора наставник бира она дела која ће, уз обавезни део лектире, чинити тематско-мотивске
целине. Наставник може груписати и повезивати по сродности дела из обавезног и допунског програма на много
начина. Могући примери функционалног повезивања наставних јединица могу бити следећи (никако и једини):
тема пријатељство: Нушићеви Хајдуци - Твенови Доживљаји Тома Сојера/Доживљаји Хаклберија Фина - Кишов
Дечак и пас - Раичковићево Велико двориште - Господар лопова К. Функе; социјални мотиви и проблеми у
одрастању: Кишов Дечак и пас - Цанкарова Десетица - Г. Олујић, Село изнад облака - Коларовљев роман Аги и
Ема - Глишићева Прва бразда; родољубље: Душан Васиљев, Домовина или Алекса Шантић, Моја отаџбина народне епске песме о Немањићима и Мрњавчевићима; савремено детињство: Трајковићева песма Кад књиге
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буду у моди - роман Аги и Ема - Г. Олујић Црвена жаба; детињство у прошлости: Нушићеви Хајдуци - Твенови
Доживљаји Тома Сојера/Доживљаји Хаклберија Фина - Миланковићеве Успомене, доживљаји, сазнања - Кишов
Дечак и пас - Раичковићево Велико двориште - Ћопићев Поход на Мјесец - Глишићева Прва бразда; детињство
великих научника и писаца: о Николи Тесли - Миланковићеве Успомене, доживљаји, сазнања; љубав према науци
и књижевности: Д. Обрадовић, О љубави према науци (по потреби прилагодити узрасту ученика) - Алексићеве
приче Музика тражи уши или Кога се тиче како живе приче - Миланковићеве Успомене, доживљаји, сазнања Трајковићева песма Кад књиге буду у моди; описивање: Илићево Зимско јутро - Данојлићева Шљива - Андрићеви
Мостови - Сребрне плесачице Д. Максимовић - Путовање у путопис В. Огњеновић; обрада портрета: Чича
Јордан - Миона - хајдуци - хобит Билбо Багинс - бака Ема - Том Сојер/Хаклбери Фин - Шипио; хумор и пародија:
Еро с онога свијета - Нушићеви Хајдуци - Радовићев Капетан Џон Пиплфокс; митологија: митолошке народне
лирске песме - Ршумовићева обрада грчких митова у књизи Ујдурме и зврчке из античке Грчке; авантуре: Дефоов
Робинсон Крусо - проза М. Петровића Аласа о гусарима, пиратима и путовању на "Робинсоново" острво Радовићев Капетан Џон Пиплфокс - Твенови Доживљаји Тома Сојера/Доживљаји Хаклберија Фина. Наведени
примери показују како се исти текст може повезивати са другима на различите начине, према различитим
мотивима или тону приповедања.
Књижевна дела која су доживела екранизацију (Хајдуци, Аги и Ема, Доживљаји Тома Сојера, Хобит, Робинсон
Крусо, Господар лопова) могу послужити за компаративну анализу и уочавање разлике између књижевне и
филмске (адаптиране, измењене) фабуле и израза, чиме ученици могу доћи до закључка о природи два медија и
развијати своју медијску писменост. Ученици се могу упутити и на друге филмове са сличном тематиком (дечје
авантуре или авантуре у фантастичном свету, одрастање усамљеног детета и сл.) и додатно повезати обраду
једне тематско-мотивске целине.
Са појединим елементима медијске писмености ученике треба упознати такође кроз корелацију: појам дечји
часопис упознати на конкретном тексту из часописа по избору (садржај текста треба да буде у вези са лектиром);
појам радио упознати уз обраду текста Капетан Џон Пиплфокс Душка Радовића.
Поред корелације међу текстовима, неопходно је да наставник успостави вертикалну корелацију. Наставник мора
бити упознат са садржајима српског језика претходних разреда ради поштовања принципа поступности и
систематичности.
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Наставник, такође, треба да познаје садржаје предмета природа и друштво за 3. и 4. разред (пример: приликом
обраде преткосовских песама у уводном делу часа или приликом мотивације, ученике треба подсетити на оно што
су учили о Немањићима и Мрњавчевићима из овог предмета...).
Хоризонталну корелацију наставник успоставља, пре свега, са наставом историје, ликовне културе, музичке
културе, верске наставе и грађанског васпитања.
Увођење ученика у свет књижевности, али и осталих, тзв. некњижевних текстова (популарних, информативних),
представља изузетно сложен наставни задатак. Управо на овом ступњу школовања стичу се основна и врло
значајна знања, умења и навике од којих ће зависити ученичка књижевна култура, али и естетске компетенције.
Ученици треба да разумеју фикционалну природу књижевног дела и његову аутономност (односно да праве
разлику између лирског субјекта и песника, приповедача и писца), као и чињеницу да књижевно дело обликује
једну могућу слику стварности.
При обради текста примењиваће се у већој мери јединство аналитичких и синтетичких поступака и гледишта. У
складу са исходима, ученике треба навикавати да своје утиске, ставове и судове о књижевном делу подробније
доказују чињеницама из самога текста и тако их оспособљавати за самосталан исказ, истраживачку делатност и
заузимање критичких ставова.
Проучавање књижевноуметничког дела у настави је сложен процес који започиње наставниковим и учениковим
припремањем (мотивисање ученика за читање, доживљавање и проучавање уметничког текста, читање,
локализовање уметничког текста, истраживачки припремни задаци) за тумачење дела, своје најпродуктивније
видове добија у интерпретацији књижевног дела на наставном часу, а у облицима функционалне примене
стечених знања и умења наставља се и после часа: у продуктивним обнављањима знања о обрађеном наставном
градиву, у поредбеним изучавањима књижевноуметничких дела и истраживачко-интерпретативним приступима
новим књижевноуметничким остварењима. Средишње етапе процеса проучавања књижевноуметничког дела у
настави јесу методолошко и методичко заснивање интерпретације и њено развијање на наставном часу.
Обрада књижевног дела треба да буде проткана решавањем проблемских питања која су подстакнута текстом и
уметничким доживљавањем. Многи текстови, а поготову одломци из дела, у наставном поступку захтевају умесну
локализацију, често и вишеструку. Ситуирање текста у временске, просторне и друштвено-историјске оквире, као
и обавештења о битним садржајима који претходе одломку - све су то услови без којих се у бројним случајевима
текст не може интензивно доживети и правилно схватити.
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Приликом тумачења текста ученике треба навикавати да своје утиске, ставове и судове о књижевном делу
подробније доказују чињеницама из самога текста и тако их оспособљавати за самосталан исказ, истраживачку
делатност и заузимање критичких ставова, уз уважавање индивидуалног разумевања смисла књижевног текста и
исказивање различитих ставова.
У наставној интерпретацији књижевноуметничког дела обједињавајући и синтетички чиниоци могу бити: уметнички
доживљаји, текстовне целине, битни структурни елементи (тема, мотиви, песничке слике, фабула, односно сиже,
књижевни ликови, смисао и значење текста, мотивациони поступци, композиција), форме приповедања (облици
излагања), језичко-стилски поступци и литерарни (књижевноуметнички) проблеми.
Књижевнотеоријске појмове ученици ће упознавати уз обраду одговарајућих текстова и помоћу осврта на
претходно читалачко искуство. У програму нису наведени појмови и врсте књижевних дела предвиђени за
усвајање у претходним разредима првог основношколског циклуса, али се очекује ће се наставник наслонити на
стечено знање ученика, обновити га и продубити на примерима, сходно старијем узрасту. Такав случај је са
стилским фигурама (поређењем (компарацијом) и персонификацијом) које се усвајају у трећем и четвртом
разреду; појму приповедања и облицима казивања у епском књижевном делу (дијалог, монолог, описивање)...
Језичко-стилским изражајним средствима прилази се с доживљајног становишта; полазиће се од изазваних
уметничких утисака и естетичке сугестије, па ће се потом истраживати њихова језичко-стилска условљеност.
Током обраде књижевних дела, као и у оквиру говорних и писмених вежби, настојаће се да ученици откривају што
више особина, осећања и душевних стања појединих ликова, као и да изражавају своје ставове о поступцима
ликова.
Приликом повезивања књижевних (фикционалних), граничних, односно нефикционалних текстова (путописна и
аутобиографска проза) и некњижевних текстова (енциклопедије, речници, часописи и сл.), треба реализовати
исходе везане за уочавање разлике између фикционалне и нефикционалне књижевности (засноване на личном
сведочењу и проверљивим подацима), као и књижевног и некњижевног текста и упућивати ученика да увиде
разлику у књижевном поступку између наведених врста.
Иако ученик усваја појмове народне и ауторске бајке у претходним разредима, сада треба да буде у стању да
детаљније познаје одлике народне бајке и њене разлике у односу на ауторску бајку (композиција, (не)постојање
стереотипног почетка и завршетка, ликови - човек као главни лик народне бајке и животиње и натприродна бића
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као јунаци ауторске бајке, поремећај равнотеже као узрок потраге јунака у народној бајци/потрага за идентитетом
и животном срећом у ауторској бајци, коришћење (и измена) мотива народне бајке у ауторској бајци), као и у
односу на драмску или сценску бајку (адаптација мотива, односно прилагођавање радње драмском облику).
Такође, ученик треба да уочава разлике у особеностима народне и уметничке новеле на примерима из лектире.
Загонетке и пословице уводе се у наставу српског језика и књижевности од првог разреда, па се знања о овим
врстама обнављају и проширују. Исто важи и за причу о животињама и њену дистинкцију у односу на басну наставник се наслања на знање из првог циклуса образовања, обнавља га и проширује.
Исходи везани за наставну област књижевност засновани су на читању. Кроз читање и тумачење књижевних дела
ученик развија читалачке компетенције које подразумевају не само истраживачко посматрање и стицање знања о
књижевности већ подстичу и развијају емоционално и фантазијско уживљавање, имагинацију, естетско
доживљавање, богате асоцијативне моћи, уметнички сензибилитет, критичко мишљење и изграђују морално
просуђивање. Разни облици читања су основни предуслов да ученици у настави стичу сазнања и да се успешно
уводе у свет књижевног дела. У петом разреду негује се, пре свега, доживљајно читање, а ученици се поступно
уводе у истраживачко читање (читање према истраживачким задацима, читање из различитих перспектива и сл.)
и оспособљавају да искажу свој доживљај уметничког дела, увиде елементе од којих је дело сачињено и разумеју
њихову улогу у изградњи света дела.
ЈЕЗИК
У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писану комуникацију стандардним (књижевним)
српским језиком. Отуда захтеви у овом програму нису усмерени само на усвајање језичких правила и граматичке
норме, већ и на разумевање њихове функције и правилну примену у усменом и писменом изражавању.
Када се у садржајима програма наводе наставне јединице које су ученици већ обрађивали у нижим разредима,
подразумева се да се степен усвојености и способност примене раније обрађеног градива проверава, а
понављање и увежбавање на новим примерима претходи обради нових садржаја, чиме се обезбеђује континуитет
рада и систематичност у повезивању новог градива са постојећим знањима.
Нужно је да наставник увек има на уму пресудну улогу умесних и систематских вежбања, односно да наставно
градиво није усвојено док се добро не увежба. То значи да вежбања морају бити саставни чинилац обраде
наставног градива, примене, обнављања и утврђивања знања.
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Граматика
Основни програмски захтев у настави граматике јесте да се ученицима језик представи и тумачи као систем.
Ниједна језичка појава не би требало да се изучава изоловано, ван контекста у којем се остварује њена функција
(у свакој погодној прилици могу се знања из граматике ставити у функцију тумачења текста, како уметничког тако и
научнопопуларног). Један од изразито функционалних поступака у настави граматике јесу вежбања заснована на
коришћењу примера из непосредне говорне праксе, што наставу граматике приближава животним потребама у
којима се примењени језик појављује као свестрано мотивисана људска активност. Језичке појаве не треба
наводити нити приказивати као изоловане (нпр. неповезане речи и смисаоно некореспондентне реченице), већ их
увек ваља контекстуализовати везивањем за говорне ситуације у којима се могу јасно препознати, издвојити и
објаснити њихове карактеристике и функције.
Наставни приступ падежима и вежбе усмерене на утврђивање знања о употреби правилних облика именских речи
треба повезивати с одступањима од књижевног језика, колебањима и типичним грешкама које се јављају у
усменом и писменом изражавању ученика. Стога се садржај вежбања падежа у настави мора одређивати на
основу континуираног праћења језичког испољавања ученика (нпр. током дијалога на часу, а такође и на
примерима из домаћих и писмених задатака ученика). Тако ће настава језика бити у функцији оспособљавања
ученика за правилно комуницирање савременим књижевним српским језиком.
Обрада предлога не може се сматрати окончаном на једном часу, указивањем на њихову непроменљивост, већ
основна знања треба поступно проширивати током обраде падежа, и то наводећи најфреквентније примере и
њихову типичну употребу. Исто важи и за прилоге, чију поделу по значењу треба повезати са прилошким
одредбама, а функцију показивати у реченици и у тексту. И променљиве врсте речи треба повезивати са њиховим
типичним функцијама у реченици да би ученици уочили реч као јединицу на морфолошком и синтаксичком нивоу.
Правопис
Правописна правила се усвајају путем систематских вежбања (правописни диктати, исправка грешака у датом
тексту, тестови са питањима из правописа итд.). У оквиру правописних вежби пожељно је повремено укључити и
питања којима се проверава графија (писана слова: велико и мало ћириличко Ћ, Ђ; велико и мало латиничко Ђ,
велико Г, С, Ш итд.).

186

Такође, треба подстицати ученике да сами уочавају и исправљају правописне грешке у СМС комуникацији, као и у
различитим типовима комуникације путем интернета.
Поред тога, ученике треба упућивати на служење правописом и правописним речником (школско издање).
Пожељно је да наставник доноси примерак Правописа на час кад год се обрађују правописне теме (тако би могао
појединачно ученицима задавати да пронађу реч у правописном речнику и одреде њен правилан облик или
правилно писање).
Ортоепија
Наставник стално треба да указује на важност правилног говора, који се негује спровођењем одређених
ортоепских вежби. Ортоепске вежбе не треба реализовати као посебне наставне јединице, већ уз одговарајуће
теме из граматике: нпр. уочавање места акцента у речи може се повезати са обрадом и утврђивањем знања о
падежима (именице време, раме, теме и сл. у генитиву једнине и номинативу множине немају акценат на истом
слогу итд.); реченична интонација може се с једне стране повезати са правописом, а са друге са синтаксом итд. Уз
коришћење аудио снимака, ученике треба навикавати да препознају, репродукују и усвоје правилно акцентован
говор, а у местима где се одступа од акценатске норме, да разликују стандардни акценат од свога акцента, тј. од
дијалекатске акцентуације.
Неке ортоепске вежбе могу се спроводити и уз одговарајуће теме из књижевности: нпр. артикулација се може
вежбати изговарањем брзалица, онда када се оне обрађују као део народног стваралаштва; акценат речи, темпо,
ритам, реченична интонација и паузе могу се вежбати гласним читањем одломака из изборне лектире (по избору
наставника или ученика) итд. Као ортоепску вежбу треба спроводити и говорење напамет научених одломака у
стиху и прози (уз помоћ аудитивних наставних средстава).
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
Развијање језичке културе један је од најважнијих задатака наставе матерњег језика. Ова наставна област, иако је
програмски конституисана као посебно подручје, мора се повезивати с обрадом књижевних текстова као
репрезентативних образаца изражавања, а такође и са наставом граматике и правописа. Исто тако, обрада
књижевног текста и рад на граматици и правопису књижевног језика мора укључивати и садржаје који доприносе
неговању културе усменог и писменог изражавања.
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Језичка култура се негује спровођењем лексичко-семантичких и стилских вежби, које имају за циљ богаћење
речника и развијање способности и вештине изражавања. Све врсте тих вежбања, чији је циљ развијање језичког
мишљења, изводе се на тексту или у току говорних вежби.
Када су у питању домаћи задаци, препоручује се да се четири задатка пишу ћирилицом, а четири латиницом
(наизменично). Годишње се ради четири школска писмена задатка - по два у сваком полугодишту (један час за
израду задатка и два за анализу и писање побољшане верзије састава). Школске писмене задатке требало би
писати ћирилицом, а два исправка латиницом.
Приликом реализације програма предмета српски језик и књижевност наставници треба да користе и савремене
технологије (нпр. видео-бим, паметну таблу и сл.). Осавремењивање часова може се постићи и коришћењем
електронских уџбеника и других наставних средстава.
3. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Праћење и вредновање резултата напредовања ученика је у функцији остваривања исхода, а започиње
иницијалном проценом достигнутог нивоа знања. Сваки наставни час и свака активност ученика је прилика за
формативно оцењивање, односно регистровање напретка ученика и упућивање на даље активности.
Формативно вредновање је саставни део савременог приступа настави и подразумева процену знања, вештина,
ставова и понашања, као и развијања одговарајуће компетенције током наставе и учења. Резултат оваквог
вредновања даје повратну информацију и ученику и наставнику о томе које компетенције су усвојене, а које нису,
као и о ефикасности одговарајућих метода које је наставник применио ради остваривања циља. Резултати
формативног вредновања на крају наставног циклуса треба да буду исказани и бројчаном оценом.
Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања, праћења и вредновања. Важно је да наставник,
поред постигнућа ученика, континуирано прати и вреднује властити рад. Све што се покаже добрим и ефикасним,
наставник ће користити и даље у својој наставној пракси, а оно што буде процењено као недовољно делотворно,
требало би унапредити
Назив предмета
СТРАНИ ЈЕЗИК
Циљ

Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о
језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за
основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима
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и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.
Разред

пети

Годишњи фонд часова 72 часа
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ОБЛАСТ/ТЕМА
Комуникативне
функције

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да у
усменој и писаној комуникацији:

САДРЖАЈИ
Језичке активности у комуникативним
ситуацијама

Поздрављање и
представљање себе и
других и
тражење/давање
основних информација о
себи и другима у ширем
друштвеном контексту

Слушање и читање краћих, једноставнијих текстова
- разуме краће текстове који се
који се односе на дате комуникативне ситуације
односе на поздрављање,
(дијалози, наративни текстови, формулари и сл.);
представљање и тражење/давање реаговање на усмени или писани импулс
информација личне природе;
саговорника (наставника, вршњака и сл.) и
- поздрави и отпоздрави,
иницирање комуникације; усмено и писано давање
представи себе и другог
информација о себи и тражење и давање
користећи једноставна језичка
информација о другима (СМС, имејл, формулари,
чланске карте, опис фотографије и сл.).
средства;
- постави и одговори на
једноставнија питања личне
Sadržaji
природе;
- у неколико везаних исказа
Hello. Hi. I’m Maria. What’s your name? I’m/My name
саопшти информације о себи и
is… Tony is 11. How old are you? I live in (town, city,
другима;
village). Where do you live? I live at number 46 Black
Street. My best friend lives next door. What’s your
address? What’s your phone number? Have you
got/Do you have an email address? These are my
parents. Their names are … I can’t play tennis, but I
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can do karate. Can you play the guitar?My birthday is
on the 21st of May. When is your birthday? This is Miss
May. She’s my teacher. This is Mr Crisp. He’s my
tennis coach.
The Present Simple Tense за изражавање сталних
радњи.
Have got/Have за изражавање поседовања.
Личне заменице у функцији субјекта - I, you …
Присвојни придеви - my, your…
Показне заменице - this/these, that/those
Питања са
Who/What/Where/When/How(old)…
Основни бројеви (1-1000).
Предлози за изражавање места - in, at…
Предлози за изражавање времена - in, on, at...
Употреба неодређеног члана са именицама у
једнини.
Изостављање члана испред назива спортова.
Употреба одређеног члана уз називе музичких
инструмената.
(Интер)културни садржаји: устаљена правила
учтивости; титуле уз презимена особа (Mr, Miss,
Mrs, Ms, Sir); имена и надимци; начин писања
адресе.
Описивање
карактеристика живих
бића, предмета, појава и
места

Језичке активности у комуникативним
- разуме једноставнији опис
ситуацијама
особа, биљака, животиња,
предмета, појава или места;
Слушање и читање једноставнијих описа живих
- упореди и опише карактеристике
бића, предмета, појава и места и њиховог
живих бића, предмета, појава и
поређења; усмено и писано описивање/поређење
места, користећи једноставнија
живих бића, предмета, појава и места; израда и
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језичка средства;

презентација пројеката (постера, стрипова, ППТ-а,
кратких аудио/видео записа, радио емисија и
слично).
Садржаји
Who’s the boy with short fair hair and a black jacket?
What’s Maria wearing? She’s wearing a nice white Tshirt and dark blue jeans. My brother is clever, but lazy.
My best friend is kind and fiendly. There is/isn’t a
cinema/hospital in my town. There are two big
bookshops in my town. What’s this/that over there? It’s
a sports centre. How far is it? Zebras are white wild
animals with black and white stripes. A cheetah is a
fast, dangerous animal. How deep is the Adriatic
Sea/the Pacific Ocean? How long is the Danube/the
Thames River? Layla is prettier than Susan. Who’s the
best student in your class? This car is more expensive
than that one. London is larger than Belgrade. About
eight million people live there. Belgrade is much
smaller, but…
The Present Simple Tense i The Present Continuous
Tense за изражавање радњи и стања у садашњости
Глаголи have got, to be за давање описа
Питања са Who/What/Where/When/Which/How (old,
far, deep, long…)
Егзистенцијално There is/are…
Употреба одређеног члана са именицама које
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означавају лица и предмете који су познати
саговорнику, као и уз имена река, мора и океана.
Употреба/изостављање одређеног члана уз имена
градова и држава.
Поређење придева (правилно и неправилно
поређење).
(Интер)културни садржаји: географске
карактеристике Велике Британије; биљни и
животињски свет.
Језичке активности
у комуникативним ситуацијама

Позив и реаговање на
позив за учешће у
заједничкој активности

Слушање и читање једноставнијих текстова који
садрже предлоге;
усмено и писано преговарање и договарање око
предлога и учешћа у заједничкој активности;
писање позивнице за прославу/журку или
- разуме једноставније предлоге и
имејла/СМС-а којим се уговара заједничка
одговори на њих;
активност; прихватање/одбијање предлога, усмено
- упути једноставан предлог;
или писано, уз поштовање основних норми
- пружи одговарајући изговор или
учтивости и давање одговарајућег
одговарајуће оправдање;
оправдања/изговора.
Садржаји
I think we can go out this afternoon. Why not? Let’s do
it. Sorry. I can’t. I must do my homework. Sorry, I think
that’s boring. Let’s do something else. How about
going to the cinema? Great. What time? See you then.
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Let’s make pancakes. That’s a good idea. What shall
we do? Let’s play Monopoly. Why don’t we meet at the
sports centre? What time? Half past two. Fine. I’ll see
you at the sports centre at half past two.
Would you like to come to my birthday party on
Sunday? I’m sorry, but I can’t make it. I’d love to,
thanks.
Императив
How about + глаголска именица
Why don’t we + инфинитивна основа глагола
Would you like + инфинитив глагола
Модални глаголи за изражавање предлога can/could/shall
Глагол will за изражавање одлука
(Интер)културни садржаји: прикладно позивање и
прихватање/одбијање позива.
- разуме и једноставне молбе и
захтеве и реагује на њих;
- упути једноставне молбе и
захтеве;
- затражи и пружи кратко
Изражавање молби,
обавештење;
захтева, обавештења,
- захвали и извине се на
извињења, и захвалности
једноставан начин;
- саопшти кратку поруку
(телефонски разговор, дијалог
уживо, СМС, писмо, имејл) којом
се захваљује;

Језичке активности у комуникативним
ситуацијама
Слушање и читање једноставнијих исказа којима се
тражи/нуди помоћ, услуга, обавештење или се
изражава жеља, извињење, захвалност; усмено и
писано тражење и давање обавештења, упућивање
молбе за помоћ/услугу и реаговање на њу,
изражавање жеља, извињења и захвалности.
Садржаји
Can I help you? It’s OK, I can do it. May I ask a
question? Sure. What do you want? Do you want an
orange? Yes, please. No, thank you. Can you pass me
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an orange, please? Of course, here you are. Thank
you very much/so much. I want an apple. Can I have
this one? Anything else? Can I borrow your pen?
Sorry, you can’t. I want to go home. Can we buy
lemonade there? No, we can’t. Oh no. I’m sorry. When
does the movie start? It starts at 8.
Модални глаголи за изражавање молбе и захтева can/could/may.
(Интер)културни садржаји: правила учтиве
комуникације.
Језичке активности у комуникативним
ситуацијама

Разумевање и давање
упутстава

- разуме и следи једноставнија
упутства у вези с уобичајеним
ситуацијама из свакодневног
живота (правила игре, рецепт за
припремање неког јела и сл.) са
визуелном подршком без ње;
- да једноставна упутства (нпр.
може да опише како се нешто
користи/прави, напише рецепт и
сл.);

Слушање и читање текстова који садрже
једноставнија упутства (нпр. за компјутерску или
обичну игру, употребу апарата, рецепт за
прављење јела и сл.) са визуелном подршком и без
ње; усмено и писано давање упутстава.
Садржаји
Drag (the word) and drop it in the correct place. Throw
the dice. Move your token… Press the button and wait.
Insert the coin in the slot. Peel the onions and chop
them. Put the saucepan on the stove.
Императив
Личне заменице у функцији објекта - me, her, him…
(Интер)културни садржаји:
традиционалне/омиљене врсте јела.

Описивање и честитање - разуме честитку и одговри на њу;
празника, рођендана и - упути пригодну честитку;

Језичке активности у комуникативним
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значајних догађаја,
честитање на успеху и
изражавање жаљења

- разуме и, примењујући
ситуацијама
једноставнија језичка средства,
опише начин прославе рођендана, Слушање и читање једноставнијих текстова у
празника и важних догађаја;
којима се описују и честитају празници, рођендани и
значајни догађаји; описивање празника, рођендана
и значајних догађаја; реаговање на упућену
честитку у усменом и писаном облику; упућивање
пригодних честитки у усменом и писаном облику;
израда и презентација пројеката у вези са
прославом празника, рођендана и значајних
догађаја.
Садржаји
Children in Britain usually have their birthday parties at
home. Everybody sings Happy Birthday! In Britain,
people open their presents on Christmas Day. On
Easter Sunday children often hunt for eggs. Happy
Valentine’s Day! Same to you! Roses are red, violets
are blue, my heart is full of love for you. In my country
we celebrate a lot of different festivals, but my favourite
is... Good luck! Congratulations! Well done! Lucky you!
I’m so happy for you! I’m sorry to hear that/about that!
It’s a pity!
The Present Simple Tense за изражавање
уобичајених радњи.
Изостављање члана испред назива празника.
Изостављање члана испред именица
употребљених у општем смислу.
(Интер)културни садржаји: значајни празници и
догађаји и начин обележавања/прославе;
честитање.
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Језичке активности у комуникативним
ситуацијама
Слушање и читање описа и размењивање исказа у
вези са сталним, уобичајеним и тренутним
догађајима/активностима и способностима; усмено
и писано описивање сталних, уобичајених и
тренутних догађаја/активности и способности
(разговор уживо или путем телефона, разгледница,
СМС порука, имејл и сл.).

Описивање догађаја и
способности у
садашњости

- разуме једноставније текстове у
којима се описују сталне,
уобичајене и тренутне радње и
способности;
- размени информације које се
односе на дату комуникативну
ситуацију;
- опише сталне, уобичајене и
тренутне догађаје/активности и
способности користећи неколико
везаних исказа;

Садржаји
I live in a flat on the first floor. What do you usually do
on Sundays? Do you live in a house or in a flat? My
sister doesn’t go to school. What time do you go to
bed/does she get up? He never tidies his room. I can
clean my dad’s car. When do Americans celebrate
Halloween? When does winter start? Where do
penguins live? What are you doing at the moment? I’m
feeding my cat. We’re going on a school trip today.
They’re having dinner now. I normally go to school by
bus, but today I’m going on foot. I’m doing my
homework. I always do it after dinner. I can speak three
languages, but now I’m speaking English. I am good at
maths.
The Present Simple Tense за изражавање
уобичајених и сталних радњи
The Present Continuous Tense за изражавање
тренутних и привремених радњи
Модални глагол can за изражавање способности
Прилози за учесталост - usually, often…
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Предлози за изражавање правца кретања - to,
from...
Предлози за описивање начина кретања - by (car),
on (foot)...
(Интер)културни садржаји: породични живот;
живот у школи - наставне и ваннаставне
активности; распусти и путовања.
Језичке активности у комуникативним
ситуацијама
Слушање и читање описа и усмено и писано
размењивање исказа у вези са
догађајима/активностима и способностима у
прошлости;
усмено и писано описивање догађаја/активности и
- разуме краће текстове у којима
се описују догађаји и способности способности у прошлости; израда и презентација
пројеката о историјским догађајима, личностима и
у прошлости;
- размени информације у вези са сл.
догађајима и способностима у
Описивање догађаја и
прошлости;
Садржаји
способности у прошлости
- опише у неколико краћих,
везаних исказа догађај у
Where were you at eight o’clock last Saturday? I was
прошлости;
at home. What was on TV last night? What time was it
- опише неки историјски догађај,
on? I watched/didn’t watch TV last night. I played
историјску личност и сл.;
volleyball on Monday. What did you do? We went to
Paris in July. We travelled by plane. Where did you
spend your summer holiday? How did you travel? I lost
my passport yesterday. Did you have a good time on
holiday? Yes, we did./No, we didn’t. I could swim when
I was five. I couldn’t ski last year.
The Past Simple Tense правилних и најчешћих
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неправилних глагола
Модални глагол could за изражавање способности у
прошлости
(Интер)културни садржаји: историјски догађаји,
епохална открића; важније личности из прошлости
(историјска личност, писац,
Језичке активности у комуникативним
ситуацијама
Слушање и читање краћих текстова у вези са
жељама, плановима и намерама; усмено и писано
договарање о жељама, плановима и намерама
(телефонски разговор, разговор уживо, СМС, имејл
и сл.).

Исказивање жеља,
планова и намера

- разуме жеље планове и намере
и реагује на њих;
- размени једноставне исказе у
вези са својим и туђим жељама,
плановима и намерама;
- саопшти шта он/она или неко
други жели, планира, намерава;

Садржаји
I would like/want to be a doctor when I grow up. He
would like a new mobile phone/to go out with his
friends. I’m going to do my homework in the afternoon.
What are you going to do this afternoon? My parents
are going to visit their friends this evening, so I’m going
to play all my favourite computer games. Oh! Are you?
The Present Simple Tense (want)
Would like + именица/инфинитив глагола.
Going to за изражавање будућих планова.
Употреба неодређеног члана уз називе занимања.
(Интер)културни садржаји: свакодневни живот и
разонода; породични односи.

Исказивање потреба,
осета и осећања

- разуме и реагује на свакодневне
изразе у вези са непосредним и
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конкретним потребама, осетима и
ситуацијама
осећањима;
- изрази, основне потребе, осете и Слушање и читање исказа у вези са потребама,
осећања једноставнијим језичким осетима и осећањима; усмено и писано
средствима;
договарање у вези са задовољавањем потреба;
предлагање решења у вези са осетима и
потребама; усмено и писано исказивање, својих
осећања и реаговање на туђа.
Садржаји
I’m hot/cold/hungry/thirsty… Take off/Put on your coat.
Why don’t you take a sndwich/a glass of water? Do you
want some juice/biscuits too? Yes, please. Would you
like some fruit? I’m tired. What shall we do? Why don’t
we stop and take some rest? How about going home?
I’m happy to see you. I’m glad/sorry to hear that. Oh
dear! It’s a pity!
The Present Simple Tense (be, want)
Imperativ
Why don’t we/you + инфинитивна основа глагола
How about + глаголска именица
Would like + именица/инфинитив глагола
(Интер)културни садржаји: мимика и
гестикулација; употреба емотикона.
- разуме једноставнија питања и
одговори на њих;
Исказивање просторних
- разуме обавештења о простору
односа и величина
и величинама;
- опише специфичније просторне

Језичке активности у комуникативним
ситуацијама
Слушање и читање краћих текстова у вези са
специфичнијим просторним односима и
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односе и величине једноставним,
везаним исказима;

величинама; усмено и писано размењивање
информација у вези са просторним односима и
величинама; усмено и писано описивање
просторних односа и величина.
Садржаји
Which room is it in? Where’s the library?
It’s on the left/right. Is the sofa by the door? What’s
next to/near the table? Where are the (books)? They’re
on the top/bottom shelf. It’s in front of/behind the
wardrobe. Where do you do your homework? Where is
she? She’s at the supermarket/in/at the park… The
bakery is between the school and the supermarket.
How wide/long/deep is the river? It’s 45 metres wide/2
kilometres long. An elephant is bigger than a hippo.
The Blue whale is the biggest animal in the world.
What is the largest room in your house/flat? The room
above/below. My town is in the north-east of Serbia.
Предлози за изражавање положаја и просторних
односа - in front of, behind, between, opposite...
Питања са What/Where/Which/How (far, deep, long…)
Поређење придева (правилно и неправилно
поређење).
Употреба одређеног члана са суперлативом
придева.
(Интер)културни садржаји: јавни простор; типичан
изглед школског и стамбеног простора; локалне
мерне јединице (инч, стопа…); природа.

Исказивање времена
(хронолошког и

- разуме, тражи и даје
једноставнија обавештења о

Језичке активности у комуникативним
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метеоролошког)

хронолошком времену и
метеоролошким приликама у
ширем комуникативном контексту;
- опише дневни/недељни
распоред активности;
- опише метеоролошке прилике и
климатске услове у својој земљи и
једној од земаља циљне културе
једноставним језичким
средствима;

ситуацијама
Слушање и читање једноставнијих текстова у вези
са хронолошким временом, метеоролошким
приликама и климатским условима;
усмено и писано тражење и давање информација о
времену дешавања неке активности,
метеоролошким приликама и климатским условима
у ширем комуникативном контексту; израда и
презентација пројеката (нпр. о часовним зонама,
упоређивање климатских услова у својој земљи са
климатским условима једне од земаља циљне
културе и сл.).
Садржаји
What time is it? It’s five o’clock. It is half past six. It’s
(a) quarter to/past seven. It’s ten past/to eleven. When
do your lessons start? At (a) quarter to nine. When do
you have your dance classes? On Monday and
Wednesday. I was born in January/on the first of
January/January the first.. …on Christmas/Easter
Day… Columbus discovered America in 1492/in the
15thcentury. What is the weather like? It’s cold/sunny...
The wind is blowing. What was the weather like
yesterday? It was foggy/cloudy/windy… It didn’t rain, it
snowed. It is usually warm in spring/hot in
summer/freezing in winter. It’s wetter in the west than
in the east. It is much drier in Australia than in Serbia.
The Present Simple Tense за изражавање утврђених
програма, планова и распореда (ред вожње,
ТВ/биоскопски програм и сл.) и уобичајених радњи.
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The Present Continuous Tense за изражавање
тренутних и привремених радњи
The Past Simple Tense
Предлози за изражавање времена - in, on, at, to,
past, after...
Питања са When, What (time/day)…
Редни бројеви до 100.
(Интер)културни садржаји: климатски услови у
Великој Британији; разлика у часовној зони
(Београд-Лондон).
Језичке активности у комуникативним
ситуацијама

Изрицање дозвола,
забрана, правила
понашања и обавеза

- разуме и реагује на
једноставније забране, своје и
туђе обавезе;
- размени једноставније
информације које се односе на
забране и правила понашања у
школи и на јавном месту (у
превозном средству, спортском
центру, биоскопу, зоолошком врту
и сл.) као и на своје и туђе
обавезе;
- представи правила понашања,
забране и листу својих и туђих
обавеза користећи одговарајућа
језичка средства;

Слушање и читање исказа у вези са забранама,
правилима понашања и обавезама; постављање
питања у вези са забранама, правилима понашања
и обавезама и одговарање на њих; усмено и писано
саопштавање забрана, правила понашања и
обавеза (нпр. креирање постера са правилима
понашања, списка обавеза и сл.).
Садржаји
Remember to bring your membership card. You can’t
sit here, the seat isn’t free. Can you use your phone in
class? No, we can’t. You mustn’t use your phone in
class. You must write in ink. Do you have to wear
uniforms at school? They have to/don’t have to wear
uniforms at school. I must study today. I have to feed
our dog every morning. I must/have to go now.
Модални глаголи за изражавање дозволе, забране,
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правила понашања и обавезе - can/can’t,
must/mustn’t
(Not) Have to за изражавање обавезе и одсуства
обавезе
(Интер)културни садржаји: понашање на јавним
местима; значење знакова и симбола.
Језичке активности у комуникативним
ситуацијама

- разуме и формулише
једноставније изразе који се
Изражавање припадања односе на поседовање и
и поседовања
припадност;
- пита и каже шта неко има/нема и
чије је нешто;

Слушање и читање једноставнијих текстова с
исказима у којима се говори шта неко има/нема или
чије је нешто; постављање питања у вези са датом
комуникативном ситуацијом и одговарање на њих.
Is this your dog? No, it’s Steve’s dog. Whose house is
this? It’s Jane and Sally’s house. They’re Jane’s and
Sally’s bags. These are the children’s toys. That’s my
parents’ car. This is my blanket. This blanket is mine.
This isn’t your card. It’s hers. I’ve got/I have a ruler.
Have you got/Do you have a pen? Sally hasn’t
got/doesn’t have an umbrella.
Садржаји
Саксонски генитив са именицом у једнини и
множини (правилна и неправилна множина) - my
friend’s/friends’/children’s books
Присвојни придеви my, your…
Присвојне заменице mine, yours…
Have got/Have за изражавање поседовања
Питања са Whose
(Интер)културни садржаји: породица и пријатељи;
однос према својој и туђој имовини.
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Језичке активности у комуникативним
ситуацијама

- разуме и реагује на
једноставније исказе који се
односе на описивање
интересовања, хобија и
Изражавање
изражавање допадања и
интересовања, допадања
недопадања;
и недопадања
- опише своја и туђа
интересовања и хобије и изрази
допадање и недопадање уз
једноставно образложење;

Слушање и читање једноставнијих текстова у вези
са нечијим интересовањима, хобијима и стварима
које воли/не воли, које му/јој се свиђају/не свиђају;
размена информација о својим и туђим
интересовањима, хобијима, допадању и
недопадању (телефонски разговор, интервју,
обичан разговор са пријатељима у школи и сл.);
усмено и писано описивање интересовања,
допадања и недопадања (писање имејла о личним
интересовањима, хобијима, допадању и
недопадању, листе ствари које му/јој се свиђају/не
свиђају и сл.); истраживачке пројектне активности
(нпр. колики број ученика у одељењу воли/не воли
пливање, скијање, тенис и сл.) графичко
приказивање и тумачење резултата.
Садржаји
I’m interested in (swimming). What (sports) are you
interested in? My hobby is (collecting bagdes). What’s
your hobby?I love swimming because I’m good at it. I
don’t like skiing. I’m bad at it. What do you like doing?
Peter dosen’t like football. Sally is crazy about dancing.
My favourite sport is tennis. What’s your favourite
sport? What are your hobbies and interests? Fifteen
out of thirty people like tennis - eight boys and seven
girls.
Придевско-предлошке фразе - interested in,
good/bad at, crazy about…
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Глаголи like/love/hate + глаголска именица
Питања са What, Who, Why …
(Интер)културни садржаји: интересовања, хобији,
забава, разонода, спорт и рекреација; уметност
(књижевност за младе, стрип, музика, филм).
Језичке активности у комуникативним
ситуацијама
Слушање и читање једноставнијих текстова у вези
са тражењем мишљења и изражавањем
слагања/неслагања; усмено и писано тражење
мишљења и изражавање слагања и неслагања.

Изражавање мишљења
(слагања и неслагања)

- разуме и формулише
једноставније исказе којима се
тражи мишљење, изражава
слагање/неслагање;

Садржаји
What do you think of/about…? How do you like it?
Please tell me about… Do you agree with (me)? I
think/feel it’s OK/Okay. You’re right/wrong! That’s true.
Exactly. Tht’s not true. I’m not sure. I like/don’t like it
because it’s boring.
The Present Simple Tense (think, like, agree…)
Питања са What, Why, How …
(Интер)културни садржаји: поштовање основних
норми учтивости у комуникацији са вршњацима и
одраслима.

Изражавање количине,
бројева и цена

Језичке активности у комуникативним
- разуме једноставније изразе који
ситуацијама
се односе на количину нечега;
- пита и каже колико нечега
има/нема, користећи
Слушање и читање једноставнијих текстова који
једноставнија језичка средства;
говоре о количини нечега; постављање питања у
- на једноставан начин затражи
вези с количином и одговарање на њих, усмено и
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артикле у продавници
једноставним изразима за
количину, наручи јело и/или пиће
у ресторану и пита/каже/израчуна
колико нешто кошта;
- састави списак за куповину намирнице и количина намирница
(две векне хлеба, пакет
тестенине, три конзерве туњевине
и сл.);
- изрази количину у мерама - 100
гр шећера, 300 гр брашна и сл.

писано; слушање и читање текстова на теме
поруџбине у ресторану, куповине, играње улога (у
ресторану, у продавници, у кухињи…); писање
списка за куповину; записивање и рачунање цена.
Садржаји
How many people are there in the park? There are two
men/women and three children in the park. How much
milk does he need? Is there any butter in the fridge?
No, there isn’t any butter, but there’s some margarine. I
haven’t got any food for you. I’ve got some
lemonade/strawberries. There isn’t much fruitin the
bowl. There aren’t many biscuits left in the cupboard.
There are a lot of spoons and forks and some/six
knives on the table. I need a hundred grams of sugar
(100 g)/a bottle of (fizzy) water/2 kilos of potatoes. Can
I have a sandwich and a glass of juice please? That’s
£7.80. Shopping list: a packet of butter, two loaves of
bread, three pots of yoghurt, a bunch of bananas…
Основни бројеви до 1000.
Правилна множина именица.
Множина именица које се завршавају на -y, -f/fe:
strawberries, shelves, knives...
Множина именица које се завршавају на -o: kilos,
potatoes…
Синкретизам једнине и множине: sheep, fish...
Најчешћи облици неправилне множине (men,
women, children, people, feet, teeth, mice....)
Бројиве и небројиве именице - pounds, money...
Детерминатори - some, any, no.
Квантификатори - much, many, a lot of.
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Питања са How much/many.
(Интер)културни садржаји: друштвено окружење;
локална мерна јединица за тежину (фунта); валута,
намирнице и производи специфични за циљну
културу.

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ
Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда другог циклуса основне школе.
Аутори уџбеника и наставници обрађују их у складу са интересовањима ученика и актуелним збивањима у
свету.
1) Лични идентитет
2) Породица и уже друштвено окружење (пријатељи, комшије, наставници итд.)
3) Географске особености
4) Становање - форме, навике
5) Живи свет - природа, љубимци, очување животне средине, еколошка свест
6) Историја, временско искуство и доживљај времена (прошлост - садашњост - будућност)
7) Школа, школски живот, школски систем, образовање и васпитање
8) Професионални живот (изабрана - будућа струка), планови везани за будуће занимање
9) Млади - деца и омладина
10) Животни циклуси
207

11) Здравље, хигијена, превентива болести, лечење
12) Емоције, љубав, партнерски и други међуљудски односи
13) Транспорт и превозна средства
14) Клима и временске прилике
15) Наука и истраживања
16) Уметност (нарочито модерна књижевност за младе; савремена музика)
17) Духовни живот; норме и вредности (етички и верски принципи); ставови, стереотипи, предрасуде, толеранција
и емпатија; брига о другоме
18) Обичаји и традиција, фолклор, прославе (рођендани, празници)
19) Слободно време - забава, разонода, хобији
20) Исхрана и гастрономске навике
21) Путовања
22) Мода и облачење
23) Спорт
24) Вербална и невербална комуникација, конвенције понашања и опхођења
25) Медији, масмедији, интернет и друштвене мреже
26) Живот у иностранству, контакти са странцима, ксенофобија
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УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
1. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Наставни програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању наставе и
учења. Улога наставника је да контекстуализује програм према потребама конкретног одељења имајући у виду
састав одељења и карактеристике ученика, уџбенике и друге наставне материјале, техничке услове, наставна
средства и медије којима школа располаже, као и ресурсе и могућности локалне средине у којој се школа налази.
Полазећи од датих исхода, садржаја и препоручених језичких активности у комуникативним ситуацијама наставник
креира свој годишњи (глобални) план рада на основу кога ће касније развити оперативне планове. Исходи
дефинисани по областима, тј. комуникативним функцијама, усмеравају наставника да операционализује исходе на
нивоу једне или више наставних јединица. Наставник за сваку област има дефинисане исходе и од њега се
очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и припреме часа, дефинише исходе имајући у виду ниво
постигнућа ученика. То значи да исходе треба класификовати од оних које би сви ученици требало да достигну,
преко оних које остварује већина па до оних које достиже мањи број ученика са високим степеном постигнућа.
При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док
је за већину исхода потребно више времена, различитих активности и начина рада. У фази планирања наставе и
учења веома је важно имати у виду да је уџбеник наставно средство које не одређује садржаје предмета и зато се
садржајима у уџбенику приступа селективно и у складу са предвиђеним исходима. С обзиром на то да уџбеник
није једини извор знања, наставник треба да упути ученике на друге изворе информисања и стицања знања и
вештина.
2. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Стога је и програм усмерен ка исходима који
указују на то шта је ученик у комуникацији у стању да разуме и продукује. Табеларни приказ наставника постепено
води од комуникативне функције као области, преко активности које у настави оспособљавају ученика да
комуницира и користи језик у свакодневном животу, у приватном, јавном или образовном домену. Примена овог
приступа у настави страних језика заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи
ставови:
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- циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике, у пријатној и
опуштеној атмосфери;
- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика;
- наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне и
социјализирајуће елементе;
- битно је значење језичке поруке;
- знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни говорник;
- са циљем да унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се заснива и на социјалној интеракцији; рад
у учионици и ван ње спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема, потрагом за
информацијама из различитих извора (интернет, дечији часописи, проспекти и аудио материјал) као и решавањем
мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно одређеним контекстом, поступком
и циљем;
- наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог међусобног односа;
- сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз разноврсне контекстуализоване примере у складу
са нивоом, а без детаљних граматичких објашњења, осим, уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово
познавање се вреднује и оцењује на основу употребе у одговарајућем комуникативном контексту.
Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће категорије:
- усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину;
- поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и
активности;
- наставник треба да омогући приступ и прихватање нових идеја;
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- ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину;
- уџбеници представљају извор активности и морају бити праћени употребом додатних аутентичних материјала;
- учионица је простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан;
- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на студиозни и
истраживачки рад;
- за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто.
Технике/активности
Током часа се препоручује динамично смењивање техника/активности које не би требало да трају дуже од 15
минута.
Слушање и реаговање на команде наставника на страном језику или са аудио записа (слушај, пиши, повежи,
одреди али и активности у вези са радом у учионици: цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску, итд.).
Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.).
Мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.).
Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати појмове, додати делове слике,
допунити информације, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити хронологију и сл.).
Игре примерене узрасту.
Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, компарације...).
Решавање "текућих проблема" у разреду, тј. договори и мини-пројекти.
"Превођење" исказа у гест и геста у исказ.
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Повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова са текстом или, пак, именовање
наслова.
Заједничко прављење илустрованих и писаних материјала (планирање различитих активности, извештај/дневник
са путовања, рекламни плакат, програм приредбе или неке друге манифестације).
Разумевање писаног језика:
- уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке специфичности (род, број, глаголско време,
лице...);
- препознавање везе између група слова и гласова;
- одговарање на једноставна питања у вези са текстом, тачно/нетачно, вишеструки избор;
- извршавање прочитаних упутстава и наредби.
Писмено изражавање:
- повезивање гласова и групе слова;
- замењивање речи цртежом или сликом;
- проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење "уљеза", осмосмерке, укрштене речи, и
слично);
- повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама;
- попуњавање формулара (пријава за курс, налепнице нпр. за пртљаг);
- писање честитки и разгледница;
- писање краћих текстова.
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Увођење дечије књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, ликовни израз.
Предвиђена је израда два писмена задатка у току школске године.
СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ И УВЕЖБАВАЊЕ ЈЕЗИЧКИХ ВЕШТИНА
С обзиром на то да се исходи операционализују преко језичких вештина, важно је да се оне у настави страних
језика перманентно и истовремено увежбавају. Само тако ученици могу да стекну језичке компетенције које су у
складу са задатим циљем.
Стога је важно развијати стратегије за унапређивање и увежбавање језичких вештина.
Слушање
Разумевање говора је језичка активност декодирања дословног и имплицитног значења усменог текста; поред
способности да разазнаје фонолошке и лексичке јединице и смисаоне целине на језику који учи, да би успешно
остварио разумевање ученик треба да поседује и следеће компетенције:
- дискурзивну (о врстама и карактеристикама текстова и канала преношења порука),
- референцијалну (о темама о којима је реч) и
- социокултурну (у вези са комуникативним ситуацијама, различитим начинима формулисања одређених говорних
функција и др.).
Тежина задатака у вези са разумевањем говора зависи од више чинилаца:
- од личних особина и способности онога ко слуша, укључујући и његов капацитет когнитивне обраде,
- од његове мотивације и разлога због којих слуша дати усмени текст,
- од особина онога ко говори,
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- од намера с којима говори,
- од контекста и околности - повољних и неповољних - у којима се слушање и разумевање остварују,
- од карактеристика и врсте текста који се слуша, итд.
Прогресија (од лакшег ка тежем, од простијег ка сложенијем) за ову језичку активност у оквиру програма
предвиђена је, стога, на више равни. Посебно су релевантне следеће:
- присуство/одсуство визуелних елемената (на пример, лакшим за разумевање сматрају се они усмени текстови
који су праћени визуелним елементима због обиља контекстуалних информација које се аутоматски уписују у
дуготрајну меморију, остављајући пажњи могућност да се усредсреди на друге појединости);
- дужина усменог текста;
- брзина говора;
- јасност изговора и евентуална одступања од стандардног говора;
- познавање теме;
- могућност/немогућност поновног слушања и друго.
Читање
Читање или разумевање писаног текста спада у тзв. визуелне рецептивне језичке вештине. Том приликом
читалац прима и обрађује тј. декодира писани текст једног или више аутора и проналази његово значење. Током
читања неопходно је узети у обзир одређене факторе који утичу на процес читања, а то су карактеристике
читалаца, њихови интереси и мотивација као и намере, карактеристике текста који се чита, стратегије које читаоци
користе, као и захтеви ситуације у којој се чита.
На основу намере читаоца разликујемо следеће врсте читања:
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- читање ради усмеравања;
- читање ради информисаности;
- читање ради праћења упутстава;
- читање ради задовољства.
Током читања разликујемо и ниво степена разумевања, тако да читамо да бисмо разумели:
- глобалну информацију;
- посебну информацију,
- потпуну информацију;
- скривено значење одређене поруке.
Писање
Писана продукција подразумева способност ученика да у писаном облику опише догађаје, осећања и реакције,
пренесе поруке и изрази ставове, као и да резимира садржај различитих порука (из медија, књижевних и
уметничких текстова итд.), води белешке, сачини презентације и слично.
Тежина задатака у вези са писаном продукцијом зависи од следећих чинилаца: познавања лексике и нивоа
комуникативне компетенције, капацитета когнитивне обраде, мотивације, способности преношења поруке у
кохерентне и повезане целине текста.
Прогресија означава процес који подразумева усвајање стратегија и језичких структура од лакшег ка тежем и од
простијег ка сложенијем. Сваки виши језички ниво подразумева циклично понављање претходно усвојених
елемената, уз надоградњу која садржи сложеније језичке структуре, лексику и комуникативне способности. За ову
језичку активност у оквиру програма предвиђена је прогресија на више равни. Посебно су релевантне следеће:
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- теме (ученикова свакодневница и окружење, лично интересовање, актуелни догађаји и разни аспекти из
друштвено-културног контекста, као и теме у вези са различитим наставним предметима);
- текстуалне врсте и дужина текста (формални и неформални текстови, резимирање, личне белешке);
- лексика и комуникативне функције (способност ученика да оствари различите функционалне аспекте као што су
описивање људи и догађаја у различитим временским контекстима, да изрази претпоставке, сумњу, захвалност и
слично у приватном, јавном и образовном домен);
- степен самосталности ученика (од вођеног/усмераваног писања, у коме се ученицима олакшава писање
конкретним задацима и упутствима, до самосталног писања).
Говор
Говор као продуктивна вештина посматра се са два аспекта, и то у зависности од тога да ли је у функцији
монолошког излагања, при чему говорник саопштава, обавештава, презентује или држи предавање једној или
више особа, или је у функцији интеракције, када се размењују информације између два или више саговорника са
одређеним циљем, поштујући принцип сарадње током дијалога.
Активности монолошке говорне продукције су:
- јавно обраћање (саопштења, давање упутстава и информација);
- излагање пред публиком (предавања, презентације, репортаже, извештавање и коментари о неким догађајима и
сл.)
- Ове активности се могу реализовати на различите начине и то:
- читањем писаног текста пред публиком;
- спонтаним излагањем или излагањем уз помоћ визуелне подршке у виду табела, дијаграма, цртежа и др.
- реализацијом увежбане улоге или певањем.
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Интеракција подразумева сталну примену и смењивање рецептивних и продуктивних стратегија, као и
когнитивних и дискурзивних стратегија (узимање и давање речи, договарање, усаглашавање, предлагање
решења, резимирање, ублажавање или заобилажење неспоразума или посредовање у неспоразуму) које су у
функцији што успешнијег остваривања интеракције. Интеракција се може реализовати кроз низ активности, на
пример:
- размену информација,
- спонтану конверзацију,
- неформалну или формалну дискусију, дебату,
- интервју или преговарање, заједничко планирање и сарадњу.
Социокултурна компетенција и медијација
Социокултурна компетенција и медијација представљају скуп теоријских знања (компетенција) која се примењују у
низу језичких активности у два основна језичка медијума (писаном и усменом) и уз примену свих других језичких
активности (разумевање говора, говор и интеракција, писање и разумевање писаног текста). Дакле, представљају
веома сложене категорије које су присутне у свим аспектима наставног процеса и процеса учења.
Социокултурна компетенција представља скуп знања о свету уопште, као и о сличностима и разликама између
културних и комуникативних модела сопствене говорне заједнице и заједнице/заједница чији језик учи. Та знања
се, у зависности од нивоа општих језичких компетенција, крећу од познавања основних комуникативних принципа
у свакодневној комуникацији (основни функционални стилови и регистри), до познавања карактеристика
различитих домена језичке употребе (приватни, јавни и образовни), паралингвистичких елемената, и елемената
културе/култура заједница чији језик учи. Наведена знања потребна су за компетентну, успешну комуникацију у
конкретним комуникативним активностима на циљном језику.
Посебан аспект социокултурне компетенције представља интеркултурна компетенција, која подразумева развој
свести о другом и другачијем, познавање и разумевање сличности и разлика између светова, односно говорних
заједница, у којима се ученик креће. Интеркултурна компетенција такође подразумева и развијање толеранције и
позитивног става према индивидуалним и колективним карактеристикама говорника других језика, припадника
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других култура које се у мањој или већој мери разликују од његове сопствене, то јест, развој интеркултурне
личности, кроз јачање свести о вредности различитих култура и развијање способности за интегрисање
интеркултурних искустава у сопствени културни модел понашања и веровања.
Медијација представља активност у оквиру које ученик не изражава сопствено мишљење, већ функционише као
посредник између особа које нису у стању да се директно споразумевају. Медијација може бити усмена и писана,
и укључује сажимање и резимирање текста и превођење. Превођење се у овом програму третира као посебна
језичка активност која никако не треба да се користи као техника за усвајање било ког аспекта циљног језика
предвиђеног комуникативном наставом. Превођење подразумева развој знања и вештина коришћења помоћних
средстава (речника, приручника, информационих технологија, итд.) и способност изналажења структуралних и
језичких еквивалената између језика са кога се преводи и језика на који се преводи.
Упутство за тумачење граматичких садржаја
Настава граматике, с наставом и усвајањем лексике и других аспеката страног језика, представља један од
предуслова овладавања страним језиком. Усвајање граматике подразумева формирање граматичких појмова и
граматичке структуре говора код ученика, изучавање граматичких појава, формирање навика и умења у области
граматичке анализе и примене граматичких знања, као прилог изграђивању и унапређивању културе говора.
Граматичке појаве треба посматрати са функционалног аспекта (функционални приступ). У процесу наставе
страног језика у што већој мери треба укључивати оне граматичке категорије које су типичне и неопходне за
свакодневни говор и комуникацију, и то кроз разноврсне моделе, применом основних правила и њиховим
комбиновањем. Треба тежити томе да се граматика усваја и рецептивно и продуктивно, кроз све видове говорних
активности (слушање, читање, говор и писање, као и превођење), на свим нивоима учења страног језика, према
јасно утврђеним циљевима, стандардима и исходима наставе страних језика.
Граматичке категорије су разврстане у складу са Европским референтним оквиром за живе језике за сваки језички
ниво који подразумева прогресију језичких структура према комуникативним циљевима: од простијег ка
сложенијем и од рецептивног ка продуктивном. Сваки виши језички ниво подразумева граматичке садржаје
претходних језичких нивоа. Цикличним понављањем претходно усвојених елемената надограђују се сложеније
граматичке структуре. Наставник има слободу да издвоји граматичке структуре које ће циклично понављати у
складу са постигнућима ученика, као и потребама наставног контекста.
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Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуникативне компетенције на одређеном језичком нивоу, у
складу са статусом језика и годином учења. С тим у вези, уз одређене граматичке категорије стоји напомена да се
усвајају рецептивно, док се друге усвајају продуктивно.
3. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и вредновања. Важно је да наставник
континуирано прати и вреднује не само постигнућа ученика, процес наставе и учења, већ и сопствени рад како би
перманентно унапређивао наставни процес.
Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа знања ученика на почетку школске године како би
наставници могли да планирају наставни процес и процес праћења и вредновања ученичких постигнућа и
напредовања. Тај процес се реализује формативним и сумативним вредновањем. Док се код формативног
оцењивања током године прате постигнућа ученика различитим инструментима (дијагностички тестови,
самоевалуација, језички портфолио, пројектни задаци и др.), сумативним оцењивањем (писмени задаци, завршни
тестови, тестови језичког нивоа) прецизније се процењује оствареност исхода или стандарда на крају одређеног
временског периода (крај полугодишта, године, циклуса образовања). Формативно вредновање није само
праћење ученичких постигнућа, већ и праћење начина рада и средство које омогућава наставнику да у току
наставног процеса мења и унапређује процес рада. Током оцењивања и вредновања ученичких постигнућа треба
водити рачуна да се начини на које се оно спроводи не разликује од уобичајених активности на часу јер се и
оцењивање и вредновање сматрају саставним делом процеса наставе и учења, а не изолованим активностима
које стварају стрес код ученика и не дају праву слику њихових постигнућа. Оцењивањем и вредновањем треба да
се обезбеди напредовање ученика у остваривању исхода, као и квалитет и ефикасност наставе. Сврха
оцењивања треба да буде и јачање мотивације за напредовањем код ученика, а не истицање њихових грешака.
Елементи који се вреднују су разноврсни и треба да допринесу свеопштој слици о напредовању ученика, јачању
њихових комуникативних компетенција, развоју вештина и способности неопходних за даљи рад и образовање. То
се постиже оцењивањем различитих елемената као што су језичке вештине (читање, слушање, говор и писање),
усвојеност лексичких садржаја и језичких структура, примена правописа, ангажованост и залагање у раду на часу
и ван њега, примена социолингвистичких норми. Приликом оцењивања и вредновања неопходно је да начини
провере и оцењивања буду познати ученицима односно усаглашени са техникама, типологијом вежби и врстама
активности које су примењиване на редовним часовима, као и начинима на који се вреднују постигнућа. Таква
правила и организација процеса вредновања и оцењивања омогућавају позитивну и здраву атмосферу у
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наставном процесу, као и квалитетне међусобне односе и комуникацију на релацији ученик - наставник, као и
ученик - ученик.

Назив предмета

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Циљ

Циљ наставе и учења ликовне културе је да се ученик развијајући стваралачко и
креативно мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за
комуникацију и решавање проблема и да изграђује позитиван однос према уметничком
наслеђу и културној баштини свог и других народа.

Разред

пети

Годишњи фонд часова 72 часа

ОБЛАСТ/ТЕМА

ИСХОДИ
По завршеној области/теми
ученик ће бити у стању да:

САДРЖАЈИ

РИТАМ

- опише ритам који уочава у
природи, окружењу и уметничким
делима;
- пореди утисак који на њега/њу
остављају различите врсте
ритма;
- гради правилан, неправилан и
слободан визуелни ритам,
спонтано или с одређеном
намером;
- користи, у сарадњи са другима,
одабране садржаје као подстицај
за стварање оригиналног
визуелног ритма;
- разматра, у групи, како је

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
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ЛИНИЈА

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;

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.

- опише линије које уочава у
природи, окружењу и уметничким
делима;
- пореди утисак који на њега/њу
остављају различите врсте
линија;
- гради линије различитих
вредности комбинујући
материјал, угао и притисак
прибора/материјала;
- користи одабране садржаје као
подстицај за стварање
оригиналних цртежа;
- црта разноврсним прибором и
материјалом изражавајући
замисли, машту, утиске и
памћење опаженог;
- разматра, у групи, како је
учио/ла о изражајним својствима
линија и где се та знања
примењују;

Врсте линија и изражајна својства линија. Линије у
природи и окружењу. Линија као ивица
тродимензионалних облика;
Изражајна својства линија у односу на прибор,
материјал, притисак и угао под којим се држи
прибор/материјал. Савремена средства за цртање дигитална табла и оловка за цртање, 3Д оловка,
апликативни програми за цртање... Својства линије у
апликативном програму за цртање. Цртање светлом;
Уметнички цртеж, аматерски цртеж, дечји цртеж,
схематски цртеж, технички цртеж, научне илустрације...
Врсте уметничког цртежа - скица, студија, илустрација,
стрип, карикатура, графити... Занимања у којима је
неопходна вештина слободоручног цртања;
Поступци грађења цртежа додавањем и одузимањем
линија. Лавирани цртеж. Линеарни цртеж. Цртеж у боји;
Текстура (ликовни елемент). Поступци грађења текстуре
линијама. Ритам линија;
Различити садржаји као подстицај за стваралачки рад
(облици из природе и окружења, звуци из природе и
окружења, музика, кретање у природи и окружењу, текст,
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ОБЛИК

- искаже своје мишљење о томе
како је развој цивилизације
утицао на развој уметности;

писмо...);
Читање (декодирање) цртежа, стрипа, карикатуре,
графита, рекламних порука...
Уметничко наслеђе - значај наслеђа првих
цивилизација.

- 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
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

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);
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;
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зашто је уметничко наслеђе
важно;

- пореди различите начине
комуницирања од праисторије до
данас;
- обликује убедљиву поруку
примењујући знања о ритму,
линији, облику и материјалу;
ВИЗУЕЛНО
- изрази исту поруку писаном,
СПОРАЗУМЕВАЊЕ
вербалном, невербалном и
визуелном комуникацијом;
- тумачи једноставне визуелне
информације;
- објасни зашто је наслеђе
културе важно.

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.
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.

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Сви предмети
УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
1. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Имајући у виду специфичност наставног предмета ликовна култура, програм је 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
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припремају их за живот у савременом свету. Осим у наставном програму, очекивана знања, умења, навике и
ставови одређени су и: стандардима постигнућа за крај основног образовања и васпитања; међупредметним
компетенцијама; циљевима образовања и васпитања и општим исходима и стандардима образовања и
васпитања (Закон о основама система образовања и васпитања).
Часови се одржавају у специјализованој учионици (кабинету намењеном настави предмета ликовна култура,
информатика и рачунарство, техника и технологија или другог наставног предмета, а у зависности од опреме
која је потребна за реализацију часа), учионици опште намене, простору школе, установама културе, локалном
окружењу... Место реализације часова одређује се у складу са могућностима и потребама школе и локалне
заједнице, као и са планираним начином реализације часа или наставне јединице.
Садржаји програма од петог до осмог разреда нису промењени, већ су организовани у четири тематске целине и
допуњени. Груписање садржаја у четири тематске целине (по две за свако полугодиште) неопходно је да би сви
ученици, у мањој или већој мери, достигли исходе теме. Четири тематске целине омогућавају и тимско планирање
интегрисане тематске наставе. Оваква организација садржаја омогућава и коришћење постојећих уџбеника, без
потребе за реорганизацијом или допуном њихових садржаја (кључни садржаји су обрађени у свим одобреним
уџбеницима). Садржаји уџбеника не треба да буду водиља за формирање месечног и индивидуалног плана рада
наставника, већ неопходно средство и ослонац у раду (имајући у виду и то да су приступачан извор репродукција
уметничких дела).
Исходи теме су искази о томе за шта је сваки ученик (у мањој или већој мери) оспособљен по завршетку учења
теме. Исходе тема не треба изједначавати са исходима задатака, активности или наставне јединице, који се
дефинишу прецизније (уобичајено их дефинише наставник како би могао лакше да процењује и прилагођава
сопствену праксу). Један исход задатка достиже се по завршетку једног задатка/активности. Један исход теме
достиже се по завршетку више разноврсних активности, односно тек по завршетку теме. Приликом планирања
активности и задатака пожељно је да сваки води ка достизању више од једног исхода теме.
У моделу курикулума који је усмерен на процес, фокус није на садржајима, па су сви садржаји програма
препоручени. Програм је осмишљен тако да уважава и образовање, искуство, креативност и интегритет
наставника. Наставник, самостално или у тиму, планира наставне јединице и одређује број часова за њихову
реализацију, место и начин реализације, односно бира наставне методе, технике и поступке. Приликом
планирања наставних јединица, наставник прави избор и редослед садржаја водећи рачуна да се одабрани
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садржаји постепено и логично надовезују. Фокус је на процесу, односно наставним методама, техникама и
поступцима који на најефикаснији начин воде ученике ка развоју индивидуалних способности и достизању исхода.
У колони Садржаји нема предложених задатака, активности, материјала, ликовних техника, наставних метода и
поступака. Ова колона садржи само предложене теоријске садржаје које наставник може да одабере и објасни. На
пример, ако је предложен садржај материјал за рециклажу, не ради се о препорученом материјалу за рад, већ о
теми за разговор (коришћење материјала за рециклажу у практичном раду прописано је исходима, а у складу са
Националном стратегијом одрживог развоја, тако да није потребно и у садржајима истицати материјал који
ученици користе). Наставник може да одлучи да ученицима објасни значај рециклирања у савременом свету или
да говори о уметности рециклирања и доприносу уметника одрживом развоју или да говори о безбедности,
хигијени и очувању здравља приликом обликовања употребљене амбалаже... Наставник није у обавези да поведе
разговор о овој теми, могуће је да зада ученицима да преобликују материјал за рециклажу, без пратећег
објашњења. Међутим, треба имати у виду да такав приступ не омогућава смислено учење и развој компетенција.
Уколико ученици не знају због чега раде неки задатак, мало је вероватно да ће у овом узрасту сами закључити где
све могу да примене стечено знање и искуство.
Наставник са положеном лиценцом зна да се теоријски садржаји могу обрадити кроз пар реченица
(информативно), кроз дијалог (питања која наводе ученика на размишљање), кроз мотивациони разговор, кроз
необавезан разговор током рада на задатку, кроз игру...; уме да испланира време за објашњења тако да се не
губи драгоцено време за стваралачки рад и зна да процени важност садржаја. Наставници који немају потребно
искуство пролазе кроз менторски рад са искусним колегама и могу да добију помоћ од колега и на обукама.
Очекује се и да се наставник самостално усавршава, у установи и ван ње, да чита стручне текстове и литературу
и са колегама размењује искуства из праксе.
Имајући у виду да садржаји нису прописани, садржаји програмских тема које су се до сада обрађивале допуњени
су предлозима који треба да послуже као почетни подстицај, подршка наставнику да самостално обогаћује
програм. Предложени садржаји нису организовани као предлог наставних јединица, нити по утврђеној структури
(редоследу), јер се водило рачуна о томе да се избегне нуђење готовог решења које би усмерило фокус на
садржаје. Овај приступ је проверен у пракси и искуство је показало да је наставницима потребно извесно време
да се навикну на већу самосталност у креирању програма. Из тог разлога се наставницима препоручује да
приликом планирања наставних јединица по новом програму у почетку не одступају значајно од досадашње
праксе и да у наредним годинама постепено уводе само оне измене које су претходно испитали у пракси.
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Програм садржи и две новине. Једна се односи на употребу савремене технологије, посебно апликативних
програма. У петом разреду ова новина није видљива у исходима, јер се водило рачуна о томе да ученици
претходно треба да савладају програм новог предмета информатика и рачунарство, али и основе ликовног
језика у оквиру наставе предмета ликовна култура. Наставник може да потражи на интернету примере употребе
савремене технологије у уметности и да о томе кратко информише ученике, како би ученици постепено развијали
свест о томе да је напредак технологије утицао и на уметност (на пример, 3Д оловка,
хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=АQгИ2-х7уУQ, сликање помоћу Гоогле’с Тилт Брусх, интеарктивне ЛЕД
скулптуре, као што је Фисх Беллиес у кампусу Државног унивезитета Тексас и сл.). Затим, може да планира
виртуелну посету пећини Ласко (хттп://www.ласцауx.цултуре.фр/?лнг=ен#/фр/02_00.xмл) или неком музеју.
Уколико жели, наставник може да планира и стваралачки рад (цртање, сликање) на рачунару, а у договору са
наставником информатике и рачунарства. Друга новина је да програм не садржи препоручена уметничка дела и
споменике културе. Приликом избора дела наставник може да се ослони на претходни програм, на уџбенике и на
друге изворе.
Свака тематска целина садржи и посебан део, Уметничко наслеђе. Препоручени садржаји овог дела нису
прецизирани, јер се водило рачуна о специфичностима наслеђа свих националних мањина. Садржаје овог дела
одређује наставник, односно савети националних мањина.
Исходи тема су дефинисани уопштено како би наставник имао могућност да осмисли разноврсне задатке и
активности. Од бројних могућих исхода теме одабрани су они које сваки ученик може да достигне. Уколико
наставник жели да приликом планирања наставне јединице, активности или задатка дефинише прецизније исходе
може да користи следећу схему: Уводни исказ (по завршетку задатка/наставне јединице ученик ће бити у стању
да/умети да) + један глагол (наслика) + објекат (пејзаж) + критеријум (на основу имагинације). Исход задатка се
формулише на основу циљева задатка. У наведеном примеру циљ би био да ученици на основу сопствене
имагинације креирају оригиналан ликовни рад. Један задатак по правилу има више циљева и исхода. На пример,
наставник може да очекује од ученика и да по завршетку рада вербално опишу свој рад, да упореде радове
осталих ученика (на пример, да анализирају композицију према задатим критеријумима).
Коначно, треба имати у виду да је програм, укључујући и упутство, само помоћ наставнику у процесу
осамостаљивања. Већа количина информација у програму не подразумева и већу оптерећеност ученика и
наставника. Напротив, наставник треба да испланира наставне јединице тако да предвиди довољно времена да
ученици реализују своје идеје и уживају у раду, као и да рачуна на неочекиване прилике и могућности које се
јављају у пракси.
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2. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Програм није организован по предметним областима, јер није пожељно, а често ни могуће, одвојено изучавати
садржаје различитих предметних области (ни стандарди постигнућа за крај школовања нису организовани по
предметним областима). Из тог разлога је на овом месту само дат опис предмета (без стриктне поделе на
предметне области или области учења).
Развој ученика
Настава ликовне културе је индивидуализована и усмерена на целокупан развој ученика, а пре свега на
развијање опажања и памћења, креативности, стваралачког мишљења, еманципације, емпатије, свести о општем
и личном добру, толеранције, способности сарадње и разумевања различитости, естетичких критеријума,
моторике и индивидуалних способности. Повезаност циља и садржаја наставе ликовне културе огледа се у
повезаности опажања креативног изражавања и вредновања. Све почиње опажањем: креативно изражавање,
посматрање уметничког дела и вредновање. Посматрање, истраживање и стварање изрази су надахнућа, али и
примене знања о ликовним елементима, њиховим односима, како би се могле задовољити одговарајуће потребе
ученика и развијати ликовни говор. Нужно је развијати и побуде као што су: знатижеља; мотивисаност; отвореност
за стицање нових искустава; осетљивост за проблеме; преузимање ризика; толеранција према нејасноћама и
самопоуздање, а од спознајних функција: флексибилност; оригиналност; спознају и памћење.
Креативност
Креативност се не везује само за уметност и даровите ученике. Сваки ученик има потенцијал који може да развије
уколико му се пружи прилика. У складу са тим, све се чешће истиче потреба за учењем креативности и у настави
се већ примењују неке технике за развој креативности (на пример, олуја идеја). Настава предмета ликовна
култура има огроман потенцијал за развијање креативности сваког ученика (не само ученика који су даровити за
уметност). Због тога је важно да ученици постепено стичу свест о томе на који начин су долазили до идеја за рад,
шта их је мотивисало, као и да та искуства могу применити и у другим ситуацијама.
Основни услов за развој креативности су мотивациони садржаји који подстичу интересовање, одушевљење,
имагинацију и позитивну емотивну реакцију, као и настава која ученику (али и наставнику) обезбеђује
задовољство у раду. Уобичајени поступак је мотивациони разговор који омогућава да сваки ученик осмисли своју
идеју (тему) за рад. Наставник може да испроба у пракси и следеће технике и поступке: постављање ликовног
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проблема (на пример, кретање облика) и нуђење више тема за рад од којих ученик треба да одабере ону која по
његовом мишљењу одговара постављеном проблему (неке од тема треба да буду везане за појмове који нису у
вези са кретањем, а може се десити да ученик пронађе неочекивану везу, односно оригинално решење);
извлачење цедуља (2-3) на којима су исписани наизглед неспојиви појмови које треба повезати у смислену
ликовну целину/ликовну причу; симулација ситуације у којој су ученици "дизајнери", а наставник је "купац" који
наручује продукт и поставља услове (на пример, тражи комбинацију три боје или једну боју која доминира...);
асоцијације (од ученика се тражи оригиналан рад мотивисан једним појмом или сликом, звуком, појавом, поруком,
текстом...).
Опажање
Опажање се темељи на знању и осећајима ученика. Наглашава се ликовно-естетска перцепција, дакле ликовни и
тактилни опажаји, спознаја и осећаји у којима ученици проналазе смисао у комуникацији с околином и уметничким
ликовним делима. Задаци сваке наставне јединице развијају способност посматрања и уочавања карактеристика
ликовних елемената. Треба увек осигурати пуно ликовних примера и подстицати ученике да изразе оно што су
истраживали, подједнако речима као и ликовно-техничким средствима.
Ликовне технике и материјал
Ликовне технике и материјал обрађују се кроз кратко упутство и савете током рада, у оној мери која је неопходна,
јер се учење заснива на самосталном (и у сарадњи са другима) истраживању изражајних могућности техника,
прибора и материјала. Наставник указује ученицима и на основне карактеристике неког материјала или прибора.
На пример, уколико ученик црта и боји фломастерима његов рад ће с временом бледети и нестати, а уколико
користи перманентне маркере треба да их користи према инструкцијама, јер су поједини маркери токсични.
Ученици могу да буду демотивисани уколико покушају да добију секундарне боје или жељени тон мешајући
водене боје које садрже мању количину (неквалитетног) пигмента. Једно од решења је да заједно
експериментишу позајмљујући једни другима материјал. Употребљена амбалажа, уколико није припремљена
(опрана, термички обрађена и сл.) садржи штетне микроорганизме.
Теорија обликовања
Договорена теорија не постоји, већ се у литератури срећу различите поделе и тумачења. Од наставника се
очекује да буде упознат са различитим тумачењима и да их критички процени и одабере. У програму је
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предвиђено тумачење простора и тумачење композиције (врсте композиција, ликовни елементи и принципи
компоновања), међутим, свесно је избегнуто истицање једног од могућих тумачења. Теорија обликовања се може
посматрати као отворени дијалог када је реч о уметничкој школи или факултету. Имајући у виду да би овакав
приступ само збунио ученике основне школе најбоље је задржати се на једноставним, основним информацијама.
Појмови из теорије обликовања објашњавају се на примерима уметничких дела и на примерима из природе и
урбаног окружења. Знања из теорије обликовања нису примењива само у ликовном раду и настави других
предмета, већ и у свакодневном животу ученика. На пример, распоред ствари према одређеном ритму у соби
ученика може да омета или да подстиче концентрацију, одређене боје подстичу агресивност... Теорија
обликовања се од петог до осмог разреда постепено учи и примењује, а предвиђено је да ученици буду упознати
са могућом применом стечених знања у свакодневном животу, наставку школовања и у различитим занимањима.
Медијска писменост и комуникација
Као и до сада, садржаји који омогућавају стицање медијске писмености планирају се у корелацији са садржајима
предмета српски језик и односе се на читање (разумевање) садржаја слике, текста и мултимедијалних садржаја.
Имајући у виду да су ученици све раније изложени различитим садржајима на интернету, као и штетним
(негативним) порукама које се провлаче кроз рекламе, игрице, музичке спотове, мимове и др. потребно је
успоставити и корелацију са садржајима предмета информатика и рачунарство, техника и технологија,
грађанско васпитање или веронаука, као и са осталим предметима који предвиђају медијско описмењавање.
Медијска писменост подразумева и способност визуелног споразумевања, односно комуницирање медијумима
ликовних уметности. Осим слободног и спонтаног изражавања, које је заступљено у највећем проценту, ученици
се оспособљавају и да изражавају своје идеје, замисли, поруке, ставове, емоције... различитим медијумима
ликовних уметности.
Уметничко наслеђе
Садржаји уметничког наслеђа обухватају ликовна дела и споменике културе из прошлости и уметничка дела
настала у 20. и 21. веку, епохе, стилове, правце, појаве, трендове, уметнике и уметничке групе, значајне
споменике културе, манифестације, установе културе, установе за заштиту културне баштине... Приликом обраде
ових садржаја фокус није на меморисању података, већ на развијању сензибилитета за доживљавање и
разумевање дела, као и на сагледавању развоја уметности кроз историју и међусобног утицаја уметности и
друштва. Неизоставни садржаји су најзначајнија дела из светске културне баштине, а посебна пажња се посвећује
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баштини на тлу Србије. Ови садржаји се планирају у корелацији са садржајима предмета историја и музичка
култура, а могу да се обраде кроз интегрисану наставу, пројектне задатке, играње улога, инситу...
3. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Оцењивање се врши према Правилнику о оцењивању.
Процењивање напредовања ученика и оствареност исхода врши се такозваном алтернативном (или аутентичном)
методом, која се и до сада користила у пракси. Напредак ученика се прати да би наставник подржао развој
потенцијала сваког ученика. Наставник може и да састави чек-листе за процену и самопроцену напретка.
Међутим, ако се има у виду однос фонда часова и неопходног времена за неспутани развој ученика, као и
искуство из света, пожељно је да се чек-листе не користе често. Уколико их наставник користи, препорука је да се
користе на тромесечју и да садрже мањи број индикатора, кратко и јасно формулисаних (детаљнија објашњења
могу се наћи у стручној литератури и на интернету). Треба имати у виду да су се до сада као најефикаснији вид
подршке напредовању ученика показали савети које наставник даје у току практичног рада, као и питања која
наводе ученике на промишљање и развијање идеја. Други вид ефикасне подршке је одељенска изложба (по
завршетку задатка) на којој су заступљени сви радови ученика. Поређењем свих решења истог ликовног проблема
ученици ефикасно уче на разликама и умеју да процене сопствени напредак. Коначно, ученички портфолио (мапа
радова) омогућава ученику да и ван наставе самостално процењује сопствени напредак.
Напредак и оствареност исхода процењују се на три нивоа (основни, средњи и напредни). Када обавештава
ученике о њиховом напретку, наставник може да формулише исказе на подстицајнији начин (на пример, добро је,
одлично, изузетно). Програм подржава индивидуални развој ученика. По завршетку прве теме, Ритам, не
завршава се учење о ритму. У наредним темама и разредима ученици ће примењивати стечено искуство и знања
о ритму у различитим контекстима, прошириваће и продубљивати знања и искуства на различите начине. То
значи да ће многи ученици по завршетку прве теме достићи исходе теме на основном нивоу, а да ће до краја
године напредовати и исте исходе остварити на средњем или напредном нивоу. Због тога је за закључну процену
најважније сагледати целокупни напредак и крајњи резултат, односно доказ о томе да је ученик напредовао
Назив предмета
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Циљ

Циљ наставе и учења музичке културе је да код ученика, развијајући интересовања за
музичку уметност, стваралачко и критичко мишљење, естетске критеријуме, формира
естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког
наслеђа и култури свога и других народа.
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Разред

пети

Годишњи фонд часова 72 часа

ОБЛАСТ/ТЕМА

ЧОВЕК И МУЗИКА

МУЗИЧКИ
ИНСТРУМЕНТИ

ИСХОДИ
У оквиру области/теме ученик ће бити у
стању да:

САДРЖАЈИ

- наведе начине и средства музичког
изражавања у праисторији и античком
добу;
- објасни како друштвени развој утиче на
начине и облике музичког изражавања;
- искаже своје мишљење о значају и
улози музике у животу човека;
- реконструише у сарадњи са другима
начин комуникације кроз музику у смислу
ритуалног понашања и пантеизма;
- идентификује утицај ритуалног
понашања у музици савременог доба
(музички елементи, наступ и сл.);

Човек у праисторији
Улога музике у првобитном друштву;
Човек и ритуал: улога музике у ритуалу
(музичко-антрополошка истраживања);
Магијска моћ музике;
Елементи музичког тока: покрет, ритам (ритам
као основа ритуала), коло/групни плес;
Покрет: порекло плеса; Слушање/доживљај
ритма телом;
Најстарија фолклорна музичка традиција у
Србији и светске баштине.
Човек Антике
Божанска природа музике:
- митолошка свест античког човека;
- музички атрибути богова;
- музика и држава.
Музика у храму и музика на двору;
Примери различитих инструмената и
музичких облика у античким цивилизацијама;
Улога и место музике у античким
цивилизацијама: Индија, Сумер/Вавилон,
Кина, Египат, Грчка, Рим;
Појава првих нотација, пентатоника;

- класификује инструменте по начину
настанка звука;

Најстарији инструменти: тело, удараљке,
дувачки, жичани;
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СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

- опише основне карактеристике
удараљки;
- препозна везу између избора врсте
инструмента и догађаја, односно прилике
када се музика изводи;
- користи могућности ИКТ-а у примени
знања о музичким инструментима
(коришћење доступних апликација);

Удараљке - настанак, првобитни облик и
развој;
Ритмичке удараљке као најједноставнија
група инструмената;
Мелодијске удараљке;

- изражава се покретима за време
слушања музике;
- вербализује свој доживљај музике;
- идентификује ефекте којима различити
елементи музичке изражајности
(мелодија, ритам, темпо, динамика) утичу
на тело и осећања;
- анализира слушано дело у односу на
извођачки састав и инструменте;
- илуструје примере коришћења плесова
и музике према намени у свакодневном
животу (војна музика, обредна музика,
музика за забаву...);
- критички просуђује лош утицај
прегласне музике на здравље;
- понаша се у складу са правилима
музичког бонтона;
- користи могућности ИКТ-а за слушање
музике;

Елементи музичке изражајности - темпо,
динамика, тонске боје различитих гласова и
инструмената;
Слушање вокалних, вокалноинструменталних и кратких инструменталних
композиција, домаћих и страних композитора;
Слушање дела најстарије фолклорне
традиције српског и других народа;
Слушање народних и уметничких дела
инспирисаних фолклором народа и
народности, различитог садржаја, облика и
расположења, као и музичких прича;

- пева и свира самостално и у групи;
- примењује правилну технику певања
Певање (правилно дисање, држање тела,
артикулација);
- кроз свирање и покрет развија

Певање песама по слуху самостално и у
групи;
Певање песама из нотног текста
солмизацијом;
Извођење једноставних ритмичких и
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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;
Свирање - учествује у школским приредбама и
манифестацијама;
- користи могућности ИКТ-а у извођењу
музике (коришћење матрица, караоке
програма, аудио снимака...);

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

- користи музичке обрасце у
осмишљавању музичких целина кроз
певање, свирање и покрет;
- изражава своје емоције
осмишљавањем мањих музичких целина;
- комуницира у групи импровизујући
мање музичке целине гласом,
инструментом или покретом;
- учествује у креирању школских
приредби, догађаја и пројеката;
- користи могућности ИКТ-а за музичко
стваралаштво.

мелодијских мотива (у стилу) музике старих
цивилизација певањем;
Певање песама у комбинацији са покретом;
Свирање песама и лакших инструменталних
дела по слуху на инструментима Орфовог
инструментарија и/или на другим
инструментима;
Свирање дечјих, народних и уметничких
композиција из нотног текста;
Извођење дечијих, народних и уметничких
игара;
Извођење једноставних ритмичких и
мелодијских мотива (у стилу) музике старих
цивилизација на инструментима или
покретом;
Креирање пратње за песме ритмичким и
звучним ефектима, користећи притом
различите изворе звука;
Креирање покрета уз музику коју ученици
изводе;
Осмишљавање музичких питања и одговора,
ритмичка допуњалка, мелодијска допуњалка
са потписаним текстом, састављање мелодије
од понуђених мотива;
Импровизација мелодије на задати текст;
Импровизација дијалога на инструментима
Орфовог инструментарија и другим
инструментима;
Израда једноставних музичких инструмената;
Реконструкција музичких догађаја у стилу
старих цивилизација.
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Српски језик и књижевност
Матерњи језик
Историја
Страни језици
Математика
Биологија
Географија
Ликовна култура
Физичко и здравствено васпитање
Информатика и рачунарство
Верска настава
Грађанско васпитање
УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
Природа саме музике, па и предмета музичка култура указује на стално прожимање и садејство свих области и
тема које су предвиђене наставним програмом. Све области се прожимају и ниједна се не може изучавати
изоловано и без садејства са другим областима.
Настава је усмерена на остваривање исхода и даје предност искуственом учењу у оквиру којег ученици развијају
лични однос према музици а постепена рационализација искуства временом постаје теоријски оквир. Искуствено
учење у оквиру овог предмета подразумева активно слушање музике, лично музичко изражавање ученика и
музичко стваралаштво у оквиру којих ученик користи теоријска знања као средства за партиципацију у музици. У
том смислу основни методски приступ је од звука ка теорији.
Исходи по холистичком принципу обухватају различите сфере феномена музике и заједно рефлектују музичко
биће у нама, те као такви јесу остварљиви за сваког ученика. Најважнији покретач наставе треба да буде принцип
мотивације и инклузивности у подстицању максималног учешћа у музичком доживљају као и развијању
потенцијала за музичко изражавање.
Да би постигао очекиване исходе васпитно-образовног процеса, наставник остварује наставу и учење користећи
глас и покрет, музичке инструменте, елементе информационих технологија као и развијених модела
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мултимедијалне наставе. Корелација између предмета може бити полазиште за бројне пројектне предлоге у којим
ученици могу бити учесници као истраживачи, креатори и извођачи. Код ученика треба развијати вештине
приступања и коришћења информација (интернет, књиге...), сараднички рад у групама, као и комуникацијске
вештине у циљу преношења и размене искустава и знања. Рад у групама и радионицама је користан у
комбинацији са осталим начинима рада, поготово када постоји изазов значајнијег (нпр. емотивног) експонирања
ученика, као вид премошћавања стидљивости или анксиозности.
1. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Наставни програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању наставе и
учења. Улога наставника је да контекстуализује овај дати програм потребама конкретног одељења имајући у виду:
састав одељења и карактеристике ученика; уџбенике и друге наставне материјале које ће користити; техничке
услове, наставна средства и медије којима школа располаже; ресурсе, могућности, као и потребе локалне
средине у којој се школа налази. Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњиглобални план рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Исходи дефинисани по областима
олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне наставне јединице. Сада наставник
за сваку област има дефинисане исходе. Од њега се очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и
писања припреме за час, дефинише пирамиду исхода на три нивоа: оне које би сви ученици требало да достигну,
оне које би већина ученика требало да достигне и оне које би требало само неки ученици да достигну. На овај
начин постиже се индиректна веза са стандардима на три нивоа постигнућа ученика. При планирању треба,
такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода
потребно више времена и више различитих активности. У фази планирања наставе и учења веома је важно имати
у виду да је уџбеник наставно средство и да он не одређује садржаје предмета. Зато је потребно садржајима
датим у уџбенику приступити селективно и у односу на предвиђене исходе које треба достићи. Поред уџбеника,
као једног од извора знања, на наставнику је да ученицима омогући увид и искуство коришћења и других извора
сазнавања.
2. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Настава музичке културе остварује се кроз следеће области:
• Човек и музика,
• Музички инструменти,
• Слушање музике,
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• Извођење музике,
• Музичко стваралаштво.
ЧОВЕК И МУЗИКА
Знање о музици кроз различите епохе има за циљ разумевање улоге музике у друштву, упознавање музичких
изражајних средстава, инструмената, жанрова и облика. У начину реализације ових садржаја увек треба кренути
од музичког дела, слушања или извођења. Час треба да буде оријентисан на улогу и природу музике, однос
човека у датом периоду према њој и њеној намени, као и промишљању да ли је музика (и ако јесте, на које
начине) била уметност какву је данас познајемо или и нешто друго. Информације које се тичу контекста (на
пример историјске, антрополошке, културолошке природе) треба да буду одабране и пренесене у служби
разумевања света музике у датом духу времена. Хронолошки аспект Музичке културе за пети разред доприноси
корелацији знања и треба имати на уму да одређени предмети покривају информисаност о немузичким аспектима
праисторије и антике на детаљнији и специфичнији начин.
МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ
Музички инструменти су незаобилазни елемент свих области Музичке културе. Како су, поред људског тела и
гласа, једно од најстаријих средства изражавања човека, информације о првим музичким инструментима треба да
проистекну непосредно из историјског контекста и свакодневног живота. У том смислу треба посебно обратити
пажњу на везу између избора инструмената и догађаја, односно прилике када се и на који начин музика изводила
некада и сада.
Инструменти Орфовог инструментаријума могу бити полазна тачка за класификацију инструмената у зависности
од начина стварања звука (удараљке, дувачки и жичани). Посебан фокус је на инструментима из групе удараљки,
као најједноставнијим и присутним од самог почетка музичког изражавања. Информације треба да буду сведене и
усмерене на настанак, првобитан облик и развој, као и основне карактеристике, изражајне могућности и примену
ритмичких и мелодијских удараљки.
У настави треба максимално тежити да се до знања о инструментима дође из непосредног искуства свирања,
слушања и анализе, а не фактографским набрајањем података. У томе, као и у примени знања из ове области,
могу помоћи и доступне ИКТ апликације.

236

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
Слушање музике је активан психички процес који подразумева емоционални доживљај и мисаону активност.
Ученик треба да има јасно формулисана упутства на шта да усмери пажњу приликом слушања како би могао да
прати музички ток (попут извођачког састава, темпа, начина на који је мелодија извајана, специфичних ритмичких
карактеристика и сл.). Постепено, ови елементи музичког тока постају "константа" у процесу ученичке
а/перцепције па наставник може да проширује опажајни капацитет код ученика усмеравајући њихову пажњу пре
слушања на релевантне специфичности музичког дела. У контексту праисторије и антике, посебно треба обратити
пажњу на везу између природе музичког тока и намене слушаног дела - описати специфичност одређених
елемената музичког дела и звучни и карактерни ефекат који је њима постигнут, потом повезати са контекстом
настанка дела и намене.
Композиције које се слушају својим трајањем и садржајем треба да одговарају могућностима перцепције ученика.
Вокална, инструментална и вокално-инструментална дела треба да буду заступљена равноправно. Код слушања
песама посебно треба обратити пажњу на везу музике и текста, а код инструменталних дела на извођачки састав
и изражајне могућности инструмената. Елементи музичке писмености су у служби горе наведеног. Ученичка знања
из различитих области треба повезати и ставити у функцију разумевања дела које су ученици слушали,
подстичући креативност и критичко мишљење.
Препоручене композиције за слушање
Химне
Државна химна
Химна Светом Сави
Химна школе
Народне песме и игре
Ј. Јовичић - Војвођанска свита
С. Стевић - Бела вило (избор)
Коледарска песма
Играј, играј Лазаро - Лазаричка
Крстоноше крста носе - Крстоношке
Орач оре равно поње - Краљичка
Додолска песма
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Човек и музика
Песме примитивних племена - Wорлдмусиц
Афрички бубњеви
Пагандрумминг:хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=63w_8КХрЕЗQ
Вануату Wомен’с Wатер Мусиц хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=вУУВЕвффзСИ
Ритуална игра северноамеричких Индијанаца
Композиције старог века: Бyзантине Хyмнс Гоод Фридаy
Звуци реконструисаних старогрчких инструмената - лира, аулос
Грчка музика, Епитаф деи Сеикилос (ЕпитапхедеиСеикилиос) АтриуммусицаедеМадрид
Кинеска музика, ЗхенгQу (Планине и воде)
Кинеска мелодија заснована на пентатоници
НамМyохоРенгеКyо - ТхеЛотусСутра, хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=р364х19дXио
Композиције инспирисане музиком старих епоха
Жан Филип Рамо, ЛесИндесГалантес: ЛесСаувагес (балет опера)
Дворжак, Симфонија из Новог света 3. став
А. Хачатурјан, Игра сабљама из балета "Гајана"
Бела Барток, Алегро Барбаро
Игор Стравински, Посвећење пролећа
Рихард Штраус, опера Салома: Данце оф тхе севен веилс хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=бЛ2фГдфГ3X0
Оливије Месијан, композиције инспирисане звуцима птица
Клод Дебиси, Дансес сацрее ет профане хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=ф51ЛББЛзС8М
Домаћи композитори
С. Мокрањац - ИИ руковет
С. Мокрањац - В руковет
П. Коњовић - Велика чочечка игра из опере "Коштана"
М. Тајчевић - Балканске игре (избор)
С. Христић - игра "Грлица", "Биљана платно белеше" из балета "Охридска легенда"
Љубица Марић, Бранково коло
Љубица Марић, Праг сна
Вера Миланковић, Сењачка рапсодија хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=бф1рвфмлНПо
Вера Миланковић ЕинеклеинеПопмусиц, Трио
Бора Дугић - Чаробна фрула (избор)
Бора Дугић, Игра скакаваца, Месечина
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Страни композитори
А. Вивалди - "Годишња доба" (Пролеће, Лето, Јесен, Зима)
Жан Филип Рамо, Хипполyте анд Арицие: А ла Цхассе
Јозеф Хајдн, "Коњаник", Гудачки квартет, г-мол, оп.74, бр. 3, ИИИ став
Лудвиг ван Бетовен, Шеста симфонија
Л. В. Бетовен - Менует из ИИ става Сонатине у Г-дуру оп. 49
В. А. Моцарт - Мала ноћна музика И и ИИИ став
МозАртквартет Еине клеине Wорлд мусиц
Јоханес Брамс, Симфонија бр. 3, трећи став
Рихард Вагнер, Танхојзер: Први чин, друга сцена "У Венерином брду"
Е. Григ - Буђење пролећа
Едвард Григ, Пер Гинт, свита бр. 1
А. Дворжак - Хумореска,
Б. Сметана - Влтава
М. Мусоргски - Слике са изложбе (избор)
Арам Хачатуријан, "Адађо" из Спартакуса
К. Орф - 4 кратка комада за ксилофон
Лирој Андерсон Писаћа машина
Хауард Шор, Господар прстенова (Исенгард; УрукХаи)
Видео примери за композиције
П.И.Чајковски - Игра малих лабудова из балета Лабудово језеро хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=оиМОинQУ5АY
хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=МДy_XрWфxХY
Паган друмминг: хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=63w_8КХрЕЗQ
Вануату Wомен’с Wатер Мусиц хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=вУУВЕвффзСИ
Нам Мyохо Ренге Кyо - Тхе Лотус Сутра, хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=р364х19дXио
Рихард Штраус, опера Салома: Данце оф тхе севен веилс хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=бЛ2фГдфГ3X0
Клод Дебиси, Дансес сацрее ет профане хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=ф51ЛББЛзС8М
Вера Миланковић, Сењачка рапсодија, хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=бф1рвфмлНПо
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
Сваки аспект извођења музике има непосредан и драгоцен утицај на развој ученика. Научна истраживања указују
да читање с листа једноставног ритмичког записа активира највећи број когнитивних радњи, развија дугорочно
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памћење, осетљивост за друге учеснике у музичком догађају (тзв. тимски рад, толеранција) и фине моторичке
радње. Квалитетно музичко изражавање има значајан утицај на психу ученика, а самим тим и на капацитет и
могућност свих видова изражавања. Уједно је важно да се кроз извођење музике, а у оквиру индивидуалних
могућности ученика, подстиче и развијање личног стила изражавања.
С обзиром на то да ће певање и свирање произилазити и из историјског контекста, важно је имати на уму да начин
извођења треба прилагодити у односу на дати контекст. Посебну пажњу треба усмерити на спонтане покрете као
одговор на музику (плес) и покрете који имају одговарајуће значење у музичком чину (обред).
Кроз примену на одговарајућим примерима музичких вежби и композиција, обрадити елементе музичке
писмености. То су разлике између дура и мола, а-мол лествица (природна и хармонска), појам предзнака повисилица и разрешилица, прости и сложени тактови, шеснаестина ноте у групи и предтакт.
Певање
Главни критеријум за избор песама је квалитет музичког дела. Ученике не треба потцењивати у смислу
поједностављеног литерарног и музичког садржаја. Што је музичко дело квалитетније, то је већи потенцијал
природне позваности ученика да учествује у музичком догађају.
Пре почетка певања потребно је спровести кратке вежбе за правилно дисање и распевавање. Посебно треба
обратити пажњу на правилну дикцију. Рад на песми почиње фрагментима. У току рада треба указати на грешке,
исправити их колико је то могуће, па тек на крају извести композицију у целини. Наставник треба да узме у обзир
гласовне могућности ученика преодабира песама за певање.
Уколико је у питању извођење песама најстарије музичке фолклорне традиције, треба неговати нетемперовани
начин певања и дозволити природним бојама гласа да дођу до изражаја. То се може подстакнути пратњом која
укључује природни инструмент (нетемперовани инструмент, као и људски глас). Такође, одређене песме ће
карактерисати специфичан стил извођења (нпр. грлено певање).
Свирање
Приликом инструменталног музицирања користити ритмичке и мелодијске инструменте (Орфов инструментаријум,
као и друге доступне инструменте). Пошто су ученици описмењени, свирање на мелодијским инструментима биће
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олакшано јер се могу користити нотни примери појединих песама које су најпре солмизационо обрађене.
Примењујући принцип активног учешћа ученика на часу, свирањем се, поред осталог, развијају моторичке
вештине, координација и опажајне способности.
Препоручене композиције за певање и свирање
Химне
Државна химна
Химна Светом Сави
Химна школе
Народне песме и игре
Густа ми магла паднала (по слуху)
Ајде, Јано (по слуху)
Банатско коло
Повела је Јела
Девојачко коло
Ти једина
У ливади под јасеном
Пред Сенкином кућом
Ми смо деца весела
Коларићу, панићу
Овим шором, јагодо
Девојчица платно бели овако
Шетња
Дечје песме
Бајоне, Срећна Нова свој деци света
К. Орф, Динг, донг
Д. Деспић, Шума на киши
М. Милојевић, На ливади
Песма из Русије, Нека увек буде сунце
Песма из Финске, Пролеће у шуми
Песма из Белгије, Нек свуд љубав сја
Песма из Италије, Сад зиме више нема
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Р. Роџерс, Солмизација
К. Бабић, Веверица
Стеван Шром, Јагње моје
М. М. Протић, Циц
Свирање на Орфовим инструментима
Вишњичица род родила
Дивна, Дивна
Дед` поиграј, медо
Миодраг Илић Бели, Све је пошло наопачке
МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО
Дечије музичко стваралаштво представља виши степен активирања музичких способности које се стичу у свим
музичким активностима, а резултат су креативног односа према музици. Оно 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 ритмичке вежбе или мелодије од понуђених мотива,
- импровизација игре/покрета на одређену музику,
- илустрацију доживљаја музике,
- израду музичких инструмената (функционалних или нефункционалних),
- музичко-истраживачки рад,
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- осмишљавање музичких догађаја, програма и пројеката,
- осмишљавање музичких квизова,
- осмишљавање музичких дидактичких игара, игара са певањем, игара уз инструменталну пратњу или музичких
драматизација,
- креативну употребу мултимедија: ИКТ, аудио снимци, сликовни материјал, мобилни телефони...
Уколико има могућности, могу се осмислити и реализовати тематски пројекти на нивоу одељења или разреда
(племенска музика, музика на двору, у храму, пригодна музика...).
3. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Настава музичке културе подразумева учешће свих ученика, а не само оних који имају музичке предиспозиције.
Како је предмет музичка култура синтеза вештина и знања, полазна тачка у процесу оцењивања треба да буду
индивидуалне музичке способности и ниво претходног знања сваког ученика. Битни фактори за праћење музичког
развоја и оцењивање сваког ученика су ниво његових постигнућа у односу на дефинисане исходе као и рад,
степен ангажованости, кооперативност, интересовање, став, умешност и креативност. Тако се у настави музичке
културе за исте васпитно-образовне задатке могу добити различите оцене, као и за различите резултате исте
оцене, због тога што се конкретни резултати упоређују са индивидуалним ученичким могућностима.
Начин провере и оцена треба да подстичу ученика да напредује и активно учествује у свим видовима музичких
активности. Главни критеријум за процес праћења и процењивања је начин ученичке партиципације у музичком
догађају, односно да ли је у стању да прати музичко дело при слушању и како односно, да ли и како изводи и
ствара музику користећи постојеће знање. У зависности од области и теме, постигнућа ученика се могу оценити
усменом провером, краћим писаним проверама (до 15 минута) и проценом практичног рада и уметничког и
стваралачког ангажовања. Поред ових традиционалних начина оцењивања, треба користити и друге начине
оцењивања као што су:
1. допринос ученика за време групног рада,
2. израда креативних задатака на одређену тему,
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3. рад на пројекту (ученик даје решење за неки проблем и одговара на конкретне потребе),
4. специфичне вештине.
У процесу вредновања резултата учења наставник треба да буде фокусиран на ученичку мотивацију и ставове у
односу на извођење и стваралаштво, способност концентрације, квалитета перцепције и начин размишљања
приликом слушања, као и примену тероетског знања у музицирању.
Наставник треба да мотивише ученика на даљи развој, тако да ученик осети да је кроз процес вредновања виђен
и подржан, као и да има оријентацију где се налази у процесу развоја у оквиру музике и музичког изражавања.
Важно је укључити самог ученика у овај процес у смислу дијалога и узајамног разумевања у вези са тим шта
ученик осећа као препреке (вољне и невољне) у свом развоју, као и на које начине се, из ученикове перспективе,
оне могу пребродити.
Када је у питању вредновање области Музичко стваралаштво, оно треба вредновати у смислу стваралачког
ангажовања ученика, а не према квалитету насталог дела, јер су и најскромније музичке импровизације, креативно
размишљање и стварање, педагошки оправдане.
Узимајући у обзир циљ предмета неопходно је имати на уму да се оквир вредновања процеса и резултата учења
одвија највише у учениковом живом контакту са музиком, тј. извођењу и стваралаштву, а такође и слушању
музике. Теоретско знање треба да има своју примену и функцију у ученичком изражавању кроз музику и у контакту
са музиком. Како процес учења у оквиру сваког часа треба да обухвати све области, посматрање ученика у живом
контакту са музиком је истовремено показатељ квалитета процеса учења, као и идеална сцена за вредновање
остварености исхода. Сумативно вредновање треба да буде осмишљено кроз задатке и активности које захтевају
креативну примену знања. Диктате не треба практиковати, ни задавати.
Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и вредновања. Важно је да наставник
континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе и учења, као и себе и сопствени рад.
Све што се покаже добрим и корисним наставник ће користити и даље у својој наставној пракси, а све што се
покаже као недовољно ефикасним и ефективним требало би унапредити.
СКУПНО ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
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ХОР
Школа организује и рад хорова. Хор се организује у складу са важећим правилником и то: као додатни рад и (или)
слободна активност.
Хорови могу бити организовани као: хор млађих разреда, хор старијих разреда или хор на нивоу школе, од 1. до 8.
разреда. Часови хора се изводе континуирано од почетка до краја школске године, и као редовна настава (3 часа
недељно, 108 часова годишње) улазе у недељни фонд часова наставника музичке културе. Недељни, односно
годишњи фонд часова односи се на фонд наставника а не ученика који су у обавези да долазе 1-2 часа недељно
како је приказано у наставном плану. Часови рада са хором уносе се у распоред школе и део су радне обавезе
ученика које одабере наставник. Хор треба да броји минимум 35 чланова.
Певање у хору има свој образовни и васпитни циљ.
Образовни циљ обухвата развијање слуха и ритма, ширење гласовних могућности и учвршћивање интонације,
способност за фино нијансирање и изражајно певање применом елемената музичке изражајности (темпо,
динамика...), упознавање страних језика, литерарних текстова, што све води ка развијању естетских критеријума.
Васпитни циљ обухвата развијање осећања припадности колективу - тимски рад, развијање толеранције,
дисциплине, поштовања различитости и правила понашања, развијање одговорности, стицање самопоуздања,
савладавање треме и пружање помоћи у смислу вршњачког учења и сарадње.
Значајан је утицај музике на здравље (психолошки, социолошки, емоционални развој), тако да и певање у хору
значајно доприноси смањењу стреса, агресивности и побољшању здравља уопште.
Репертоар школских хорова обухвата одговарајућа дела домаћих и страних аутора разних епоха, као и народне,
пригодне, песме савремених дечијих композитора и композиције са фестивала дечијег стваралаштва. У току
школске године потребно је са хором извести најмање десет двогласних и трогласних композиција, а цаппелла
или уз инструменталну пратњу. При избору песама наставник треба да пође од узраста ученика, процене
гласовних могућности, и примереног литералног садржаја.
Наставник формира хор на основу провере слуха и певачких способности ученика, дикције и осећаја за ритам,
након чега следи класификовање певача по гласовима.
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Хорске пробе се изводе одвојено по гласовима и заједно. Програм рада са хором треба да садржи пригодне
композиције, као и дела озбиљније уметничке вредности, у зависности од могућности ансамбла.
Садржај рада:
1. одабир и разврставање гласова;
2. вежбе дисања, дикције и интонације;
3. хорско распевавање и техничке вежбе;
4. интонативне вежбе и решавање појединих проблема из хорске партитуре (интервалски, хармонски, стилски);
5. музичка и психолошка обрада композиције;
6. увежбавање хорских деоница појединачно и заједно;
7. остваривање програма и наступа према Школском и Годишњем програму рада школе.
На часовима хора, наставник треба да укаже на грађу и важност механизма који учествује у формирању тона у
оквиру певачког апарата. Дисање, дикција и артикулација представљају основу вокалне технике па тако вежбе
дисања и распевавања морају бити стално заступљене. Услов правилног дисања и правилно држање тела.
Препоручује се комбиновано дисање, нос и уста истовремено, и то трбушно, дијафрагматично дисање. Певач на
слушаоца делује и тоном и речју. У том смислу наставник треба да инсистира на доброј дикцији која подразумева
јасан и разговетан изговор текста, односно самогласника и сугласника, али и на правилном акцентовању речи.
Препоручљиво је певање вокала на истој тонској висини, уз минимално покретање вилице у циљу изједначавања
вокала, а у циљу добијања уједначене хорске боје.
Код обраде нове песме или композиције прво се приступа детаљној анализа текста. Уколико је текст на страном
језику, ученици морају научити правилно да читају текст, изговарају нове, непознате гласове који не постоје у
матерњем језику и упознају се са значењем текста. У оквиру анализе текста важно је обратити пажњу и на
акцентовање речи и слогова у зависности од дела такта у коме се налазе и мелодијског тока. Следи анализа
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нотног текста и усвајање мелодије у фрагментима. Ова фаза припреме захтева одвојене пробе по гласовима. На
заједничкој проби хора, након усвајања песме/композиције у целини треба обратити пажњу на динамику и агогику.
Обрађене композиције изводити на редовним школским активностима (Дан школе, Свечана прослава поводом
обележавања школске славе Светог Саве, Годишњи концерт...), културним манифестацијама у школи и ван ње,
као и на фестивалима и такмичењима хорова, како у земљи, тако и ван ње.
Препоручене композиције за рад хорова
Химне:
- Државна химна
- Химна Светом Сави
- Химна школе
Канони:
- Непознат аутор, Дона нобис пацем
- Луиђи Керубини, На часу певања
- Волфганг Амадеус Моцарт, Ноћ је мирна
- Ј. Г. Ферари, Кукавица
- Јозеф Хајдн, Мир је свуда
- Војислав Илић, Сине мусица
Песме домаћих аутора:
- Константин Бабић, Балада о два акрепа
- Исидор Бајић, Српски звуци
- Златан Вауда, Мрави
- Златан Вауда, Пахуљице
- Славко Гајић, Тужна муха
- Дејан Деспић, Киша
- Дејан Деспић, Огласи
- Дејан Деспић, Смејалица
- Владимир Ђорђевић, Веће врана
- Војислав Илић, Воденица
- Даворин Јенко, Боже правде
- Даворин Јенко, песме из Ђида
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- Петар Коњовић, Враголан
- Јосиф Маринковић, Љубимче пролећа
- Милоје Милојевић, Ветар
- Милоје Милојевић, Младост
- Милоје Милојевић, Муха и комарац
- Стеван Стојановић Мокрањац, Друга руковет
- Стеван Стојановић Мокрањац, Десета руковет
- Стеван Стојановић Мокрањац, Једанаеста руковет
- Стеван Стојановић Мокрањац, На ранилу
- Стеван Стојановић Мокрањац, Ал’ је леп овај свет
- Стеван Стојановић Мокрањац, Пазар живине
- Стеван Стојановић Мокрањац, Славска
- Стеван Стојановић Мокрањац, Тебе појем
- Стеван Стојановић Мокрањац, Химна Вуку
- Војислав Симић, Пошла ми мома на вода
- Тодор Скаловски, Македонска хумореска
- Марко Тајчевић, Додолске песме
- Марко Тајчевић, Прва свита из Србије
- Шистек-Бабић, Ој, Србијо
- Миодраг Говедарица, Сугуба јектениј
Страни композитори:
- Аутор непознат, Ла Виолетта
- Палестрина, Бенедицтус
- Орландо ди Ласо, Ехо
- Лука Маренцио, Ад уна фресца рива
- Ђовани да Нола, Цхи ла гаглиарда
- Палестрина, Вигилате
- Карл Марија фон Вебер, Јека
- Волфганг Амадеус Моцарт, Успаванка
- Беџих Сметана, Долетеле ласте
- Франц Супе, Проба за концерт
- Јоханес Брамс, Успаванка
- Фредерик Шопен, Жеља
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- Фредерик Шуберт, Пастрмка
- Гамбар Гусејнли, Моји пилићи
- Георги Димитров, Ана мрзелана
- Светослав Обретенов, Гајдар
- Золтан Кодаљ, Каталинка
- Золтан Кодаљ, Хидло Веген
- Јосип Каплан, Жуна
ОРКЕСТАР
Оркестар је инструментални састав од најмање 10 извођача који свирају у најмање три самосталне деонице. У
зависности од услова које школа има, могу се образовати оркестри блок флаута, тамбурица, гудачког састава,
хармоника, мандолина као и мешовити оркестри.
Рад наставника са оркестром улази као редовна настава (3 часа недељно, 108 часова годишње) у недељни фонд
часова наставника музичке културе, а ученицима је део радне обавезе.
Садржај рада:
1. избор инструмената и извођача у формирању оркестра;
2. избор композиција према могућностима извођача и саставу оркестра;
3. техничке и интонативне вежбе;
4. расписивање деоница и увежбавање по групама (прстомет, интонација, фразирање);
5. спајање по групама (I-II; II-III; I-III);
6. заједничко свирање целог оркестра, ритмичко-интонативно и стилско обликовање композиције.
У избору оркестарског материјала и аранжмана водити рачуна о врсти ансамбла, узрасту ученика и њиховим
извођачким способностима. Репертоар школског оркестра чине дела домаћих и страних композитора разних
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епоха у оригиналном облику или прилагођена за постојећи школски састав. Школски оркестар може наступити
самостално или као пратња хору.
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
У свакој основној школи има деце чије се интересовање и љубав за музику не могу задовољити само оним што им
пружа редовна настава. За такву децу може се организовати додатна настава или секције где се могу укључити у
разне групе.
У зависности од афинитета, креативних способности или извођачких могућности ученика рад се може
организовати кроз следеће активности:
- солистичко певање,
- групе певача,
- "Мала школа инструмента" (клавир, гитара, тамбуре...),
- групе инструмената,
- млади композитори,
- млади етномузиколози (прикупљање мало познатих или готово заборављених песама средине у којој живе),
- музичко-креативне радионице (прављење музичких инструмената, илустрације везане за наставу музичке
културе и школске музичке догађаје, ажурирање школског сајта, креирање, организација и реализација музичких
догађаја...),
- ритмичке радионице (модерни и традиционални плес, ритмичке игре, "бит боксинг" - вокалне перкусије, игре
чашама, штаповима...),
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- посете концертима у школи и ван ње (концерти еминентних уметника, концерти у организацији Музичке
омладине или неког другог удружења, концерти ученика музичких школа, пријатеља школе, пројекције музичких
филмова...).
Програм рада треба прилагодити индивидуалним могућностима, зрелости и нивоу претходног знања сваког
ученика.
Назив предмета

ИСТОРИЈА

Циљ

Циљ наставе и учења историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве,
процесе и личности, стекне основна историјска знања и компетенције неопходне за
разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос
према себи, сопственом и националном идентитету, културно-историјском наслеђу,
друштву и држави у којој живи.

Разред

пети

Годишњи фонд часова 36 часова

ОБЛАСТ/ТЕМА

ИСХОДИ
По завршеној области/теми ученик ће
бити у стању да:

- разликује основне временске
одреднице (годину, деценију, век,
миленијум, еру);
- лоцира одређену временску
одредницу на временској ленти;
ОСНОВИ
- разликује начине рачунања времена у
ПРОУЧАВАЊА
прошлости и садашњости;
ПРОШЛОСТИ
- именује периоде прошлости и
историјске периоде и наведе граничне
догађаје;
- разврста историјске изворе према
њиховој основној подели;

САДРЖАЈИ
Основни садржаји
Појам прошлости и историја као наука о прошлости
људског друштва.
Хронологија - рачунање времена.
Подела прошлости и периодизација историје.
Историјски извори - дефиниција, основна подела и
установе у којима се чувају.
Проширени садржаји
Сродне науке и помоћне историјске науке.
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- повеже врсте историјских извора са
установама у којима се чувају (архив,
музеј, библиотека);
- наведе главне проналаске и опише
њихов утицај на начин живота људи у
праисторији;
- разликује основне одлике каменог и
ПРАИСТОРИЈА
металног доба;

Историја око нас.
Историјско наслеђе - тековине.
Основни садржаји
Основне одлике праисторије (начин живота људи,
проналасци).
Подела праисторије (камено, метално доба).
Проширени садржаји
Најважнији праисторијски локалитети у Европи и
Србији (Ласко, Алтамира, Лепенски Вир, Винча...).

- лоцира на историјској карти
најважније цивилизације и државе
Старог истока;
- користећи историјску карту, доведе у
везу особине рељефа и климе са
настанком цивилизација Старог истока;
- одреди место припадника друштвене
групе на графичком приказу хијерархије
заједнице;
- пореди начин живота припадника
СТАРИ ИСТОК различитих друштвених слојева на
Старом истоку;
- наведе најважније одлике државног
уређења цивилизација Старог истока;
- идентификује основна обележја и
значај религије у цивилизацијама
Старог истока;
- разликује врсте писама цивилизација
Старог истока;
- илуструје примерима важност утицаја
привредних, научних и културних

Основни садржаји
Појам Старог истока - географске одлике, најзначајније
цивилизације (Месопотамија, Египат, Јудеја, Феникија).
Друштвени односи (робовласничко и теократско
друштво) и државно уређење (монархија царства/краљевства) у цивилизацијама Старог истока.
Основне одлике привреде и свакодневни живот обичаји, занимања, култура исхране и становања.
Култура и историјско наслеђе народа Старог истока религија (монотеизам и политеизам), писмо,
књижевност, уметност, наука, цивилизацијске тековине
(математика, архитектура, календар, иригациони
систем, саобраћајна средства, медицина, закони...).
Проширени садржаји
Специфичности египатске религије.
Специфичности религија цивилизација Месопотамије.
Основне одлике јудаизма.
Најважније цивилизације Далеког истока (Индија,
Кина).

252

достигнућа народа Старог истока на
савремени свет;
- користећи дату информацију или
ленту времена, смести историјску
појаву, догађај и личност у
одговарајући миленијум или век;
- изложи, у усменом или писаном
облику, историјске догађаје исправним
хронолошким редоследом;
- прикупи и прикаже податке из
различитих извора информација
везаних за одређену историјску тему;
- визуелне и текстуалне информације
повеже са одговарајућим историјским
периодом или цивилизацијом;
- опише особености природних услова
и географског положаја античке Грчке;
- лоцира на историјској карти
најважније цивилизације и државе
античке Грчке;
- приказује друштвену структуру и
државно уређење грчких полиса на
примеру Спарте и Атине;
АНТИЧКА ГРЧКА - пореди начин живота припадника
различитих друштвених слојева у
античкој Грчкој;
- идентификује узроке и последице
грчко-персијских ратова и
Пелопонеског рата;
- истражи основна обележја и значај
религије старих Грка;
- разликује легенде и митове од

Основни садржаји
Појам античке Грчке - географске одлике.
Најстарији период грчке историје (Критска и Микенска
цивилизација).
Грчки митови (појам, примери) и хомерски епови.
Колонизација и основне одлике привреде.
Полиси - Спарта и Атина (појам полиса, структура
друштва, државно уређење).
Грчко-персијски ратови.
Пелопонески рат - узроци и последице.
Култура и свакодневни живот (религија, олимпијске
игре, митологија, уметност, наука, обичаји, занимања).
Хеленистичко доба и његова култура.
Историјско наслеђе (институције, закони, књижевност,
позориште, филозофија, демократија, медицина,
уметност, архитектура, беседништво, олимпијске игре).
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историјских чињеница;
- наведе значај и последице освајања
Александра Великог;
- илуструје примерима важност утицаја
привредних, научних и културних
достигнућа античке Грчке и
хеленистичког доба на савремени свет;
- користећи дату информацију или
ленту времена, смести историјску
појаву, догађај и личност из историје
античке Грчке и хеленизма у
одговарајући миленијум, век или
деценију;
- израчуна временску удаљеност
између појединих догађаја;
- користи основне историјске појмове;

Проширени садржаји
Пелопонески рат (ток рата, најважнији догађаји и
личности).
Најистакнутије личности: Драконт, Перикле, Филип ИИ,
Аристотел, Архимед...
Грчка митологија, пантеон.
Седам светских чуда античког доба.

- лоцира на историјској карти простор
настанка и ширења Римске државе;
- наведе основне разлике између
античке римске републике и царства;
- разликује узроке од последица
најзначајнијих догађаја у историји
античког Рима;
- истражи основна обележја и значај
АНТИЧКИ РИМ
религије античког Рима;
- илуструје примерима важност утицаја
привредних, научних и културних
достигнућа античког Рима на
савремени свет;
- пореди начин живота припадника
различитих друштвених слојева у
античком Риму;

Основни садржаји
Појам античког Рима - географске одлике и
периодизација.
Оснивање Рима (легенда о Ромулу и Рему).
Структура друштва и уређење Римске републике.
Ширење Римске државе (освајања и провинције,
привреда).
Рим у доба царства - принципат и доминат.
Култура и свакодневни живот (религија, уметност,
наука, обичаји, занимања).
Хришћанство - појава и ширење.
Пад Западног римског царства (почетак Велике сеобе
народа, подела царства и пад Западног царства).
Историјско наслеђе (абецеда, календар, медицина,
уметност, архитектура, путеви, водовод, канализација,
терме, римски бројеви, хришћанство, римско наслеђе
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- наведе најзначајније последице
настанка и ширења хришћанства;
- лоцира на карти најважније римске
локалитете на територији Србије;
- користећи дату информацију или
ленту времена, смести историјску
појаву, догађај и личност из историје
античког Рима у одговарајући
миленијум, век или деценију.

на територији Србије).
Проширени садржаји
Етрурци.
Римска војска.
Римски градови на територији Србије.
Најистакнутије личности: Ханибал, Цицерон, Јулије
Цезар, Клеопатра, Октавијан Август, Константин
Велики...).
Римски пантеон.
Гладијаторске борбе.

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Српски језик и књижевност
Матерњи језик
Географија
Ликовна култура
Музичка култура
Верска настава
Грађанско васпитање
УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
Програм је конципиран тако да су за сваку од пет тематских целина (Основи проучавања прошлости,
Праисторија, Стари исток, Античка Грчка и Антички Рим), дати исходи, основни и проширени садржаји.
Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи историју. Они
омогућавају да се циљ наставе историје достигне у складу са предметним и међупредметним компетенцијама и
стандардима постигнућа.
Тако дефинисани исходи помажу наставнику у планирању и реализовању непосредног рада са ученицима,
олакшавајући му одређивање обима и дубине обраде појединих наставних садржаја. Основне и проширене
садржаје чине најважнији догађаји, појаве и процеси, као и знамените личности које су обележиле најстарији
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период историје. Обим проширених садржаја прилагођава се могућностима и интересовањима ученика. Програм
се може допунити и садржајима из прошлости завичаја, чиме се код ученика постиже јаснија представа о
историјској и културној баштини у њиховом крају (археолошка налазишта, музејске збирке). Сви садржаји су у
функцији остваривања исхода предвиђених програмом.
Главна карактеристика наставе усмерене на остваривање исхода је та да је фокусирана 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 историје 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.
1. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Наставни програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању наставе и
учења. Улога наставника је да контекстуализује дати програм потребама конкретног одељења имајући у виду:
састав одељења и карактеристике ученика; уџбенике и друге наставне материјале које ће користити; техничке
услове, наставна средства и медије којима школа располаже; ресурсе, могућности, као и потребе локалне
средине у којој се школа налази. Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи
план рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Исходи дефинисани по темама олакшавају
наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне наставне јединице. Од њега се очекује да за
сваку наставну јединицу, у фази планирања и писања припреме за час, дефинише пирамиду исхода на три нивоа:
оне које би сви ученици требало да достигну, оне које би већина ученика требало да достигне и оне које би
требало само неки ученици да достигну. На овај начин постиже се индиректна веза са стандардима на три нивоа
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постигнућа ученика. При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки лакше и брже
могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више различитих активности. Наставник за
сваки час планира и припрема средства и начине провере остварености пројектованих исхода. Препорука је да
планира и припрема наставу самостално и у сарадњи са колегама због успостављања корелација међу
предметима. У планирању и припремању наставе, наставник планира не само своје, већ и активности ученика на
часу. Поред уџбеника, као једног од извора знања, на наставнику је да ученицима омогући увид и искуство
коришћења и других извора сазнавања.
2. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Ученици у пети разред улазе са знањем о основним историјским појмовима, са одређеним животним искуствима и
уобличеним ставовима и на томе треба пажљиво градити нова знања, вештине, ставове и вредности.
Да би сви ученици достигли предвиђене исходе, потребно је да наставник упозна специфичности начина учења
својих ученика и да према њима планира и прилагођава наставне активности.
Наставник има слободу да сам одреди распоред и динамику активности за сваку тему, уважавајући циљ предмета
и дефинисане исходе. Редослед исхода не исказује њихову важност јер су сви од значаја за постизање циља
предмета. Између исхода, како у оквиру једне, тако и више тема, постоји повезаност. Остваривање једног исхода
доприноси остваривању других исхода.
Важно је нагласити да су поједини исходи, да би се избегло понављање, наведени само у оквиру једне теме, иако
се остварују кроз више тема (ученик ће бити у стању да: лоцира одређену временску одредницу на временској
ленти; одреди место припадника друштвене групе на графичком приказу хијерархије заједнице; изложи, у
усменом или писаном облику, историјске догађаје исправним хронолошким редоследом; прикупи и прикаже
податке из различитих извора информација везаних за одређену историјску тему; визуелне и текстуалне
информације повеже са одговарајућим историјским периодом или цивилизацијом; израчуна временску
удаљеност између појединих догађаја; користи основне историјске појмове).
Многи од исхода су процесни и представљају резултат кумулативног дејства образовно-васпитног рада, током
дужег временског периода и обраде различитих садржаја. Примера ради, исход који гласи: ученик ће бити у
стању да прикупи и прикаже податке из различитих извора информација везаних за одређену историјску тему,
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наведен је у оквиру теме Стари исток, али је, наравно, важан и у реализацији сваке друге теме, како у петом,
тако и у наредним разредима.
Битно је искористити велике могућности које историја као наративни предмет пружа у подстицању ученичке
радозналости, која је у основи сваког сазнања. Наставни садржаји треба да буду представљени као "прича" богата
информацијама и детаљима, не зато да би оптеретили памћење ученика, већ да би им историјски догађаји, појаве
и процеси били предочени јасно, детаљно, живо и динамично. Посебно место у настави историје имају питања,
како она која поставља наставник ученицима, тако и она која долазе од ученика, подстакнута оним што су чули у
учионици или што су сазнали ван ње користећи различите изворе информација. Добро осмишљена питања
наставника имају подстицајну функцију за развој историјског мишљења и критичке свести, не само у фази
утврђивања и систематизације градива, већ и у самој обради наставних садржаја. У зависности од циља који
наставник жели да оствари, питања могу имати различите функције, као што су: фокусирање пажње на неки
садржај или аспект, подстицање поређења, трагање за појашњењем. Настава би требало да помогне ученицима у
стварању што јасније представе не само о томе "како је уистину било", већ и зашто се нешто десило и какве су
последице из тога проистекле.
Да би схватио догађаје из прошлости, ученик треба да их "оживи у свом уму", у чему велику помоћ може пружити
употреба различитих историјских текстова, карата и других извора историјских података (документарни и играни
видео и дигитални материјали, музејски експонати, илустрације), обилажење културно-историјских споменика и
посете установама културе. Коришћење историјских карата изузетно је важно јер омогућава ученицима да на
очигледан и сликовит начин доживе простор на коме се неки од догађаја одвијао, помажући им да кроз време
прате промене на одређеном простору.
Треба искористити и утицај наставе историје на развијање језичке и говорне културе (вештине беседништва), јер
историјски садржаји богате и оплемењују језички фонд ученика. Неопходно је имати у виду и интегративну
функцију историје, која у образовном систему, где су знања подељена по наставним предметима, помаже
ученицима да постигну целовито схватање о повезаности и условљености географских, економских и културних
услова живота човека. Пожељно је избегавати фрагментарно и изоловано учење историјских чињеница јер оно
има најкраће трајање у памћењу и најслабији трансфер у стицању других знања и вештина. У настави треба, кад
год је то могуће, примењивати дидактички концепт мултиперспективности. Одређене теме, по могућности, треба
реализовати са одговарајућим садржајима из сродних предмета, а посебну пажњу треба посветити
оспособљавању ученика за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија (употреба
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интернета, прављење Поwерпоинт презентација, коришћење дигиталних аудио-визуелних материјала и израда
реферата).
3. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Праћење напредовања започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се
процењивати његов даљи рад. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне
информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању
исхода предмета, као и напредак других ученика. Сваки наставни час и свака активност ученика су, у том смислу,
прилика за регистровање напретка ученика и упућивање на даље активности. Наставник треба да подржи
саморефлексију (промишљање ученика о томе шта зна, уме, може) и подстакне саморегулацију процеса учења
кроз постављање личних циљева напредовања.
У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се процес и продукти учења. Да би вредновање било
објективно и у функцији учења, потребно је ускладити нивое циљева учења и начине оцењивања. Потребно је,
такође, ускладити оцењивање са његовом сврхом. У вредновању наученог, поред усменог испитивања, користе се
и тестови знања. У формативном оцењивању се користе различити инструменти, а избор зависи од врсте
активности која се вреднује. Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, може се обавити са
групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв.
вршњачко оцењивање).
Како ниједан од познатих начина вредновања није савршен, потребно је комбиновати различите начине
оцењивања. Једино тако наставник може да сагледа слабе и јаке стране сваког свог ученика. Приликом сваког
вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и
побољша свој резултат и учење. Ако наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да
прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да
би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата
праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.
Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи
тако да унапреди део своје наставне праксе. Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и
праћења и вредновања. Важно је да наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес
наставе и учења, као и себе и сопствени рад.
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Назив предмета

ГЕОГРАФИЈА

Циљ

Циљ наставе и учења географије је да ученик изучавањем географских објеката, појава и
процеса у природном и друштвеном окружењу и међусобној повезаности са њима развије
одговоран однос према себи, природи и будућности планете Земље.

Разред

пети

Годишњи фонд часова 36 часова

ОБЛАСТ/ТЕМА

ИСХОДИ
По завршеној области/теми ученик ће
бити у стању да:

САДРЖАЈИ
Ширење географских хоризоната и велика
географска открића.

ЧОВЕК И ГЕОГРАФИЈА

- повеже постојећа знања о природи и
друштву са географијом као науком;
- повеже географска знања о свету са
историјским развојем људског друштва
и научно-техничким прогресом;
- на примерима покаже значај учења
географије за свакодневни живот
човека;
- разликује одговорно од неодговорног
понашања човека према природним
ресурсима и опстанку живота на
планети Земљи;

Васиона, галаксија, Млечни пут, звезде,
сазвежђа.

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;

Одговорност човека према планети Земљи.

Сунчев систем: Сунце, планете, сателити,
Месец, месечеве мене, астероиди, комете,
метеори.
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- помоћу глобуса опише облик Земље и
наведе доказе о њеном облику;
Облик Земље и - помоћу карте опише распоред копна и
структура њене воде на Земљи и наведе називе
површине
континената и океана;
- примерима објасни деловање
Земљине теже на географски омотач;

Облик и димензије Земље, распоред копна
и воде на Земљи
Сила Земљине теже, глобус, екватор,
полови.

- разликује и објасни Земљина кретања
и њихове последице;
- повеже смер ротације са сменом дана
и ноћи;
- повеже нагнутост земљине осе са
различитом осветљеношћу површине
Земље;
- повеже револуцију Земље са сменом
годишњих доба на северној и јужној
полулопти и појавом топлотних
појасева;

Ротација Земље и последица ротације:
смена обданице и ноћи, привидно кретање
Сунца, локално време.

Земљина
кретања
ПЛАНЕТА
ЗЕМЉА

- разликује деловање унутрашњих сила
(сила Земљине теже, унутрашња
топлота Земље);
- разликује основне омотаче унутрашње
грађе Земље;
- наведе спољашње силе (ветар, вода)
Унутрашња
Земље;
грађа и рељеф
- помоћу карте и цртежа опише начине и
Земље
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

Револуција Земље и последице
револуције: неједнака дужина обданице и
ноћи током године, смена годишњих доба,
календар, топлотни појасеви.

Постанак и унутрашња грађа Земље,
литосферне плоче: кретање плоча,
промена положаја континената.
Вулканизам и земљотреси: елементи,
настанак, зоне појава у свету и Србији,
последице и шта радити у случају
земљотреса.
Стене: магматске, седиментне,
метаморфне.
Постанак рељефа процесима набирања и
раседања, планине, низије, надморска и
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Ваздушни
омотач Земље

време земљотреса ;
- опише процес вулканске ерупције и
њене последице;
- помоћу фотографија или узорка стена
разликује основне врсте стена, описује
њихов настанак и наводи примере за
њихово коришћење;
- помоћу карте, цртежа и мултимедија
објашњава настанак планина и низија и
разликује надморску и релативну
висину;
- разликује ерозивне и акумулативне
процесе;
- наведе примере деловања човека на
промене у рељефу (бране, насипи,
копови);

релативна висина.

- опише структуру атмосфере;
- наведе временске промене које се
дешавају у тропосфери (ветрови,
падавине, облаци, загревање
ваздуха...);
- разликује појам времена од појма
клима;
- наведе климатске елементе и чиниоце
и основне типове климе;
- графички представи и чита климатске
елементе (климадијаграм) користећи
ИКТ;
- користи дневне метеоролошке
извештаје из медија и планира своје
активности у складу са њима;
- наводи примере утицаја човека на

Атмосфера (састав, структура и значај).

Обликовање рељефа дејством воде (радом
река, таласа, леда, растварање стена) и
ветра.
Човек и рељеф (позитивни и негативни
утицаји).

Време и клима: климатски елементи и
појаве (температура, притисак, влажност
ваздуха, падавине, облачност, ветар).
Климатски чиниоци, основни типови климе.
Човек и клима (атмосферске непогоде,
утицај човека на климу).
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загађење атмосфере и предвиђа
последице таквог понашања;
- наводи примере о утицају
атмосферских непогода на човека
(екстремне температуре и падавине,
град, гром, олуја);
- уочава и разликује на географској
карти океане, већа мора, заливе и
мореузе;
- наведе и опише својства морске воде;
- помоћу карте прави разлику између
речне мреже и речног слива;
- наведе и опише елементе реке (извор,
ушће, различити падови на речном
току);
Воде на Земљи - разликује типове језерских басена
према начину постанка;
- наведе узроке настанка поплава и
бујица и објасни последице њиховог
дејства;
- наведе поступке које ће предузети за
време поплаве и након ње;
- наведе примере утицаја човека на
загађивање вода и предвиђа последице
таквог понашања;

Светско море и његова хоризонтална
подела, својства морске воде (сланост,
температура, боја, провидност), кретање
морске воде (таласи, цунами, плима и
осека, морске струје).
Воде на копну: подземне воде и извори,
реке, језера и ледници.
Човек и вода - поплаве и бујице, заштита
вода од загађења.

- помоћу карте повеже климатске услове Распростирање биљног и животињског
са распрострањеношћу живог света на света на Земљи.
Биљни и
Земљи;
Угроженост и заштита живог света.
животињски свет - помоћу карте наведе природне зоне и
на Земљи
карактеристичан живи свет у њима;
- опише утицај човека на изумирање
одређених биљних и животињских
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врста;
- наведе примере за заштиту живог
света на Земљи.
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Биологија
Историја
Математика
Информатика и рачунарство
Физичко и здравствено васпитање
Ликовна култура
УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
Наставни програм географије који је пред вама представља програм оријентисан на исходе. Суштинска промена
овог програма, у односу на претходни, је у томе да је он оријентисан на процес учења и ученичка постигнућа, а не
на наставне садржаје. Исходи дефинисани програмом представљају ученичка постигнућа и као такви су основна
водиља наставнику који креира наставу и учење. Наставни програм је тематски конципиран. За сваку област/тему
дати су садржаји. Како је сада у први план стављен исход, а не садржај предмета, наставни садржаји дати у
програму представљају само препоручене садржаје наставнику. Наставник је креатор наставе и учења и он има
пуну слободу у планирању, осмишљавању и коришћењу садржаја којима ће остварити дефинисане исходе.
Исходи су искази о томе шта ће ученици знати, разумети и умети да ураде након обрађене наставне
области/теме, односно на основу знања која граде учећи географију. Исходи представљају опис интегрисаних
знања, вештина, ставова и вредности које ученик гради, проширује и продубљује кроз три програмске области
овог предмета.
Главна карактеристика наставе усмерене на достизање исхода је учење у школи током којег наставник треба да
обезбеди услове у којима ће ученик учити:
- смислено: повезивањем оног што учи са оним што зна и са ситуацијама из живота; повезивањем онога што учи
са оним што је већ учио из географије и других предмета;
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- проблемски: самосталним прикупљањем и анализирањем података и информација; постављањем релевантних
питања себи и другима; развијањем плана решавања задатог проблема;
- дивергентно: предлагањем нових решења; смишљањем нових примера; повезивањем садржаја у нове целине;
- критички: поређењем важности појединих чињеница и података; смишљањем аргумената; предвиђањем
последица;
- кооперативно: кроз рад и сарадњу са ученицима и наставником, кроз дискусију и размену мишљења користећи
све расположиве изворе знања.
1. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Наставни програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању наставе и
учења. Улога наставника је да контекстуализује дати програм потребама конкретног одељења имајући у виду:
састав одељења и карактеристике ученика; уџбенике и друге наставне материјале које ће користити; техничке
услове, наставна средства и медије којима школа располаже; ресурсе, могућности, као и потребе локалне
средине у којој се школа налази. Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи
(глобални) план рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Исходи дефинисани по областима
олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне наставне јединице. Од њега се
очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и писања припреме за час, дефинише пирамиду исхода
на три нивоа: оне које би сви ученици требало да достигну, оне које би већина ученика требало да достигне и оне
које би требало само најбољи ученици да достигну. На овај начин постиже се индиректна веза са образовним
стандардима на три нивоа постигнућа ученика. При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи
разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више
различитих активности. Јако је важно да при планирању за конкретан час наставник, поред својих, испланира и
активности ученика.
У фази планирања наставе и учења треба имати у виду да је уџбеник наставно средство и да он не одређује
садржаје предмета. Зато је потребно садржајима датим у уџбенику приступити селективно и у односу на
предвиђене исходе које треба достићи. Поред уџбеника, као једног од извора знања, на наставнику је да
ученицима омогући увид и искуство коришћења и других извора сазнавања.
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2. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Акценат наставе географије у петом разреду је да ученик увиди значај изучавања географије за њега лично и да
изучавањем предвиђених наставних области развије знања, вештине, ставове и вредности за одговоран однос
према себи, природи и будућности планете Земље. Програм се ослања на савремена достигнућа и перспективе
развоја географске науке, корелативан је и примерен интересовањима и развојним способностима ученика. Он
уважава дефинисане стандарде постигнућа за овај предмет за крај основног образовања и васпитања, као и
међупредметне компетенције.
Програмску структуру чине три области:
1. Човек и географија
2. Васиона
3. Планета Земља
На првом наставном часу наставник уводи ученике у наставни предмет, односно, упознаје ученике са значајем
географије, не улазећи у терминологију географских дисциплина. На овом часу је потребно помоћи ученицима да
повежу постојећа знања о природи и друштву са географијом као науком. Заједно са ученицима навести примере
и разлоге зашто се изучава географија. Такође је потребно упознати ученике са садржајем наставног програма и
дати им јасна упутства за рад.
Програмску област Васиона чине најосновнија математичко-географска и астрономска знања о васиони,
Сунчевом систему, облику и величини Земље, њеном положају у васиони и о небеским телима Сунчевог система.
Кроз ову наставну област потребно је информисати ученике о основним карактеристикама осталих небеских тела,
без фактографских података о планетама:величина, удаљеност до Земље и слично. Препоручује се наставнику,
ако има могућности, да са ученицима посети Планетаријум и Народну опсерваторију у Београду и да за време
ведрих ноћи у локалној средини покаже ученицима видљива сазвежђа и оријентацију помоћу звезде Северњаче.
Трећу програмска област Планета Земља чине садржаји физичке географије и разврстани су у шест тема.
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Посебан значај имају исходи који се односе на облик и величину Земље и распоред континената и океана. За
достизање исхода предвиђених овом темом најбоље је користити демонстративно-илустративне методе и методе
експеримента уз употребу модела Земље глобуса и географске карте. Имајући у виду оријентацију програма
предмета и његов фокус на развијање функционалних знања ученика, географска карта и њено коришћење током
просеца учења и подучавања је обавезна. Упознавање ученика са картом и са основним појмовима картографске
писмености према наставном програму започиње у првом циклусу основног образовања и васпитања и
представља основу развијања функционалних знања. Зато треба радити на даљем унапређивању сналажења
ученика на карти током петог разреда, што представља основу за касније изучавање картографског градива у
шестом разреду.
За ученике овог узраста посебно може бити тешко разумевање Земљине ротације, револуције и последица ових
кретања. Због тога је потребно посебну пажњу посветити обради и утврђивању ових садржаја. Наставнику се
препоручује примена очигледних наставних средстава (глобус, батеријска лампа, телуријум, видео записи,
анимације...) и демонстративно-илустративне методе и методе експеримента како би се могао постићи висок
степен разумевања и достизања предвиђених исхода. То ће бити предуслов за касније усвајање низа других
појмова који су у вези са сменом обданице и ноћи, сменом годишњих доба, формирањем климатских појасева,
односно свих појмова који су у вези са временом и климом и уопште, појавама и процесима у атмосфери, као и у
хидросфери и биосфери.
При обради наставних садржаја Револуција Земље и Топлотни појасеви треба објаснити термине, као што су
екватор, Гринич, северни и јужни повратник и северни и јужни поларник. Не треба улазити у терминологију
географске ширине, дужине и часовних зона, јер ће то бити предмет изучавања у шестом разреду.
Наставна област Планета Земља има посебан значај јер у оквиру ње ученици упознају објекте, појаве и процесе,
гранске и међугранске везе, као и посебне физичко-географске законитости. Акценат треба ставити на достизање
исхода који се односе на функционално знање ученика (како се понашати у случају земљотреса, екстремних
температура, атмосферских непогода, бујица и поплава...) и треба навести примере позитивног и негативног
деловања човека на природу.
Природна средина је у суштини сплет тесно повезаних и међусобно условљених компонената које представљају
јединствену целину. Имајући у виду нарушавање равнотеже у природној средини, потребно је указивати на
превенцију и на заштиту природе.
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Потребно је код ученика развијати одговорност о очувању биљних и животињских врста и рационалном
коришћењу природних ресурса као услову опстанка на Земљи. Један од значајних исхода петог разреда је да се
од ученика очекује да опише одговорност коју човек има према планети Земљи, планети коју настањујемо.
Препорука је да се приликом планираног излета ученици упознају са објектима геонаслеђа и развију правилне
ставове о његовом значају и очувању.
Поједини препоручени садржаји могу бити тешки и апстрактни ученицима, па се зато препоручује задржавање на
основним појмовима, појавама и процесима уз обилато коришћење дидактичког материјала и разноврсних метода
рада. Једна од основних вештина која се препоручује је правилно географско посматрање и уочавање природних
објеката, појава и процеса у локалној средини чиме се подстиче природна радозналост деце, самостално
истраживање и њихова правилна интерпретација. Садржаји физичке географије дају могућност стицања знања,
вештина и навика коришћењем статистичког материјала који је систематизован у табелама, као и руковањем
различитим мерним инструментима, регистровањем и обрадом података које они показују. Предлаже се, уколико
за то има могућности да за обраду података ученици користе ИКТ. На овај начин повезују се и интерпретирају
квантитативни показатељи и утврђују узрочно-последичне везе и односи. У оквиру ове теме сви физичкогеографски објекти, појаве и процеси не могу се потпуно обрадити, што и није циљ овог наставног програма.
3. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Праћење напредовања ученика је у функцији развоја ученика у достизању исхода. Праћење и вредновање
ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на то ће се процењивати
његов даљи ток напредовања. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне
информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању
исхода предмета, као и напредак других ученика. У ту сврху, сваки наставни час и свака активност ученика је
прилика за формативно оцењивање, односно регистровање напретка ученика и упућивање на даље активности.
Наставник треба да подржи саморефлексију (промишљање ученика о томе шта зна, уме, може) и подстицање
саморегулације процеса учења кроз постављање личних циљева напредовања и планирања како да их остваре.
Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење остваривања
прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа ученика у току савладавања школског програма. Ученик се
оцењује на основу усмене провере постигнућа, писмене провере и практичног рада. Ученик се оцењује и на
основу активности и његових резултата рада: писању и излагању презентација, различитим облицима групног
рада, рад на пројектима и сл. Критеријуми бројчаног оцењивања (сумативно оцењивање) су дефинисани
Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању.
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Од ученика не захтевати меморисање фактографског и статистичког материјала како би знања била применљива,
а ученици оспособљени да сами истражују и анализирају одређене географске објекте, појаве и процесе.
Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и вредновања. Важно је да наставник
континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе и учења, као и себе и сопствени рад.
Назив предмета

МАТЕМАТИКА

Циљ

Циљ наставе и учења математике је да ученик, овладавајући математичким концептима,
знањима и вештинама, развије основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове
према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени
стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног
живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова.

Разред

пети

Godišnji fond časova 144 časa

ОБЛАСТ/ТЕМА

ИСХОДИ
По завршеној области/теми ученик ће бити у стању
да:

ПРИРОДНИ
БРОЈЕВИ И
ДЕЉИВОСТ

- израчуна вредност једноставнијег бројевног израза
и реши једноставну линеарну једначину или
неједначину (у скупу природних бројева);
- реши једноставан проблем из свакодневног живота
користећи бројевни израз, линеарну једначину или
неједначину (у скупу природних бројева);
- примени правила дељивости са 2, 3, 4, 5, 9, 25 и
декадним јединицама;
- разликује просте и сложене бројеве и растави број
на просте чиниоце;
- одреди и примени НЗС и НЗД;
- изводи скуповне операције уније, пресека, разлике
и правилно употребљава одговарајуће скуповне

САДРЖАЈИ
Први део
Својства операција сабирања,
множења, одузимања и дељења у
скупу Н0.
Дељење са остатком у скупу Н0
(једнакост а = бq + р, 0 ≤ р<б).
Својства дељивости; чиниоци и
садржаоци природног броја.
Дељивост са 2, 5 и декадним
јединицама.
Дељивост са 4 и 25.
Дељивост са 3 и 9.
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ознаке;
- правилно користи речи и, или, не, сваки у
математичко-логичком смислу;

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
ПОЈМОВИ
ГЕОМЕТРИЈЕ

- анализира односе датих геометријских објеката и
запише их математичким писмом;
- опише основне појмове у вези са кругом (центар,
полупречник, тангента, тетива) и одреди положај
тачке и праве у односу на круг;
- нацрта праву паралелну датој правој користећи
геометријски прибор;
- упореди, сабира и одузима дужи, конструктивно и
рачунски;
- преслика дати геометријски објекат централном
симетријом и транслацијом,
- правилно користи геометријски прибор;

Тачке и праве; односи припадања и
распореда.
Однос правих у равни; паралелност.
Мерење дужине и једнакост дужи.
Кружница и круг. Кружница и права.
Преношење и надовезивање дужи.
Централна симетрија.
Вектор и транслација.

УГАО

- идентификује врсте и опише својства углова
(суседни, упоредни, унакрсни, углови на
трансверзали, углови са паралелним крацима) и
примени њихове узајамне односе;
- нацрта праву нормалну на дату праву користећи

Угао, централни угао; једнакост
углова.
Надовезивање углова (суседни
углови, конструктивно упоређивање,
сабирање и одузимање углова).
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геометријски прибор;
- измери дати угао и нацрта угао задате мере;
- упореди, сабере и одузме углове рачунски и
конструктивно,
- реши једноставан задатак применом основних
својства паралелограма (једнакост наспрамних
страница и наспрамних углова);

РАЗЛОМЦИ

- прочита, запише, упореди и представи на бројевној
полуправој разломке и децималне бројеве и преводи
их из једног записа у други;
- одреди месну вредност цифре у запису децималног
броја,
- заокругли број и процени грешку заокругљивања;
- израчуна вредност једноставнијег бројевног израза
и реши једноставну линеарну једначину и
неједначину;
- реши једноставан проблем из свакодневног живота
користећи бројевни израз, линеарну једначину или
неједначину;
- одреди проценат дате величине;
- примени размеру у једноставним реалним
ситуацијама;
- примени аритметичку средину датих бројева;
- сакупи податке и прикаже их табелом и кружним
дијаграмом и по потреби користи калкулатор или
расположиви софтвер;

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.
Први део
Појам разломка облика а/б (а, б∈Н).
Придруживање тачака бројевне
полуправе разломцима.
Проширивање, скраћивање и
упоређивање разломака.
Децимални запис броја и превођење
у запис облика а/б (б≠0).
Упоређивање бројева у децималном
запису.
Заокругљивање бројева.
Други део
Основне рачунске операције с
разломцима (у оба записа) и њихова
својства. Изрази.
Једначине и неједначине у скупу
разломака.
Трећи део
Примене разломака (проценти,
аритметичка средина, размера).
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Основна неједнакост п < (п+q)/2 <q.
- идентификује осносиметричну фигуру и одреди
њену осу симетрије;
- симетрично преслика тачку, дуж и једноставнију
фигуру користећи геометријски прибор;
ОСНА СИМЕТРИЈА
- конструише симетралу дужи, симетралу угла и
примењује њихова својства;
- конструише праву која је нормална на дату праву
или паралелна датој прави.

Осна симетрија у равни и њене
особине.
Оса симетрије фигуре.
Симетрала дужи и конструкција
нормале.
Симетрала угла.

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Информатика и рачунарство
Техника и технологија
Српски језик и књижевност
Матерњи језик
Географија
УПУТСТВО ЗА 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 математичких 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 је њима обухваћено све оно што ученик
треба да изгради на нивоу знања, које представља основни услов за остваривање исхода.
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Наставници у својој свакодневној наставној пракси, треба да се ослањају на исходе, јер они указују шта је оно за
шта ученици треба да буду оспособљени током учења предмета у једној школској години. Исходи представљају
очекиване и дефинисане резултате учења и наставе. Остваривањем исхода, ученици усвајају основне
математичке концепте, овладавају основним математичким процесима и вештинама, оспособљавају се за
примену математичких знања и вештина и комуникацију математичким језиком. Кроз исходе се омогућава
остваривање и међупредметних компетенција као што су комуникација, рад са подацима и информацијама,
дигитална компетенција, решавање проблема, сарадња и компетенција за целоживотно учење.
Предлог за реализацију програма
Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог броја часова по темама (укупан број часова за
тему, број часова за обраду новог градива + број часова за утврђивање и систематизацију градива). Приликом
израде оперативних планова наставник распоређује укупан број часова предвиђен за поједине теме по типовима
часова (обрада новог градива, утврђивање и увежбавање, понављање, проверавање и систематизација знања),
водећи рачуна о циљу предмета и исходима.
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;
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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.
1. 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 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
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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.
2. 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 Н и Н0 (претходник
или следбеник) и подсетити се придруживања бројева тачкама бројевне праве.
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=бq+р, 0≤р<б 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.
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На конкретним примерима подскупова Н 0, увести различите начине записивања скупова уз увођење појма празног
скупа и бесконачног скупа. Увести основне појмове о скуповима и математичком изражавању: скуп, елементи,
подскуп, једнакост скупова, празан скуп, са одговарајућим знацима; скуповне операције: унија, пресек, разлика и
одговарајуће ознаке. Коришћењем примера из текућих садржаја, посебно аритметичких и касније геометријских,
даље осмишљавати појам скупа, изграђивати математички језик и уносити прецизност у изражавању. На
подесним примерима илустровати математичко-логичку употребу речи: сваки, неки, или, и, не, следи (ако...онда).
Скуповне операције над два скупа треба илустровати разноврсним примерима са природним бројевима, уз
коришћење Венових дијаграма и без њих. Поред тога, ученици треба да решавају задатке у којима се скуповне
операције примењују на скупове делилаца, односно садржалаца бројева, што представља добар увод за увођење
појмова највећи заједнички делилац и најмањи заједнички садржалац.
Увести појмове простог и сложеног броја, објаснити поступак Ератостеновог сита и поступак растављања
природних бројева на просте чиниоце и одређивања највећег заједничког делиоца и најмањег заједничког
садржаоца, Еуклидов алгоритам (на конкретним примерима) и везу између НЗД и НЗС, и оспособити ученике за
њихови примену у проблемским задацима.
Основни појмови геометрије - Главни циљ теме јесте да успостави природни прелаз на више нивое разумевања
геометрије, са нивоа визуелизације (на коме су базирани садржаји геометрије у првом циклусу), на нивое
анализирања и апстракције (одн. неформалне дедукције). Нови ниво подразумева описивање и репрезентације
геометријских објеката на природном и формалном језику, анализирање односа међу објектима. Ученици усвајају
елементе дедуктивног закључивања (правилно формулисање тврђења; правилно закључивање, правилно
коришћење везника и, или, а нарочито ако...онда). Садржаје треба да прате задаци у којима се истиче правилно
изражавање, договорено означавање, коректно цртање, и којима се подстиче логичко-комбинаторно
размишљање.
Полазећи од појмова тачке и праве и односа припадања и распореда увести појам дужи и појам 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
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подељена раван задатим правама. Као посебно важне области (заједно са границом) истаћи троуглове и
паралелограме и начине њиховог означавања.
Објаснити практичан значај стандарних јединица мере и потребу за деловима јединице мере. Изражавати дужине
вишеименованим бројевима и истаћи претварање у једноимене најнижих јединица. Једнакост дужи увести као
једнакост њихових дужина (уз истицање да се једнакост не односи на једнакост дужи као скупова тачака).
Увести појмове: кружница, круг, центар, полупречник, пречник, лук, тетива и тангента. Однос две кружнице,
односно два круга разматрати на конкретним примерима и задацима.
Користити шестар као геометријски инструмент за цртање кружница, упоређивање дужи и операције над њима.
Конструктивно упоређивање, сабирање и одузимање дужи повезати са мерењем. У задацима користити
изломљене линије (отворене и затворене) без експлицитне дефиниције и увести појам обима затворене
изломљене линије.
Централном симетријом пресликавати тачке, дужи, кружнице, троуглове, квадрате и правоугаонике. Истаћи
основне особине централне симетрије и повезати их са особинама паралелограма.
Увести појмове усмерених дужи и вектора (интензитет, правац, смер). Транслацијом ("паралелним преношењем")
пресликавати тачке, дужи, кружнице, троуглове, квадрате и правоугаонике и остале једноставне фигуре,
користећи при томе геометријски прибор. Истаћи основне особине транслације и повезати их са особинама
паралелограма.
Угао - Угаону линију увести као унију две полуправе са заједничким почетком. Ако угаона линија није опружена,
истаћи разлику између конвексне и неконвексне области у зависности од тога да ли та област садржи или не
садржи дуж чији су крајеви на крацима. 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.
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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. угао и мерење угла).
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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).
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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 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.
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Ученике научити да користећи геометријски прибор, конструишу симетралу дужи, симетралу угла, нормалу из
тачке на праву и примене њихове особине у проблемским задацима.
3. 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.
Назив предмета

БИОЛОГИЈА

Циљ

Циљ наставе и учења биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са
животном средином и биолошких процеса развије одговоран однос према себи и природи
и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем.

Разред

пети

Годишњи фонд часова 72 часа

ОБЛАСТ/ТЕМА

ИСХОДИ
По завршеној области/теми ученик ће
бити у стању да:

ПОРЕКЛО И
РАЗНОВРСНОСТ
ЖИВОТА

- истражује особине живих бића
према упутствима наставника и води
рачуна о безбедности током рада;
- групише жива бића према њиховим
заједничким особинама;
- одабира макро-морфолошки
видљиве особине важне за

САДРЖАЈИ ПРЕПОРУЧЕНИ
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.
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класификацију живих бића;

- идентификује основне
прилагођености спољашње грађе
живих бића на услове животне
ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И
средине, укључујући и основне
ФУНКЦИЈЕ КАО
односе исхране и распрострањење;
ОСНОВА ЖИВОТА
- једноставним цртежом прикаже
биолошке објекте које посматра и
истражује и означи кључне детаље;

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

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.
Живот у воденој и копненој средини - изглед,
прилагођености на начин живота
Живот у води - изглед, прилагођености на начин
живота.
Живот на копну - изглед, прилагођености на начин
живота.
Живот под земљом - изглед, прилагођености на
начин живота.
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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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;

ЖИВОТ У
ЕКОСИСТЕМУ

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ

- 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).

- 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 психоактивних
супстанци.
Физичка активност и здравље.
Промене у пубертету и последице прераног
ступања у сексуалне односе.

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
Математика
Физичко и здравствено васпитање
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Информатика и рачунарство
Географија
Техника и технологија
Ликовна култура
Српски језик и књижевност
Матерњи језик
УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
Програм биологије за пети разред је део спиралног наставног програма биологије за основну школу и оријентисан
је на остваривање исхода.
Спирални наставни програм подразумева да у сваком разреду из сваке области ученик усваја мању количину
информација, до којих долази самостално уз подршку наставника. У сваком наредном разреду количина
информација - знања се по мало повећава, при чему се ново знање повезује са знањем и искуством стеченим у
претходном разреду, уз постепено појачавање захтева, у смислу логичких и методолошких операција. На тај
начин се знање постепено проширује и продубљује, односно гради.
Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи биологију.
Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у пет области предмета: порекло
и разноврсност живота, јединство грађе и функције као основа живота, наслеђивање и еволуција, живот у
екосистему и човек и здравље. (Исходи за шесту област посматрање, мерење и експеримент у биологији су
распоређени у претходних пет, сходно планираним активностима.) Исходи омогућавају да се циљ наставе
биологије достигне у складу са предметним и међупредметним компетенцијама и ревидираним стандардима. Они
не прописују структуру, садржаје и организацију наставе, као ни критеријуме и начин вредновања ученичких
постигнућа. За израду исхода коришћена је Блумова ревидирана таксономија. Исходи су формулисани на нивоу
примене.
Главна карактеристика наставе усмерене на остваривање исхода биологије је настава усмерена на учење у
школи, што значи да ученик треба да учи:
- смислено: повезивањем оног што учи са оним што зна и са ситуацијама из живота; повезивањем оног што учи са
оним што је учио из биологије и других предмета;
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- 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.
1. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Наставни програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању наставе и
учења. Улога наставника је да контекстуализује овај дати програм потребама конкретног одељења имајући у виду:
састав одељења и карактеристике ученика; уџбенике и друге наставне материјале које ће користити; техничке
услове, наставна средства и медије којима школа располаже; ресурсе, могућности, као и потребе локалне
средине у којој се школа налази. Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњиглобални план рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Исходи дефинисани по областима
олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне наставне јединице. Сада наставник
за сваку област има дефинисане исходе. Од њега се очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и
писања припреме за час, дефинише пирамиду исхода на три нивоа: оне које би сви ученици требало да достигну,
оне које би већина ученика требало да достигне и оне које би требало само неки ученици да достигну. На овај
начин постиже се индиректна веза са стандардима на три нивоа постигнућа ученика. При планирању треба,
такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода
потребно више времена и више различитих активности. У фази планирања наставе и учења веома је важно имати
у виду да је уџбеник наставно средство и да он не одређује садржаје предмета. Зато је потребно садржајима
датим у уџбенику приступити селективно и у односу на предвиђене исходе које треба достићи. Поред уџбеника,
као једног од извора знања, на наставнику је да ученицима омогући увид и искуство коришћења и других извора
сазнавања. Препорука је да наставник планира и припрема наставу самостално и у сарадњи са колегама због
успостављања корелација међу предметима (представљање група организама Веновим дијаграмима, писање
есеја на матерњем и страном језику који уче, цртање итд.).
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2. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Ученици у пети разред улазе са знањем основних биолошких појмова, са одређеним животним искуствима и
уобличеним ставовима, али и да се по томе разликују, и да на томе треба пажљиво градити нова знања, вештине,
ставове и вредности. Док се не појаве уџбеници који одговарају овом програму, препоручује се да наставници
израђују материјале за учење.
Акценат наставе биологије у петом разреду је на разумевању концепта разноврсности живог света и његовог
значаја за природу и човека, значаја процеса који карактеришу живот и односа који се успостављају у природи. То
би требало да буде добра основа за даље учење биологије и осталих предмета из природне групе и развој
научног и критичког приступа биолошким феноменима.
Област: Порекло и разноврсност живог света
У изучавању ћелије акценат је на томе да је ћелија основна јединица грађе свих живих бића, да има своје основне
делове (ћелијску мембрану, цитоплазму са органелама и једро са наследним материјалом, као и да постоје ћелије
чији се наследни материјал налази слободан у цитоплазми, као у случају бактерија) и да према броју ћелија
разликујемо једноћелијска и вишећелијска жива бића. Није потребно детаљно изучавати грађу ћелије, нити
помињати поједине органеле. Процедуре за истраживање и елементе безбедног рада одређује наставник и
упознаје ученике. Препорука је да се микроскоп не користи, већ да ђаци током вежбе самостално користе лупу
посматрајући крупне ћелије које су им доступне сходно окружењу у коме се школа налази, као нпр. ћелије
паренхима поморанџе, јаје птице, икра рибе, јаја водоземаца...
Изучавање заједничких особина живих бића треба обрадити кроз огледе (потребе за водом, одговарајућом
температуром за раст, дисање, развој и размножавање и исхрана се могу пратити на квасцу; дисање, у смислу
размене гасова, се може пратити огледом са свећом; кретање се може пратити огледом са кишном глистом на
папиру итд.). Потребно је заједничке особине обрађивати упоредо, на представницима свих великих група, али би
увек требало кренути од човека као бића које је овом узрасту најближе. Особине које се не могу обрадити
огледом, могу се обрадити кроз истраживачки рад ученика. Препорука је да ученици овог узраста све задатке
обављају у пару, чиме развијају способности сарадње и ненасилне комуникације, а наставник може да оствари
много бољи увид у активности ученика. Све што ученици посматрају или истражују би требало да прикажу
цртежом и на њему обележе кључне детаље.
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После истраживања заједничких особина, ученици би требало самостално да изводе груписање организама,
према задатом критеријуму. Наставник може самостално одабрати једну или више група (на примеру биљака и
животиња) погодних за савладавање научног принципа класификације организама. Треба више пажње посветити
карактеристичним особинама (морфологији), а не ономе што жива бића раде (нпр. расту целог живота, могу да
пливају...), како изгледају (нпр. имају одређену боју), или зато што а приори знамо припадност групи (нпр.
цветнице, бескичмењаци, сисари...). Овакав начин на који се жива бића класификују путем успостављања
хијерархије главних "атрибута" (карактера) које имају и уклапања у поједине скупове (групе), омогућава увођење
научног приступа и разумевање биолошке еволуције. Не препоручује се увођење нижих систематских категорија,
осим врсте због наслеђивања особина. Слично као и код обраде заједничких особина живих бића, све што
ученици посматрају или истражују би требало да прикажу цртежом и на њему обележе кључне детаље, као и да
направе речник основних појмова, при чему на овом узрасту не инсистирати на употреби појмова као што су
морфологија, анатомија, хијерархија...
Препоручени број часова за реализацију ове области је: 16 за обраду, 8 за утврђивање, 9 за вежбе и 1 час за
систематизацију.
Област: Јединство грађе и функције као основа живота
У овој области је акценат на ученичком истраживању спољашњих особина живих бића из непосредног окружења и
њиховом односу са условима средине у којој живе (нпр. за живот у воденој и копненој средини жаба, комарац,
вилин коњиц итд.; за живот у води речна шкољка, речни рак, шаран, штука, локвањ, дрезга, нека алга итд; за
живот на копну човек, срна, пас, мачка, јазавац, слепи миш, сова ушара, кокошка, шумски мрав, стрижибуба,
храст, смрча, дивља ружа, љубичица, хајдучка трава, камилица, ливадарка итд; за живот под земљом кртица,
ровац, кишна глиста итд.) због чега у препорученим садржајима нема морских организама. Ако су ученици
заинтересовани за њих, јер их срећу у нпр. географији или научно-популарним емисијама, наставник треба да
одговори њиховим образовним потребама. Треба имати у виду да су примери дати у табели само препоручени
садржаји, тј. наставник може користити све или само неке од примера, а може увести и нове адекватне примере,
сходно окружењу у коме се школа налази, структури одељења и интересовању ученика. Резултате истраживања
би требало искористити за генерализацију и увођење новог појма - прилагођеност (адаптација). Часови
утврђивања и часови вежбања могу се искористити за радионичарски рад описивања и цртања животних форми
на карактеристичним примерима.
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Препоручени број часова за реализацију ове области је: 5 часова за обраду, 4 за утврђивање, 1 за вежбу и 1 час
за систематизацију
Област: Наслеђивање и еволуција
Исходи ове области доприносе промени концептуалне основе учења биологије јер уводе филогенетскоеволутивни приступ који повезује све области знања у биологији. Такође, савремена сазнања из области
наслеђивања и еволуције (генетика, молекуларна биологија, биотехнологија, медицина) су већ део опште
(медијске) културе, што ове садржаје чини неопходним у свакодневном животу.
У овој области акценат је на преносу особина са родитеља на потомке размножавањем, разликама бесполног и
полног размножавања у погледу наслеђивања особина и разликовању наследних и ненаследних утицаја у
развићу особина јединки. Потребно је разјаснити да се особине једне јединке развијају под утицајем наследних
фактора које је она добила од родитеља и, истовремено, под утицајем животних услова у којима се њено развиће
одвија. Требало би нагласити да варијабилност (различитост јединки) унутар једне врсте настаје кроз садејство
ових фактора. Наведене феномене би требало обрадити кроз ученичко истраживање варијабилности унутар једне
врсте (нпр. разлике између деце у одељењу, у димензијама и боји плодова на пијаци, између говеда у истом
домаћинству; уочавање разлика у висини стабла, броју листова и цветова биљака које расту у хладу и оних који
расту на сунцу, или биљака које расту у близини саобраћајница и даље од њих) и кроз оглед са пелцерима или
листовима афричке љубичице (биљке са истим наследним материјалом различито изгледају када расту под
различитим условима). Огледу треба да претходи постављање хипотезе која ће бити огледом испитана (шта
очекујем да ће се десити ако резнице исте биљке гајим у различитим условима осветљености и слично).
Закључци о наслеђивању, утицају фактора животне средине и индивидуалној варијабилности могу бити
генерализовани и повезани са питањима из свакодневног живота. На овај начин се постиже разумевање
различитости између људи са акцентом на то да је свака особа јединствена и непоновљива (чиме се доприноси
фундаменталној изградњи осећања прихватања и толеранције јер сви смо међусобно различити). Такође, на овај
начин намеће се суштинско разумевање разлога због којих животни стил сваког од нас (исхрана, физичка
активност, пушење, наркоманија и сл.) утиче на наше особине (нпр. раст и формирање тела током одрастања и
касније) и на потенцијална обољевања.
Табеларно и графичко приказивање резултата, са обавезним извођењем закључака, би требало практиковати
увек када се прикупљају подаци. Препорука је да се ИКТ опрема користи за прикупљање, обраду података и

288

представљање резултата истраживања или огледа, када се ученици оспособе за њено коришћење на часовима
предмета информатика и рачунарство и техника и технологија.
У петом разреду, неопходно је увести само појам наследног материјала као узрока уочене различитости и појам
врсте због варијабилности. Не препоручује се увођење појмова ген, хроматин, хромозом, Менделових правила
наслеђивања и слично.
Препоручени број часова за реализацију ове области је: 3 часа за обраду, 1 за утврђивање, 2 за вежбе и 1 за
систематизацију.
Област: Живот у екосистему
Исходи у овој области омогућавају да се жива бића проучавају у амбијенту у којем реално живе и да се код
ученика развија осећање одговорности за заштиту природе и биолошке разноврсности, као и свест о властитом
положају у природи и потреби одрживог развоја.
Препорука је да се часови намењени реализацији исхода из ове области изводе што чешће ван учионице у
природном окружењу (школском дворишту или на неком другом терену), где би ђаци самостално или у групама
проучавали жива бића, прикупљали податке, осмишљавали и реализовали еколошке пројекте. Пројекте могу да
осмисле на почетку школске године, да их реализују током читаве године, а на часовима предвиђеним за ову
област да представе резултате. Препоручени број часова за реализацију ове области је: 4 часа за обраду, 3 за
утврђивања, 4 за вежбе и 1 за систематизацију.
Област: Човек и здравље
У овој области акценат је на основним чињеницама о здравој исхрани (ужина спремљена код куће), води као
најздравијем пићу, штетности енергетских пића и дуванског дима. Промене у и на телу, као последице пубертета,
требало би повезати са потребом одржавања личне хигијене и хигијене животног простора и опасностима од
ступања у преране сексуалне односе. Препорука је да се за обраду ових појмова повремено доведу стручњаци
или одведу ученици у одговарајуће установе. Свакако би требало обраду прераног ступања у сексуалне односе
обрадити заједно са школским психологом. Препоручени број часова за реализацију ове области је: 4 часа за
обраду, 2 за утврђивање (један је за дебату), 1 за вежбу и 1 за систематизацију.
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У настави оријентисаној на постизање исхода, предност имају групни начин рада и индивидуализована настава.
Ови начини организације наставе помажу ученицима да науче како се учи, да напредују у учењу сопственим
темпом, да развијају унутрашњу мотивацију (потребу за сазнавањем) и иницијативу, да развијају вештину
комуникације, аргументовани дијалог, толерантно понашање и солидарност. Користе се активни начини учења,
као што је комбинација програмиране наставе (програмиран материјал многи наставници остављају на
друштвеним мрежама или сајтовима школа, па се њихови ученици служе њима и уче темпом који им одговара) и
проблемске наставе (на часу ученици, користећи стечена знања, решавају проблем који наставник формулише)
или учење путем открића (наставник инструкцијама усмерава ученике који самостално истражују, структуришу
чињенице и извлаче закључке; тако сами упознају стратегије учења и методе решевања проблема, што омогућава
развој унутрашње мотивације, дивергентног мишљења, које отвара нове идеје и могућа решења проблема). На
интернету, коришћењем речи WебQуест, пројецт-басед леарнинг, тхематиц унитс, могу се наћи примери који
се, уз прилагођавање условима рада, могу користити.
Да би сви ученици достигли предвиђене исходе, потребно је да наставник упозна специфичности начина учења
својих ученика и да према њима планира и прилагођава наставне активности. Проблеми су решиви уз сарадњу са
стручним сарадницима и колегама из одељенских већа и стручног већа.
3. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се процес и продукти учења. Да би вредновање било
објективно и у функцији учења, потребно је ускладити нивое циљева учења и начине оцењивања.
Ниво циља учења

Одговарајући начин оцењивања

Памтити (навести, препознати, идентификовати...)

Објективни тестови са допуњавањем кратких одговора,
задаци са означавањем, задаци вишеструког избора,
спаривање појмова.

Разумети (навести пример, упоредити, објаснити,
препричати...)

Дискусија на часу, мапе појмова, проблемски задаци,
есеји.

Применити (употребити, спровести, демонстрирати...)

Лабораторијске вежбе, проблемски задаци, симулације.

Анализирати (систематизовати, приписати,
разликовати...

Дебате, истраживачки радови, есеји, студије случаја,
решавање проблема.

290

Евалуирати (проценити, критиковати, проверити...)

Дневници, студије случаја, критички прикази,
проблемски задаци.

Креирати (поставити хипотезу, конструисати,
планирати...)

Експерименти, истраживачки пројекти.

Такође, потребно је ускладити оцењивање са његовом сврхом.
Сврха оцењивања

Могућа средства оцењивања

Оцењивање наученог (сумативно)

Тестови, писмене вежбе, извештаји, усмено
испитивање, есеји.

Оцењивање за учење (формативно)

Посматрање, контролне вежбе, дијагностички тестови,
дневници, самоевалуација, вршњачко оцењивање,
практичне вежбе.

У вредновању наученог, поред усменог испитивања, најчешће се користе тестови знања. На интернету,
коришћењем кључних речи оутцоме ассессмент (тестинг, формс, десцриптив/нумерицал), могу се наћи
различити инструменти за оцењивање и праћење.
У формативном оцењивању се користе различити инструменти, а избор зависи од врсте активности која се
вреднује. Када је у питању нпр. практичан рад (тимски рад, пројектна настава, теренска настава и слично) може се
применити табела у којој су приказани нивои постигнућа ученика са показатељима испуњености. Наставник треба
да означи показатељ који одговара понашању ученика.
Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког
члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање).
У процесу оцењивања добро је користити портфолио (збирка докумената и евиденција о процесу и продуктима
рада ученика, уз коментаре и препоруке) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности
коришћења потрфолија су вишеструке: омогућава континуирано и систематично праћење напредовања, подстиче
развој ученика, представља увид у праћење различитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у
оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите области постигнућа (јаке и слабе
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стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак критеријума за одабир продуката учења,
материјално-физички проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика. Већи број ометајућих
фактора је решив успостављањем сарадње наставника са стручним сарадником у прикупљању прилога и
успостављању критеријума оцењивања, уз коришћење Блумове таксономије.
Како ни један од познатих начина вредновања није савршен, потребно је комбиновати различите начине
оцењивања. Једино тако наставник може да сагледа слабе и јаке стране сваког свог ученика. Приликом сваког
вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и
побољша свој резултат и учење. Ако наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да
прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да
би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата
праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.
Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и вредновања. Важно је да наставник
континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе и учења, као и себе и сопствени рад.
Све што се покаже добрим и корисним наставник ће користити и даље у својој наставној пракси, а све што се
покаже као недовољно ефикасним и ефективним требало би унапредити.
Назив предмета

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Циљ

Циљ наставе и учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку
писменост, да изгради одговоран однос према раду и производњи, животном и радном
окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена
професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно.

Разред

пети

Годишњи фонд часова 72 часа

ОБЛАСТ/ТЕМА
ЖИВОТНО И РАДНО

ИСХОДИ
По завршеној области/теми ученик ће
бити у стању да:
- описује улогу технике, технологије и

САДРЖАЈИ

Појам, улога и значај технике и технологије на
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ОКРУЖЕЊЕ

САОБРАЋАЈ

иновација у развоју заједнице и њихово
повезивање
- разликује основна подручја човековог
рада, производње и пословања у
техничко-технолошком подручју
- наводи занимања у области технике и
технологије
- процењује сопствена интересовања у
области технике и технологије
- организује радно окружење у
кабинету
- правилно и безбедно користи
техничке апарате и ИКТ уређаје у
животном и радном окружењу

развој друштва и животног окружења.
Подручја човековог рада и производње,
занимања и послови у области технике и
технологије.
Правила понашања и рада у кабинету.
Организација радног места у кабинету и
примена мера заштите на раду.
Коришћење техничких апарата и ИКТ уређаја у
животном и радном окружењу.

- процени како би изгледао живот људи
без саобраћаја
- класификује врсте саобраћаја и
саобраћајних средстава према намени
- наводи професије у подручју рада
саобраћај
- направи везу између савременог
саобраћаја и коришћења
информационих технологија
- разликује безбедно од небезбедног
понашања пешака, возача бицикла и
дечијих возила
- правилно се понаша као пешак, возач
бицикла и дечијих возила у саобраћају
- користи заштитну опрему за
управљање бициклом и дечијим
возилима
- аргументује неопходност коришћења

Улога, значај и историјски развој саобраћаја.
Врсте саобраћаја и саобраћајних средстава
према намени.
Професије у подручју рада саобраћај.
Употреба информационих технологија у
савременом саобраћају
Саобраћајна сигнализација - изглед и правила
поступања.
Правила и прописи кретања пешака, возача
бицикла и дечијих возила (ролери, скејт,
тротинет) у саобраћају - рачунарска симулација
и саобраћајни полигон.
Обавезе и одговорност деце као учесника у
саобраћају.
Заштитна опрема потребна за безбедно
управљање бициклом и дечијим возилима.
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сигурносних појасева на предњем и
задњем седишту аутомобила и увек их
користи као путник
- повеже место седења у аутомобилу
са узрастом ученика
- одговорно се понаша као путник у
возилу
- показује поштовање према другим
учесницима у саобраћају
- анализира симулирану саобраћајну
незгоду на рачунару и идентификује
ризично понашање пешака и возача
бицикла

ТЕХНИЧКА И
ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

- самостално црта скицом и техничким
цртежом једноставан предмет
- правилно чита технички цртеж
- преноси податке између ИКТ уређаја
- примењује основне поступке обраде
дигиталне слике на рачунару
- користи програм за обраду текста за
креирање документа са графичким
елементима
- користи Интернет сервисе за претрагу
и приступање онлине ресурсима
- преузима одговорност за рад
- представи идеје и планове за акције
које предузима користећи савремену
информационо-комуникациону
технологију и софтвер

Прибор за техничко цртање (оловка, гумица,
лењир, троугаоници, шестар). Формати цртежа
(А3, А4). Размера.
Типови и дебљине линија (пуна дебела линија;
пуна танка линија; пуна танка линија извучена
слободном руком; испрекидана танка линија;
црта-тачка-црта танка линија).
Геометријско цртање (цртање паралелних
правих, цртање нормале на дату праву, цртање
углова помоћу лењира и троугаоника).
Елементи котирања (помоћна котна линија,
котна линија, показна линија, котни завршетак,
котни број - вредност).
Цртање техничког цртежа са елементима
(типови линија, размера и котирање).
Пренос података између ИКТ уређаја (рачунар,
таблет, смартпхоне, дигитални фотоапарат).
Апликација за дигиталну обраду слике.
Операције подешавања осветљености и

294

контраста слике. Промена величине/резолуције
слике, издвајање дела слике.
Креирање документа у програму за обраду
текста.
Форматирање текста, уметање слике и графике.
Интернет претрага и приступ онлине ресурсима.

РЕСУРСИ И
ПРОИЗВОДЊА

КОНСТРУКТОРСКО
МОДЕЛОВАЊЕ

- повезује својства природних
материјала са применом
- објасни технологије прераде и обраде
дрвета, производњу папира, текстила и
коже
- сече, спаја и врши заштиту папира,
текстила, коже и дрвета
- правилно и безбедно користи алате и
прибор за ручну механичку обраду
(маказе, моделарска тестера, брусни
папир, стега)
- направи план израде једноставног
производа и план управљања отпадом
- самостално израђује једноставан
модел

Природни ресурси на Земљи: енергија и
материјали.
Управљање отпадом (рециклажа; заштита
животне средине).
Врсте, својства и примена природних
материјала.
Технологија прераде и обраде дрвета.
Технологија прераде и обраде коже.
Текстилна технологија.
Технологија производње папира.
Поступци ручне обраде и спајања папира,
текстила, коже и дрвета - сечење/резање,
спајање (лепљење) и заштита (лакирање).
Коришћење алата и прибора за ручну обраду и
спајање наведених материјала - маказе,
моделарска тестера, брусни папир, стега.

- самостално проналази информације
потребне за израду предмета/модела
користећи ИКТ и Интернет сервисе
- одабира материјале и алате за
израду предмета/модела
- мери и обележава предмет/модел
- ручно израђује једноставан
предмет/модел користећи папир и/или
дрво, текстил, кожу и одговарајуће
технике, поступке и алате

Израда предмета/модела ручном обрадом и
спајањем папира и/или дрвета, текстила, коже
коришћењем одговарајућих техника, поступака и
алата.
Приказивање идеје, поступка израде и
решења/производа.
Тимски рад и подела задужења у тиму.
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- користи програм за обраду текста за
креирање документа реализованог
решења
- самостално представља пројектну
идеју, поступак израде и
решење/производ
- показује иницијативу и јасну
оријентацију ка остваривању циљева и
постизању успеха
- планира активности које доводе до
остваривања циљева укључујући
оквирну процену трошкова
- активно учествује у раду пара или
мале групе у складу са улогом и
показује поштовање према
сарадницима
- пружи помоћ у раду другим
ученицима
- процењује остварен резултат и
развија предлог унапређења
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Информатика и рачунарство
Математика
Биологија
Географија
Ликовна култура
УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
Наставни предмет техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција ученика ради
његовог оспособљавања за живот и рад у свету који се технички и технолошки брзо мења. Један од најважнијих
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задатака је да код ученика развија свест о томе да примена стечених знања и вештина у реалном окружењу
подразумева стално стручно усавршавање и целоживотно учење, као и да је развијање предузимљивости један
од важних предуслова личног и професионалног развоја.
Наставни програм за пети разред оријентисан је на остваривање исхода.
Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи предмет техника и
технологија. Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у пет наставних
тема: животно и радно окружење, саобраћај, техничка и дигитална писменост, ресурси и производња и
конструкторско моделовање.
1. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи - глобални план рада из кога ће
касније развијати своје оперативне планове. Исходи дефинисани по областима олакшавају наставнику даљу
операционализацију исхода на ниво конкретне наставне јединице. Сада наставник за сваку област има
дефинисане исходе. При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки лакше и брже
могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више различитих активности. Поред уџбеника,
као једног од извора знања, на наставнику је да ученицима омогући увид и искуство коришћења и других извора
сазнавања.
С обзиром да је настава теоријско-практичног карактера, часове треба реализовати поделом одељења на две
групе.
Наставник је у планирању, припреми и остваривању наставе и учење аутономан. За сваки час треба планирати и
припремити средства и начине провере остварености пројектованих исхода.
Посете музејима технике, сајмовима и обиласке производних и техничких објеката треба остваривати увек када за
то постоје услови, ради показивања савремених техничких достигнућа, савремених уређаја, технолошких процеса,
радних операција и др. Када за то не постоје одговарајући услови, ученицима треба обезбедити мултимедијалне
програме у којима је заступљена ова тематика.
2. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
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Ученици у пети разред долазе са извесним знањем из области технике и технологије која су стекли у оквиру
предмета свет око нас и природа и друштво, као и са одређеним животним искуствима у коришћењу различитих
уређаја и учествовања у саобраћају. На томе треба градити даље стицање знања, овладавање вештинама
водећи рачуна да су изузетно важни исходи овог предмета формирање правилних ставова према техници и
технологији где је човек лично одговоран за њихову употребу и злоупотребу, као и за заштиту животне средине.
Код ученика узраста 11, 12 година постоји природна радозналост за технику и технологију, као и потреба да нешто
сами стварају својим рукама. То треба искористити на прави начин и учинити реализацију овог предмета што
више повезаним са свакодневним животом ученика. Реализацијом вежби ученици откривају и решавају
једноставне техничке и технолошке проблеме, упознају примену природних законитости у пракси, формирају
свест о томе како се применом технике и технологије мења свет у коме живе. Они уочавају како на околину
техника утиче позитивно, а како понекад нарушава природни склад и како се могу смањити штетни утицаји на
природно окружење чиме развијају свест о потреби, значају и начинима заштите животне средине.
Животно и радно окружење
Упознавање подручја човековог рада и производње, занимања и послова у области технике и технологије треба
реализовати уз активну улогу ученика и примену одговарајућих медија. Омогућити ученицима да идентификују
одређена занимања којима се људи баве и послове који се обављају у оквиру тих занимања као и техничка
средства која се при томе користе. Тако ће упознати основна подручја човековог рада, производње и пословања у
техничко-технолошком подручју и развити критички однос који укључује разматрање ширег контекста технике и
њеног утицаја на човека и планету Земљу с еколошког, економског, културолошког и социолошког аспекта.
Упознати ученике са техником, техничким достигнућима и значајем технике и технологије. Указати на значај
наставе технике и технологије у циљу стицања техничке културе, тј. техничке писмености и неопходност усвајања
одређених знања о техничким уређајима који нас окружују, добробитима која доносе, начину рада, могућим
опасностима, развијањем вештина које омогућују креативност и иновативност у дизајнирању и изради техничких
средстава као и сигурно и правилно њихово коришћење. Тако ученици стичу и одређена сазнања о разним
професијама што ће им касније помоћи при професионалном усмеравању и опредељивању.
С обзиром да се кабинет за технику и технологију и рад у њему разликује од других кабинета у школи, ученици
треба да упознају специфичност рада, распоред и организацију радних места као и правила понашања и рада у
кабинету. Посебну пажњу треба посветити безбедности на раду приликом коришћења алата и прибора. Указати

298

на ситуације које могу због непоштовања правила понашања или неправилне употребе алата и прибора бити
потенцијалне опасности, као и на примену мера заштите на раду.
Коришћење техничких апарата и ИКТ уређаја у животном и радном окружењу, ученици углавном упознају скоро
свакодневно у својим домовима. Уз активну улогу ученика и примену мултимедија указивати на правилну
употребу и евентуалне последице у случају непридржавања упутстава за коришћење и неисправности техничких
апарата у домаћинству (усисивач, миксер, разне грејалице и др.).
Препоручени број часова за реализацију ове наставне теме је 6.
Саобраћај
Ова област је изузетно важна јер се ученици петог разреда осамостаљују и шире радијус свог кретања, а
статистика говори да у нашој земљи још увек велики број деце страда у саобраћају. По природи њиховог узраста
још увек нису довољно пажљиви у саобраћају где могу бити пешаци, путници, возачи бицикла и дечијих возила.
Зато је тежиште исхода на безбедном понашању и преузимању личне одговорности ученика за понашање у
саобраћају. Употреба заштитне опреме при вожњи бицикла и других дечијих возила, као и коришћење
сигурносних појасева у возилу је најважнији исход који треба постићи. Ученици треба да се на интересантан и
очигледан начин упознају са правилима и прописима кретања пешака и бициклиста у саобраћају, начинима
регулисања саобраћаја и безбедном кретању од школе до куће, да упознају хоризонталну, вертикалну и светлосну
сигнализацију. За реализацију ових наставних садржаја треба користити одговарајуће мултимедије, а за
практично увежбавање могу се користити полигони у оквиру школе или саобраћајне макете које могу израдити и
ученици на редовним часовима или у раду слободних активности, као и коришћењем рачунарске симулације.
Ученици имају прилику да упознају разне професије у области регулисања друмског саобраћаја и могућности и
процене сопствених потенцијала и интересовања у вези са тим професијама.
Препоручени број часова за реализацију ове области је 14.
Техничка и дигитална писменост
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Циљ наставне теме је да ученици овладају вештинама употребе информационо-комуникационих технологија у
техници и схвате њихову природну повезаност. У оквиру препорученог броја часова планирано је да се ученици
упознају са техничким цртежом и обрадом дигиталне слике на рачунару.
Техничко цртање представља универзални језик и основу техничке писмености у графичким комуникацијама у
свим подручјима технике и свакодневном животу. Технички цртеж је средство размене информација у техници, од
његовог настанка до производње тј. од идеје до реализације. Ученици развијају вештине читања и израде
једноставнијих техничких цртежа и израду техничке документације. Ученике треба научити како се скицом може
изразити идеја и како се применом правила (стандарда) израђује технички цртеж. Ученици треба да упознају
формате папира и основни прибор за техничко цртање. Инсистирати на правилном коришћењу прибора за
техничко цртање увежбавањем приликом геометријског цртања (паралелне линије, нормалне линије, кружнице).
Потребно је да сваки ученик самостално нацрта једноставан технички цртеж у одређеној размери користећи
одговарајуће врсте линија као и елементе котирања.
Планирани исходи у области употребе и примене информационо-комуникационих технологија у техници у петом
разреду се првенствено односе на правилно и безбедно коришћење дигиталних уређаја (рачунар, лаптоп, таблет,
мобилни телефон, тв, дигитални фотоапарат, веб камера) а потом и на овладавање вештинама обраде дигиталне
слике на рачунару у циљу стицања одговарајућих компетенција које се односе на документовање и дизајн. Ово је
једна од основних вештина које су неопходне у стицању општих предузетничких компетенција. Препоручује се
наставницима да са ученицима у пару вежбају пренос података између рачунара и екстерних уређаја (мобилни
телефон, фотоапарат) а да сваки ученик самостално реализује процедуре током рада на рачунару. Такође је
препорука да сваки ученик (користећи знања и вештине које је стекао на часовима информатике и рачунарства)
реализује једноставну вежбу уметања фотографије у одговарајући програм за обраду текста и уређивање
документа. Где год је то могуће, треба користити Интернет претрагу и приступ онлине ресурсима.
Препоручени број часова за реализацију ове области је 16.
Ресурси и производња
Ученике треба упознати са појмом природних ресурса на Земљи и са значајем њиховог очувања. Тежиште ове
теме је на енергији и материјалима. Назначити основне изворе енергије као важан ресурс за живот људи,
технолошке процесе и производњу без улажења у детаље. Упознати ученике са начином коришћења и
претварања у неке корисне облике њима већ познатих извора енергије воде, ветра и Сунца.
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Други важан ресурс су материјали. Упознати ученике са појмом и поделом материјала (природни, вештачки).
Врсте и својства материјала (физичка, хемијска и механичка): дрво, папир, текстил, кожа објаснити на
елементарном нивоу. Начин обраде материјала (принципи деловања алата за механичку обраду материјала,
испитивање материјала). Припрема за обраду. Приказати правилно коришћење алата за ручну обраду
материјала, извођење операција и заштита на раду: обележавање, сечење, завршна обрада (бушење, равнање,
брушење). Избор материјала, операција и алата и редоследа њихове примене. Рециклажа материјала и заштита
животне средине. Поступно увођење ученика у рад са алатом при извођењу разних операција мења суштински
карактер наставе технике и технологије - обрада материјала тако постаје средство креативног изражавања, а не
циљ у настави технике и технологије. Програм се реализује у форми предавања (теоретска настава) и вежби.
Приликом вежбања са алатима и при обради материјала потребно је да ученици своје идеје исказују самостално.
Препорука је да ученици, на крају ове области, направе план израде и самостално израде најмање три
једноставна модела.
Препоручени број часова за реализацију ове области је 20.
Конструкторско моделовање
У овом делу програма ученици реализују заједничке пројекте примењујући претходно стечена знања и вештине из
области обликовања и обраде материјала, употребе ИКТ-а у техници и техничког цртања. Циљ наставне теме је
постављање циљева и приоритета, планирање, доношење одлука, тимски рад, комуникацијске вештине, као и
развијање упорности, позитивног односа према раду, способностима решавања проблема, самопроцењивања и
критичког мишљења.
Препорука је да се пројекти реализују у паровима или малим групама.
Наставник упознаје ученике са правилима рада у групи, поделом посла и одговорностима, са динамиком и
роковима за реализацију пројектних активности. Ученици се сами опредељују за одређену активност у оквиру
групе. Пружа им се могућност да реализују своју идеју која је у складу са њиховим интересовањима и
способностима при чему се постиже потпуна диференцијација и индивидуализација наставе. Ученици самостално
истражују информације за пројектни задатак користећи информационо-комуникационе технологије, налазе
решење, формирају идеју, израђују техничку документацију, планирају и реализују сопствени производ.
Идентификација и избор материјала и алата за реализацију пројекта врше се уз подршку наставника. У том
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процесу, ученици усвајају и примењују знања, развијају вештине, ставове, одговорност и самосталност. Препорука
је да се користе материјали и технологије које су ученици упознали у претходној области. Ученици самостално
врше мерење и обележавање. Обрада материјала може се вршити индивидуално али је препорука да ученици
раде у пару, чиме развијају способност сарадње и социјалних вештина. По завршетку, ученици самостално
представљају производ/модел, усмено образлажући ток реализације, процењујући оствареност резултата и
предлог унапређења. Тежиште оваквог рада није на квалитету коначног продукта већ на процесу који има своје
кораке и на сарадничким односима у раду у групи. Наставник је ту пажљиви посматрач, помагач када је то
потребно, давалац повратне информације и неко ко охрабрује. Ученицима јасно треба указати да се и на
неуспелим продуктима може много научити ако се схвати где су грешке направљене. Дискутовати са ученицима и
о цени понуђених решења. Нагласити важност доброг планирања буџета потребног за његову реализацију као и
негативних последица лоших прорачуна. На тај начин ученике полако оспособљавати да размишљају
предузетнички и развијати им основне компетенције везане за финансијску писменост.
Препоручени број часова за реализацију ове области је 16.
3. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се процес и продукти учења.
У процесу оцењивања потребно је узети у обзир све активности ученика (уредност, систематичност, залагање,
самоиницијативност, креативност и др.).
Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, може се обавити са групом тако да се од сваког
члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање).
Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме
грешке и побољша свој резултат и учење. Ако наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви
могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да
предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу
резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне
стратегије учења.
Назив предмета

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
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Циљ

Циљ наставе и учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за
управљање информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, производњу
дигиталних садржаја и креирање рачунарских програма за решавање различитих
проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења.

Разред

пети

Годишњи фонд часова 36 часова

ОБЛАСТ / ТЕМА

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће бити у стању
да:

ИКТ

- наведе примену информатике и рачунарства у
савременом животу
- правилно користи ИКТ уређаје
- именује основне врсте и компоненте ИКТ уређаја
- прави разлику између хардвера, софтвера и сервиса
- прилагоди радно окружење кроз основна
подешавања
- креира дигитални слику и примени основне акције
едитовања и форматирања (самостално и
сараднички)
- креира текстуални документ и примени основне
акције едитовања и форматирања (самостално и
сараднички)
- примени алате за снимање и репродукцију аудио и
видео записа
- креира мултимедијалну презентацију и примени
основне акције едитовања и форматирања
(самостално и сараднички)
- сачува и организује податке
- разликује основне типове датотека

САДРЖАЈИ

Предмет изучавања информатике и
рачунарства.
ИКТ уређаји, јединство хардвера и
софтвера.
Подешавање радног окружења.
Организација података.
Рад са сликама.
Рад са текстом.
Рад са мултимедијом.
Рад са презентацијама.
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ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

- реагује исправно када дође у потенцијално
небезбедну ситуацију у коришћењу ИКТ уређаја;
- доводи у везу значај правилног одлагања
дигиталног отпада и заштиту животне средине
- разликује безбедно од небезбедног, пожељно од
непожељног понашања на интернету
- реагује исправно када дођу у контакт са
непримереним садржајем или са непознатим особама
путем интернета
- приступа интернету, самостално претражује,
проналази информације у дигиталном окружењу и
преузима их на свој уређај
- информацијама на интернету приступи критички
- спроводи поступке за заштиту личних података и
приватности на интернету
- разуме значај ауторских права
- препознаје ризик зависности од технологије и
доводи га у везу са својим здрављем
- рационално управља временом које проводи у раду
са технологијом и на интернету

Употреба ИКТ уређаја на одговоран и
сигуран начин.
Правила безбедног рада на интернету.
Претраживање интернета, одабир
резултата и преузимање садржаја.
Заштита приватности личних
података.
Заштита здравља, ризик зависности
од технологије и управљање
временом.

РАЧУНАРСТВО

- изводи скуповне операције уније, пресека, разлике и
правилно употребљава одговарајуће скуповне ознаке
- схвати математичко-логички смисао речи "и", "или",
"не", "сваки", "неки", израза "ако...онда"
- зна алгоритме аритметике (сабирања, множења,
дељења с остатком, Еуклидов алгоритам) и
интерпретира их алгоритамски
- наведе редослед корака у решавању једноставног
логичког проблема
- креира једноставан рачунарски програм у визуелном
окружењу
- сврсисходно примењује програмске структуре и

Увод у логику и скупове: унија, пресек,
разлика; речи "и", "или", "не", "сваки",
"неки", "ако...онда".
Увод у алгоритме аритметике:
писмено сабирање, множење, дељење
с остатком, Еуклидов алгоритам.
Увод у тему програмирања.
Радно окружење изабраног софтвера
за визуелно програмирање.
Алати за рад са графичким објектима,
текстом, звуком и видеом.
Програм - категорије, блокови

304

блокове наредби
- користи математичке операторе за израчунавања
- објасни сценарио и алгоритам пројекта
- анализира и дискутује програм
- проналази и отклања грешке у програму

наредби, инструкције.
Програмске структуре (линијска,
циклична, разграната).

- сарађује са осталим члановима групе у одабиру
теме, прикупљању и обради материјала у вези са
темом, формулацији и представљању резултата и
закључака
- одабира и примењује технике и алате у складу са
фазама реализације пројекта
- наведе кораке и опише поступак решавања
пројектног задатка
- вреднује своју улогу у групи при изради пројектног
задатка и активности за које је био задужен
- поставља резултат свог рада на интернет, ради
дељења са другима, уз помоћ наставника

Фазе пројектног задатка од израде
плана до представљања решења.
Израда пројектног задатка у групи у
корелацији са другим предметима.
Представљање резултата пројектног
задатка.

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Сви предмети
УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
Програм наставног предмета информатика и рачунарство, у другом циклусу основног образовања и васпитања,
организован је по спиралном моделу и оријентисан је на остваривање исхода. Исходи говоре о томе шта ученици
умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи овај предмет. Представљају опис интегрисаних знања,
вештина, ставова и вредности ученика у три тематске целине: ИКТ, Дигитална писменост и Рачунарство.
У настави оријентисаној на постизање исхода потребно је уважити стечене дигиталне вештине ученика. У
планирању и припремању наставе, наставник полази од исхода које треба остварити и планира, не само своје,
већ, превасходно активности ученика на часу. Наставник треба да буде више оријентисан ка менторској улози, а
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мање ка предавачкој. Потребно је да наставник програмске исходе, који треба да се достигну до краја петог
разреда, разложи на исходе - кораке за сваки час, било да се ради о часовима обраде или утврђивања, а које
треба да оствари сваки ученик. Такође, треба да за сваки час планира и припреми средства и начине провере
остварености пројектованих исхода. Препорука је да наставник планира и припрема наставу самостално и у
сарадњи са колегама из разредног већа због успостављања корелација међу предметима.
Потребно је радити на развоју алгоритамског начина мишљења у поступку решавања проблема и задатака,
развоју логичког мишљења и изградњи личних стратегија за учење уз примену ИКТ-а.
Да би сви ученици достигли предвиђене исходе, потребно је активности осмислити тако да укључују практичан
рад, уз примену ИКТ-а, повезивање различитих садржаја из других тема унутар самог предмета, као и са другим
предметима. Пожељно је да планиране активности на часу прати сажето и јасно упутство ученику за реализацију
задатка, уз демонстрацију поступка. Оставити простор за ученичку иницијативу и креативност, односно да се кроз
дискусију са ученицима одаберу најадекватнији алати, концепти и стратегије за реализацију одређених
активности. У току реализације планираних активности радити на успостављању и неговању навика и понашања
као што су поступност, истрајност, аналитичност, самосталност у раду и спремност на сарадњу.
Достизање дефинисаних исхода може се остварити уз одређени степен слободе наставника како у избору метода
рада, програмских алата и технологија (рачунар, дигитални уређај...), тако и у редоследу и динамици реализације
елемената различитих тематских области. На интернету се могу се наћи примери добре праксе који се, уз
прилагођавање условима рада и поштовањем ауторских права, могу користити.
С обзиром да је настава овог предмета теоријско-практичног карактера изводи се са половином одељења, један
час недељно, у рачунарском кабинету/дигиталној учионици.
Информационо-комуникационе технологије (9)
Реализацију ове тематске целине започети навођењем примера примене ИКТ-а. Мотивисати ученике да дискутују
о могућности примене ИКТ-а из њихове перспективе, да опишу искуства у коришћењу дигиталних уређаја и
наведу оно шта је њима важно код дигиталних уређаја: добар звук, боља фотографија, интернет, игрице,
запажања како њихови родитељи користе ИКТ уређаје и слично.
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Ученике информативно упознати са предметом изучавања информатике и рачунарства и то навођењем примера
који би њима били познати. Објаснити појам информационо-комуникационе технологије (ИКТ). Увести појмове
хардвер и софтвер.
Навести врсте рачунара и дигиталних уређаја које ученици користе, делове из којих се састоје: тастатура, миш,
екран, екран осетљив на додир, кућиште, звучници и сл., наводећи њихову функцију. Дискутовати са ученицима о
њиховом искуству са хардвером и ИКТ уређајима. Циљ је да ученици буду у стању да разумеју намену основних
делова дигиталних уређаја које користе. Напоменути да у рачунару постоји меморија у којој се памте бројеви
којима су описани текст, слика, звук… Показати на примеру како би се нека слика кодирала бројевима. Скренути
пажњу на правилно руковање ИКТ уређајима.
Појам оперативни систем увести кроз повезивање претходног искуства ученика у коришћењу различитих
дигиталних уређаја (кроз дискусију: нпр. који ОС користи мобилни телефон, навести примере: Андроид,
Wиндоwс...). Нагласити који оперативни систем користе рачунари на којима ће радити у школи. Описати укратко
улогу ОС, нагласити да препознаје и повезује делове рачунара и омогућава да користимо рачунар и друге
дигиталне уређаје. На сличан начин увести и појам кориснички програми.
Кроз демонстрацију и личну активност ученика, скренути пажњу на правила која важе у кабинету и у раду са
рачунарима и опремом (правилно укључивање, пријављивање, коришћење, одјављивање и искључивање
рачунара). Увести појам "радна површина" оперативног система (направити паралелу код рачунара и других
дигиталних уређаја). Објаснити појмове икона, пречица, трака са задацима (навести елементе и њихову намену).
Увести појам "Контролна табла", појаснити намену и начин покретања. Без улажења у све детаље контролне
табле, са ученицима у овом разреду урадити само најосновнија подешавања уређаја (миша, монитора...) и радног
окружења (регионална језичка подешавања ОС-а, језик тастатуре СР ћирилица и латиница, јачина звука…). Овде
паралелно урадити све активности, према могућностима, и кроз основна подешавања на телефону јер су такви
уређају ученицима блиски.
Кроз конкретне примере објаснити појам датотеке и неопходност организације датотека у рачунару: чување и
проналажење, премештање или брисање (поменути "Корпу за отпатке"). Дискутовати са ученицима о врстама
датотека (текст, бројеви, слике, звук, видео и мултимедија).

307

За креирање, измене, чување и приказивање резултата рада у форми датотека, одабрати доступне корисничке
програме (лиценциране или бесплатне), као што су програми за: цртање, обраду текста, израду мултимедијалних
презентација, снимање звука и видео-записа помоћу других уређаја (мобилни телефон, камера, микрофон…),
репродукцију звука и видео материјала који могу бити инсталирани у рачунару или на "облаку". Наставник може по
својој процени одабрати и друге програме који ће такође утицати на стицање жељеног, функционалног ИКТ знања
и вештина у раду са наведени мултимедијалним елементима.
У петом разреду ученик треба да креира и уреди дигиталне слике/цртеже коришћењем расположивих алата
изабраног програма (селектовање, копирање, лепљење, промену величине слике, додавање и брисање облика,
одсецање дела слике, чување, затварање, проналажење, дораду и чување продукта, као и алате за зумирање,
унос текста, употребу "четкице", "гумице" и сл.).
При раду са текстом применити основне алате за уређивање и обликовање текста (унос текста, додавање,
брисање, копирање, селектовање, поравнање, промена фонта, боје, величине слова, уметање слика...).
Наглашавати потребу одабира одговарајућег писма (кодног распореда: ћирилица, латиница...) и инсистирати на
примени правописа. Увежбати чување и штампање документа. Рад са табелама и сложенијим алатима обрадити
у старијим разредима.
Паралелно са српском терминологијом поменути и изворне енглеске термине.
Снимање звука и видео-записа, сходно могућностима, започети демонстрацијом употребе уређаја: камера,
микрофон, звучници, мобилни телефони, итд. Обухватити најосновније технике у процесу снимања (покрени,
заустави, сачувај, обриши) и репродукције (покрени, паузирај, заустави, пусти од почетка, подеси јачину звука). У
вежби чувања аудио/видео записа скренути пажњу на различите типове датотека у конкретном програму (нпр.
мп3, мп4, ави, миди…).
При изради мултимедијалних презентација применити основне алате за уређивање и обликовање садржаја. У
програму за израду мултимедијалних презентација користити раније креиране звучне и видео записе.
Прилагодити тип датотеке изабраном програму (користити неки од расположивих програма за конверзију
података). Кроз разговор са ученицима и кроз примере развити појам добре презентације и начине представљања
(колико је битан садржај а не само форма).
Дигитална писменост (5)
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При реализацији тематске целине Дигитална писменост појаснити ученицима шта значи коришћење ИКТ уређаја
на одговоран и сигуран начин, и нагласити да то није обавеза само ИТ стручњака већ свих корисника.
Демонстрирати функције антивирусног програма и заштитног зида. Анализирати са ученицима од каквог су
материјала направљени ИКТ уређаји, да ли се такви материјали могу рециклирати и на које све начине се могу
одлагати дигитални уређаји који нису у употреби, у циљу заштите животне средине.
Проверити са ученицима њихова досадашња искуства у коришћењу веб-прегледача (читача, браузера).
Разговарати о сајтовима претраживачима и начинима претраге, увести појмове аутор и ауторска права и навести
основне лиценце. Претрагу интернета и одабир релевантних страница из приказаних резултата претраге. (Како
проналазимо, бирамо и преузимамо информације? Како стварамо (онлајн апликације)? Како размењујемо
информације и сарађујемо на интернету?)
На унапред припремљеном скупу веб-страна кроз дискусију о процени информација пронађених на интернету
(публика којој је сајт намењен, аутор, тачност/прецизност, објективност, актуелност и интернет адреса)
подстицати развој критичког мишљења ученика.
Упознати ученике са правилима понашања на интернету (енг. Нетиqуетте). За утврђивање и појашњавање ове
теме, организовати квизове и радионице (на теме безбедно - небезбедно, пожељно - непожељно понашање на
интернету) као и симулације небезбедних ситуација са акцентом на то како је пожељно реаговати у датим
ситуацијама (кроз играње улога и сл.). Једна од активности за ученике, ради повезивања знања, може бити
израда текстуалних докумената на тему: Моја правила понашања на интернету, Пет најважнијих правила за
безбедан интернет, Како да интернет постане сигурнији за децу, и сл.
У корелацији са другим предметима (физичко и здравствено васпитање) велику пажњу посветити томе како
уређаји које свакодневно користе (рачунар, телефон, таблет...) могу лоше да утичу на њихово здравље при чему
их треба водити ка ситуацијама на које их родитељи свакодневно подсећају (лоше држање, дуго гледање у
екран,…..). Посебну пажњу посветити развоју свести код ученика о времену у току дана, утрошеном на рад са
технологијом и могућим развојем зависности од технологије.
Рачунарство (16)
Реализација теме може се започети приказивањем мотивационих филмова о програмирању. Увести појмове:
програм и програмирање. Демонстрирати готове анимације и рачунарске игре ради развијања свести и
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побуђивања мотивације да ученици сами могу да креирају своје игрице. Одабрати пример игрице за анализу (на
пример са портала www.цоде.орг), као и друге мотивационе материјале из сличних образовних извора) са циљем
упознавања ученика са корацима у решавању једноставних проблемских задатака. Увести појам алгоритма при
решавању најједноставнијег проблема. Искористити искуство које ученици имају као корисници технологије
(рачунара, паметних телефона...) да би се направила јасна веза између процеса програмирања и коначног
производа, игрица или анимација. Поред тога, истицати да се кроз учење програмирања и алгоритама, развијају
стратегије за решавања животних проблема, сваки задатак који себи постављамо у свакодневном животу се
решава корак по корак, тј. алгоритамски.
У међупредметној координацији са предметом математика, увести математичко-логичке појмове које леже у
основи информатике и рачунарства: скуп, елементи, подскуп, једнакост скупова, празан скуп (са одговарајућим
знацима); Венови дијаграми; скуповне операције: унија, пресек, разлика и одговарајуће ознаке; речи: "и", "или",
"не", "сваки", "неки"; одговарајуће логичке везнике и њихову интерпретацију скуповним операцијама и релацијама.
Коришћењем примера из текућих садржаја, даље се осмишљава појам скупа, изграђује математичкоинформатички језик и уноси прецизност у изражавању. Потребно је на разноврсним примерима користити
одговарајуће симболе (знаке) и уочавати законитости скуповних и логичких операција. На подесним примерима
илустровати математичко-логичку употребу речи: сваки, неки, или, и, не, следи (ако...онда). Ученици усвајају
елементе дедуктивног закључивања (правилно формулисање тврђења; правилно закључивање, правилно
коришћење везника "и", "или", а нарочито "ако...онда"). Наставити са даљим изграђивањем појмова: бројевни
израз, променљива, израз с променљивом и придруживање, користећи при томе и термине израз, формула, исказ,
алгоритам. Уочавати примере једноставнијих (функцијских) зависности у разним областима (придруживање по
датом правилу бројева - бројевима, бројева - дужима, бројева - површинама и др.), као и једноставнијих
алгоритамских процедура (основни алгоритми за извођење рачунских операција сабирања, множења, дељења с
остатком, Еуклидовог алгоритма). При томе је важно коришћење дијаграма и табела (дијаграм тока алгоритма,
табела резултата неког пребројавања или мерења и др).
Објаснити проблем речима, дефинисати сваку појединачну инструкцију (корак) и поступак ређања блокова,
представити дејство наредбе "покрени" и описати какво дејство има на понашање објекта. Напоменути да се
једном поређани блокови инструкција могу више пута покренути. Преласком на наредне нивое сложености
објаснити зашто је погодно заменити кораке који се понављају одговарајућом блок наредбом (петља-блок
"понављај") или ако проблемски задатак садржи неки задати услов, објаснити потребу раздвајања (гранање-блок
"ако је") на наредбе које ће се извршити ако је испуњен услов.
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Изабрати програмско окружење за визуелно програмирање (Сцратцх, Стенцyл, АппИнвентор, Алице, …) које
треба да омогући алгоритамско решавање проблема и основе програмирања. Програмско окружење бирати тако
да омогућава једноставну анимацију објеката, односно, да алати омогућавају ученицима да се одмах, без много
теоријског увода и објашњења сложених програмерских концепата, активно укључе у програмирање.
У зависности од изабраног програмског окружења прилагодити сва следећа објашњења специфичностима тог
алата.
Кроз активну наставу и укљученост у процес креирања програма од првих часова, ученици ће поступно усвојити
потребне појмове, знања и вештине. Указати на сличности и разлике са примерима и радним окружењем
приказаним на првом часу, као што су ограничења у избору објеката, ограничења у инструкцијама у задатку и
навести које могућности нуди изабрано програмско окружење.
Погодан пример, приликом упознавања са радним окружењем, је да ученици за конкретан лик и конкретну сцену,
поређају блокове наредби тако да се кликом на лик појави нека порука (нпр. "Здраво ја сам…"). Демонстрирати
поступке: избор објеката (нагласак на библиотеке), слагање блокова по принципу "превуци-и-пусти" и покретање
програма. Указати ученицима на могућност измене појединачних особина објеката који су доступни у
библиотекама и галеријама одабраног софтвера у форми 2Д односно 3Д модела. Упознати ученике кроз овај
једноставни пример са појмом наредбе и концептом писања програма кроз ређање блок-наредби. Подизати ниво
сложености у складу са појмовима који се уводе: пројекат и сценарио и направити везу са појмовима задатак и
писање приче. Довести у везу поступак решавања задатка са писањем програма, и повезати појмове сценарио и
алгоритам. Увести појмове: Објекат - лик (библиотека објеката, подешавање особина и својства за изабрани
објекат), Објекат - позорница (библиотека позорница, подешавање позадине позорнице, координатни систем
сцене), алати (умножи, исеци-обриши, увећај, умањи) и датотека програма (најчешће се користи термин пројекат). За изабрано радно окружење за визуелно програмирање (за рад код куће) пожељно је припремити
кратко писано упутство (проналажење, преузимање, инсталирање…), демонстрирати и појаснити (поступак:
преузимања, чувања и инсталирања изабраног програмског окружења, напоменути могућност коришћења онлајн
апликације, уколико таква могућност постоји). Сваки од објеката ученик може креирати самостално, уместо да
користи предефинисане објекте из библиотека.
Демонстрирати на сваком примеру следеће технике: креирање пројекта (нови пројекат, изабрати објекат чије се
активности дефинишу, као и објекте који дефинишу његову околину, дефинисати почетни положај објекта и
својства објекта - у неким окружењима информација о објекту), једноставна подешавања (употребу алата: увећај,
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умањи, умножи, исеци, окрени, промени боју...), задавање изабраног кретања или понашања (из палете блокова:
управља догађајем, за задате акције одговарајући догађај...), чување пројекта (именовање, избор локације),
поновно отварање (затварање, проналажење, покретање) и модификацију пројекта (измену неког елемента:
оријентацију, боју, величину и сл., проналажење и исправљање грешака, чување измена у пројекту).
Демонстрирати и указивати на разноврсне функционалности доступне у палетама блокова, за: кретања, изглед и
активности коју објекат треба да реализује (предвиђених сценаријом) преко примера као што су: кретање објеката
да се избегну препреке, разговор два лика о појмовима које су учили у претходној лекцији и сл.
Упознати ученике са категоријама блокова и начином задавања параметара (трајање догађаја, број понављања,
промену угла, промену положаја…). Унос података преко тастатуре користити за промену параметара у оквиру
блок-наредбе. Применом различитих функционалности објеката ученици треба да уоче информације о близини
објеката, њиховој величини и просторним односима. На конкретном примеру демонстрирати утицај промене
параметара на извршавање програма. Демонстрирати функције едитовања објеката, едитовања и управљања
програмом (измене у редоследу блокова, обједињавање блокова који се понављају у петље или гранање),
тестирање и праћење сваког корака приликом извршавања програма.
Појам променљиве увести на конкретном примеру који једноставним рачунским операцијама и њиховим
извршавањем доводи до решавања конкретног проблема. Обухватити појмове и поступке за креирање
променљивих, доделу вредности и коришћење оператора. Нпр. сходно узрасту и у корелацији са математиком за
пети разред креирати програм за израчунавање обима и површине правоугаоника. При томе креирати
променљиве: дужина, ширина, обим и површина и скренути пажњу да су оператори који се користе у овом
примеру основне рачунске операције (сабирање, множење).
Поступно кроз примере увести појмове: линијска, циклична и разграната структура, као што су: промена позадине
или лика у односу на догађај, креирање реченице од речи и слика, разврставање објеката у скупове (жива и
нежива природа, планете, реке...), упоређивање вредности две променљиве, понављање кретања и мелодије док
се не додирне други објекат, одређивање просечне температуре на основу пет бројева који представљају
измерене температуре од понедељка до петка, налажење најлакшег ранца од дата три, одређивање просечне
висине или тежине дечака и девојчица у групи (за напредније…) и слично.
Без обзира на примере који се одаберу требало би свакако обавезно обрадити мале серије од коначно много
елемената и за њих израчунати: број, збир, просек, минимум, максимум.
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Анализирати са ученицима карактеристике појединих структура и оправданост примене у појединим ситуацијама.
Поступак корак по корак до решења проблема, треба да послужи за систематизацију поступка израде пројекта.
Она треба да обухвати разумевање појма пројекта, израду сценарија и алгоритма, ређање блок-наредби, проверу
грешака, исправљање програма, дељење са другима преко Интернета. Нагласити да се алгоритми могу описати
на разне начине: дијаграмом тока, псеудокодом, препричано обичним језиком, као и кроз програм креиран у
једном од визуелно оријентисаних програмерских алата. Демонстрирати поступак постављања пројекта на
Интернет. Указати на могућност преузимања готових пројеката са Интернета, ради проналажења најбољег
решења за сопствени пројекат, уочавање туђих и својих грешака, као и за добијање идеја и развијања
креативности.
Пројектна настава (6)
Наставницима се препоручује да у току петог разреда, ради развијања међупредметних компетенција и
остваривања корелације са другим предметима, реализују са ученицима најмање два пројектна задатка. Време
реализације пројектних задатака од којих је један из области ИКТи Дигитална писменост и други из области
Рачунарство одређује наставник у договору са ученицима и са наставницима других предмета, који покривају
област изабране теме. При избору тема, сходно интересовањима извршити поделу ученика на групе/парове.
При реализацији првог пројектног задатка ставити нагласак на разради пројектног задатка - од израде плана до
представљања решења. Наставник планира фазе пројектног задатка у складу са временом, сложеношћу теме,
расположивим ресурсима (знања, вештине и ставови које су ученици усвојили након тематских целина ИКТ и
Дигитална писменост, техничке опремљености школе и других релевантних фактора). Ученици заједно са
наставником пролазе кроз све фазе рада на пројектном задатку, при чему наставник наглашава сваки корак,
објашњава, иницира дискусију и предлаже решења.
При представљању фаза пројекта може послужити следећи пример: Фаза 1: представљање тема, формирање
група и одабир теме; Фаза 2: Одабир материјала и средстава, разматрање додатне подршке предметног
наставника у зависности од теме; Фаза 3: Планирање времена и избор стратегије за решавање задатка у складу
са роком за предају рада; Фаза 4: Прикупљање и проучавање материјала, израда задатка и припрема за
излагање; Фаза 5: Представљање резултата пројектног задатка, дискусија и процена/самопроцена урађеног
(наставник обезбеђује услове за што успешније излагање, усмерава дискусију и врши евалуацију урађеног са
прецизном повратном информацијом).
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Пројектни задаци се баве реалним темама из школског или свакодневног живота. За предвиђени број часова ове
тематске целине и са добро испланираним активностима, може се очекивати да ученици успешно израде и
представе решење пројектног задатка. Акценат је на подстицању иницијатива и креативности, успостављању
сарадничких и вредносних ставова код ученика. Циљ је развијање и неговање: поступности, повезивања и
изградње сопствених стратегија учења, вршњачког учења, вредновања и самовредновања постигнућа.
Пројектни задаци подразумевају корелацију и сарадњу са наставницима осталих предмета, која се може
остварити на оваквим и сличним примерима:
- израда интервју-а или чланака (на теме: занимљивости из света спорта, уметности, науке,...);
- израда упутства или туторијала (типа: "како да подесите", "како да измените", "како да решите овај задатак"‘,
"како да користите програм... ");
- израда правила понашања (на теме: у спортској сали, у кабинету..., за безбеднији рад на интернету, за креирање
сигурне лозинке, заштите рачунара од злонамерних програма, заштите здравља...).
Додатна мотивација за ученике може бити избор најбољих радова за: школски часопис, сајт школе, огласну таблу
(одељење гласа - вредновање, самовредновање) а да остале радове постављају на пано у кабинету
информатике и рачунарства…
Добар пример сумирања научених поступака је израда пратеће документације у виду фајлова различитог типа,
као што су: текстуални фајлови, слике, видео материјали и сл.
Други пројектни задатак се реализује по фазама које су већ описане.
За пример могу послужити следеће теме: Направи калкулатор или Креирај програм за
израчунавање...(математика), Прича из космоса, Испричај причу о месту у коме живиш или Туристички водич
кроз… (географија), Интервјуиши другаре о будућим занимањима (у форми стрипа), Замеси хлеб (од њиве до
трпезе)... Ученици такође, могу позајмити већ урађени пројекат, преузети га са интернета и прилагодити свом
сценарију. Идеја за пројектни задатак може бити и израда квиза и теста за проверу знања, понављање,
утврђивање, систематизацију градива из целог предмета.
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Ученици пре прикупљања материјала израђују сценарио (причу или алгоритам за конкретан задатак), разрађују
кораке и описују поступак решавања пројектног задатка. Део задатка је и чување материјала употребљеног за
решавање пројектног задатка. Очекивани продукт пројектног задатка је мултимедијални садржај у форми: стрипа,
анимације, игрице и сл., а напреднији ученици могу израдити алгоритам и програм за решавање конкретног
проблемског задатка.
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика.
Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког
члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање).
Препоручује се и оцењивање базирано на практичним радовима и вежбањима. Квизове, тестове знања и слично
користити за увежбавање и утврђивање појмова и чињеничних знања, као и за формирање коначних оцена.
Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог
ученика. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да
разуме грешке и побољша свој резултат и учење.
Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи
своје наставне праксе.
У оквиру плана рада наставника, у делу ваннаставних активности, поред додатне и допунске наставе, планирати
секцију и време за менторски рад са ученицима који учествују на такмичењима из овог предмета. Препоручује се
да се избор тема за рад на секцији изврши у сарадњи са другим наставницима, а да се почетна иницијатива
препусти ученицима и њиховим интересовањима. Теме као што су израда и одржавање школског сајта, блога или
неке друге школске веб странице, креирање и израда школског електронског часописа или летописа школе могу
бити добре почетне идеје које ће повезати знања и вештине стечене у овом предмету са другим знањима, уз
активно учешће у животу школе.

Назив предмета

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
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Циљ

Циљ наставе и учења физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује
физичке способности, моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене
културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у
савременим условима живота и рада.

Разред

Пети

Годишњи фонд часова 72 часа + 54 часа (обавезне физичке активности ученика)

ОБЛАСТ/ТЕМА

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ

МОТОРИЧКЕ
ВЕШТИНЕ, СПОРТ И
СПОРТСКЕ
ДИСЦИПЛИНЕ

Атлетика

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:

САДРЖАЈИ

- примени једноставне комплексе
простих и општеприпремних вежби
- изведе вежбе (разноврсна
природна и изведена кретања) и
користи их у спорту, рекреацији и
различитим животним ситуацијама
- упореди резултате тестирања са
вредностима за свој узраст и
сагледа сопствени моторички
напредак

Обавезни садржаји

- комбинује и користи достигнути
ниво усвојене технике кретања у
спорту и свакодневном животу
- доводи у везу развој физичких
способности са атлетским
дисциплинама

Вежбе за развој снаге
Вежбе за развој покретљивости
Вежбе за развој аеробне
издржљивости
Вежбе за развој брзине
Вежбе за развој координације
Примена националне батерије
тестова за праћење физичког
развоја и моторичких способности
Обавезни садржаји
Техника истрајног трчања
Истрајно трчање - припрема за крос
Техника спринтерског трчања
Техника високог и ниског старта
Скок увис (прекорачна техника)
Бацање лоптице (до 200 г)
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Препоручени садржаји
Техника штафетног трчања
Скок удаљ
Бацања кугле 2 кг
Бацање "вортекс-а"
Тробој
- одржава стабилну и динамичку
равнотежу у различитим
кретањима, изводи ротације тела
- користи елементе гимнастике у
свакодневним животним
ситуацијама и игри
- процени сопствене могућности за
вежбање у гимнастици
Спортска
гимнастика

Обавезни садржаји
Вежбе на тлу
Прескоци и скокови
Вежбе у упору
Вежбе у вису
Ниска греда
Гимнастички полигон
Препоручени садржаји
Вежбе на тлу (напредне варијанте)
Висока греда
Трамболина
Прескок
Коњ са хватаљкама
Вежбе у упору (сложенији састав)
Вежбе у вису (сложенији састав)

- користи елементе технике у игри
- примењује основна правила
Основе тимских рукомета у игри
- учествује на унутародељенским
и спортских
такмичењима
игара

Обавезни садржаји
Рукомет/минирукомет:
Основни елементи технике и
правила;
- вођење лопте,
- хватања и додавања лопте,
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- шутирања на гол,
- финтирање,
- принципи индивидуалне одбране
- основна правила
рукомета/минирукомета
Спортски полигон
Препоручени садржаји
Напредни елементи технике, тактике
и правила игре:
- хватања котрљајућих лопти,
- дриблинг,
- шутирања на гол,
- финтирање,
- основни принципи колективне
одбране.

Плес
и ритмика

- изведе кретања, вежбе и кратке
саставе уз музичку пратњу
- игра народно коло
- изведе кретања у различитом
ритму
- изведе основне кораке плеса из
народне традиције других култура

Обавезни садржаји
Покрети уз ритам и уз музичку
пратњу
Ритмичка вежба без реквизита
Скокови кроз вијачу
Народно коло "Моравац"
Народно коло из краја у којем се
школа налази
Основни кораци друштвених
плесова
Препоручени садржаји
Вежбе са обручем
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Вежбе са лоптом
Сложенији скокови кроз вијачу

Пливање

- контролише и одржава тело у
води
- преплива 25 м слободном
техником
- скочи у воду на ноге
- поштује правила понашања у и
око водене средине

Обавезни садржаји
Предвежбе у обучавању пливања
Игре у води
Самопомоћ у води
Препоручени садржаји
Плива једном техником
Роњење у дужину

ФИЗИЧКА И
ЗДРАВСТВЕНА
КУЛТУРА
(Реализује се кроз све
наставне области и
теме уз практичан рад)

Физичко
вежбање и
спорт

- објасни својим речима сврху и
значај вежбања
- користи основну терминологију
вежбања
- поштује правила понашања у и на
просторима за вежбање у школи и
ван ње, као и на спортским
манифестацијама
- примени мере безбедности током
вежбања
- одговорно се односи према
објектима, справама и реквизитима
у просторима за вежбање
- примени и поштује правила
тимске и спортске игре у складу са
етичким нормама
- навија и бодри учеснике на
такмичењима и решава конфликте
на социјално прихватљив начин
- користи различите изворе

Циљ и сврха вежбања у физичком и
здравственом васпитању
Основна правила
Рукомета/минирукомета и Малог
фудбала
Понашање према осталим
субјектима у игри (према судији,
играчима супротне и сопствене
екипе)
Чување и одржавање материјалних
добара која се користе у физичком и
здравственом васпитању
Уредно постављање и склањање
справа и реквизита неопходних за
вежбање
Упознавање ученика са најчешћим
облицима насиља у физичком
васпитању и спорту
"Ферплеј" (навијање, победа, пораз
решавање конфликтних ситуација)
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Здравствено
васпитање

информација за упознавање са
разноврсним облицима физичких и
спортско-рекреативних активности
- прихвати сопствену победу и
пораз у складу са "ферплејом"
- примењује научено у физичком и
здравственом васпитању у
ванредним ситуацијама
- препозна лепоту покрета и
кретања у физичком вежбању и
спорту
- направи план дневних активности

Писани и електронски извори
информација из области физичког
васпитања и спорта
Значај развоја физичких
способности за сналажење у
ванредним ситуацијама (земљотрес,
поплава, пожар...)
Физичко вежбање и естетика
(правилно обликовање тела)
Планирање дневних активности

- наведе примере утицаја физичког
вежбања на здравље
- разликује здраве и нездраве
начине исхране
- направи недељни јеловник
уравнотежене исхране уз помоћ
наставника.
- примењује здравственохигијенске мере пре, у току и након
вежбања
- препозна врсту повреде
- правилно реагује у случају
повреде
- чува животну средину током
вежбања

Физичка активност, вежбање и
здравље
Основни принципи вежбања и врсте
физичке активности
Одржавање личне опреме за
вежбање и поштовање здравственохигијенских мера пре и после
вежбања
Лична и колективна хигијена пре и
после вежбања
Утицај правилне исхране на
здравље и развој људи
Исхрана пре и после вежбања
Прва помоћ:
- значај прве помоћи,
- врсте повреда.
Вежбање и играње на чистом
ваздуху - чување околине приликом
вежбања
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Биологија
Географија
Музичка култура
Ликовна култура
Информатика
Математика
Српски језик
УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
Концепција физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству часовних, ванчасовних и ваншколских
организационих облика рада, као основне претпоставке за остваривање циља кроз достизање исхода и
стандарда овог васпитно-образовног подручја.
Главна промена у савременој концепцији и пракси образовања и васпитања, па тако и у програму премета
физичко и здравствено васпитање, је померање тежишта са наставних садржаја на јасно дефинисане исходе,
односно са наставних садржаја на процес учења и његове резултате.
Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли у предмету физичко и
здравствено васпитање, и учешћем у обавезним физичким активностима. Исходи представљају опис
интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у три предметне области:
- физичке способности,
- моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине и
- физичка и здравствена култура.
Они омогућавају да се циљ овог предмета достигне у складу са предметним и међупредметним компетенцијама и
стандардима постигнућа. Исходи не прописују структуру, садржаје и организацију наставе, као ни критеријуме и
начин вредновања ученичких постигнућа.

321

Циљ и исходи предмета се остварују кроз наставу физичког и здравственог васпитања (у трајању од 2 школска
часа недељно) и обавезне физичке активности сваког ученика (у трајању од 1,5 школски час недељно). Програм
петог разреда базиран је на континуитету усвојених знања, вештина, ставова и вредности из првог циклуса
основног образовања и васпитања.
Настава физичког и здравственог васпитања усмерена је према индивидуалним разликама ученика, које се
узимају као критеријум у диференцираном приступу, па самим тим неопходно је упутити ученика или групу
ученика, на олакшане или проширене садржаје у часовној, ванчасовној и ваншколској организацији рада.
Где је неопходно, програмске садржаје потребно је реализовати према полу.
Обавезни организациони облици рада:
А. часови физичког и здравственог васпитања;
А1. обавезне физичке активности ученика;
Остали облици рада (ванчасовне и ваншколске активности):
Б. слободне активности - секције,
В. недеља школског спорта,
Г. активности у природи (кросеви, зимовање, летовање - камповање...),
Д. школска и ваншколска такмичења
Ђ. корективно-педагошки рад.
ОБАВЕЗНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА
А. Часови физичког и здравственог васпитања
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Наставне области:
1. Физичке способности
На свим часовима као и на другим организационим облицима рада, посебан акценат се ставља на:
- развијање физичких способности које се континуирано реализује у уводном и припремном делу часа путем
вежби обликовања. Део главне фазе часа може се користи за развој основних физичких способности узимајући у
обзир утицај који наставна тема има на њихов развој. Методе и облике рада наставник бира у складу са
потребама и могућностима ученика и материјално-техничким условима за рад;
- подстицање ученика на самостално вежбање;
- учвршћивање правилног држања тела.
Програм развоја физичких способности је саставни део годишњег плана рада наставника.
Праћење, вредновање и евидентирање физичких способности ученика спроводи се на основу Приручника за
праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања, (Завод за
вредновање квалитета образовања и васпитања, 2016).
2. Моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине
Усвајање моторичких знања, умења и навика, остварује се кроз примену обавезних и препоручених програмских
садржаја атлетике, гимнастике, спортских игара, плеса, ритмичке гимнастике, пливања, примењујући основне
дидактичко-методичке принципе и методе рада неопходне за достизање постављених исхода.
Усвојена знања, умења и навике треба да омогуће ученицима њихову примену у спорту, рекреацији и
специфичним животним ситуацијама.
Стицање знања, умења и навика је континуирани процес индивидуалног напредовања ученика у складу са
његовим психо-физичким способностима.
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Ученицима који нису у стању да усвоје неке од садржаја, задају се вежбања слична али лакша од предвиђених
или предвежбе.
Уколико ученик не достигне предвиђени исход, оставља се могућност да исти достигне у наредном периоду.
Усавршавање неких моторичких задатака је континуирани процес без обзира на садржаје програма (техника
ходања, трчања, примена научене игре итд.).
У раду са напреднијим ученицима реализују се препоручени садржаји или садржаји из наредних разреда. Кроз
процес реализације програма неопходно је пратити способности ученика за поједине спортове.
3. Физичка и здравствена култура
Достизањем исхода ове наставне области, ученици стичу знања, вештине, ставове и вредности о вежбању
(основним појмовима о вежби, како се неко вежбање изводи и чему конкретна вежба и вежбање служи), физичком
васпитању, спорту, рекреацији и здрављу.
Посебно планиране и осмишљене информације о вежбању и здрављу преносе се непосредно пре, током и након
вежбања на часу.
Ова наставна област остварује се кроз све организационе облике рада у физичком и здравственом васпитању и
обухвата: формирање правилног односа према физичком вежбању, здрављу и раду; развијање и неговање ферплеја; препознавање негативних облика понашања у спорту и навијању; вредновање естетских вредности у
физичком вежбању, рекреацији и спорту; развијање креативности у вежбању; очување животне средине, као и
развијање и неговање здравствене културе ученика.
Поред наведеног у овој области потребно је радити на: неговању патриотских вредности (народне традиције и
мултикултуралности); формирању правилног односа према различитостима, чувању материјалних добара,
неговању друштвених вредности итд.
А1. Обавезне физичке активности ученика
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Физичке активности ученика доприносе остваривању постављеног циља и исхода физичког и здравственог
васпитања. Ове активности организују се у оквиру редовног распореда или према посебном распореду у складу
са просторним могућностима школе и потребама ученика у трајању од 1,5 час недељно.
План рада ових активности је саставни је део планирања у физичком и здравственом васпитању.
Школа се може определити за један од понуђених начина организације ових активности на предлог Стручног већа.
Начин организације ових активности је саставни део Школског програма и Годишњег плана рада школе.
Начини организације рада обавезних физичких активности ученика:
- реализују се у трајању од 45 минута, једном у току недеље. У школама које имају одговарајуће материјалнотехничке и просторне услове, фонд од 1/2 школског часа односно 22,5 минута, на недељном нивоу, може се
реализовати тако што ће ученици сваке друге недеље имати још један час ових активности, или на други начин
који предложи Стручно веће физичког и здравственог васпитања. Ради ефикаснијег рада и обухваћености свих
ученика дозвољено је спајање два одељења истог разреда. Два наставника раде истовремено са два одељења.
- реализују се у трајању од 45 минута, једном у току недеље. Фонд од 1/2 школског часа односно 22,5 минута, на
недељном нивоу, реализује се кумулативно, једном у тромесечју, у укупном трајању од 6 школских часова,
односно 4,5 сати.
Стручно веће може предложити неки други начин организације ових активности, посебно уколико се школа
определи да ове активности реализује изван школе (пливање, скијање, клизање, оријентиринг итд.).
Програмски садржаји обавезних физичких активности
Обавезни програмски садржаји ових активности су:
- Кондиционо вежбање ученика у трајању од најмање 20 минута;
- Мали фудбал:
1. Вођење и контрола лопте,
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2. Примање лопте и додавање лопте различитим деловима стопала,
3. Шутирање на гол и основе игре у нападу (откривање),
4. Одузимање лопте и основе игре у одбрани (покривање),
5. Вежбе са два и три играча,
6. Игра са применом основних правила за мали фудбал.
Препоручени програмски садржаји ових активности:
- Обучавање и усавршавање елемената предвиђених препорученим наставним садржајима:
1. Атлетике;
2. Гимнастике;
3. Плеса и ритмике;
4. Других активности предвиђених програмом школских такмичења.
- Мали фудбал:
1. колективна игра у одбрани и нападу,
2. техника игре голмана,
3. игра уз примену правила
- Пливање;
- Скијање;
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- Клизање;
- Бадминтон;
- Стони тенис;
- Оријентиринг;
- Друге активности по избору Стручног већа школе.
ВАНЧАСОВНЕ И ВАНШКОЛСКЕ АКТИВНОСТИ
План и програм ових активности предлаже Стручно веће и саставни је део годишњег плана рада школе и
школског програма.
Б. Слободне активности - секције
Формирају се према интересовању ученика. Наставник сачињава посебан програм узимајући у обзир материјалне
и просторне услове рада, узрасне карактеристике и способности ученика. Уколико је неопходно, секције се могу
формирати према полу ученика. Ученик се у сваком тренутку може се укључити у рад секције.
В. Недеља школског спорта
Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и
безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије,
малолетничке деликвенције, школа у оквиру Школског програма реализује недељу школског спорта.
Недеља школског спорта обухвата:
- такмичења у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима ученика;
- културне манифестације са циљем промоције физичког вежбања, спорта и здравља (ликовне и друге изложбе,
фолклор, плес, музичко-спортске радионице, слет...);
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- ђачке трибине и радионице (о здрављу, историји физичке културе, спорту, рекреацији, "ферплеју", последицама
насиља у спорту, технолошка достигнућа у вежбању и спорту и др.).
План и програм Недеље школског спорта сачињава Стручно веће физичког и здравственог васпитања у
сарадњи са другим стручним већима (ликовне културе, музичке културе, историје, информатике...) и стручним
сарадницима у школи, водећи рачуна да и ученици који су ослобођени од практичног дела наставе физичког и
здравственог васпитања, буду укључени у организацију ових активности.
Г. Активности у природи (кросеви, зимовање, летовање)
Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, школа организује активности у природи:
- пролећни крос (дужину стазе одређује стручно веће);
- зимовање - организује се за време зимског распуста (обука скијања, клизања, краћи излети са пешачењем или
на санкама, и др.);
- летовање - организује се за време летњег распуста у трајању од најмање седам дана (логоровање, камповање
итд.).
Д. Школска и ваншколска такмичења
Школа организује и спроводи обавезна унутаршколскаспортска такмичења, као интегрални део процеса физичког
васпитања према плану Стручног већа и то у:
- спортској гимнастици (у зимском периоду);
- атлетици (у пролећном периоду),
- најмање једној спортској игри (у току године).
Школа може планирати такмичења из других спортских грана или игара уколико за то постоје услови и
интересовање ученика (плес, оријентиринг, бадминтон, између две или четири ватре, полигони итд.).
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Ученици могу да учествују и на такмичењима у систему школских спортских такмичења Републике Србије, која су
у складу са наставним планом и програмом.
Ђ. Корективно-педагошки рад и допунска настава
Ове активности организују се са ученицима који имају:
- потешкоће у савладавању градива;
- смањене физичке способности;
- лоше држање тела;
- здравствене потешкоће које онемогућавају редовно похађање наставе.
За ученике који имају потешкоће у савладавању градива и ученике са смањеним физичким
способностимаорганизује се допунска настава која подразумева савладавање оних обавезних програмских
садржаја, које ученици нису успели да савладају на редовној настави, као и развијање њихових физичких
способности;
Рад са ученицима који имају лоше држање тела подразумева:
- уочавање постуралних поремећаја код ученика;
- саветовање ученика и родитеља;
- организовање додатног превентивног вежбања у трајању од једног школског часа недељно;
- организовање корективног вежбања у сарадњи са одговарајућом здравственом установом.
Рад са ученицима са здравственим потешкоћама организује се искључиво у сарадњи са лекаром специјалистом,
који одређује врсту вежби и степен оптерећења.
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Ослобађање ученика од наставе физичког и здравственог васпитања
Ученик може бити ослобођен само од практичног дела програма наставе за одређени период, полугодиште или
целу школску годину на основу препоруке изабраног лекара.
Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да присуствује часовима. За рад са ослобођеним ученицима
наставник сачињава посебан програм рада базиран на усвајању теоријских и васпитних садржаја у складу са
програмом и у корелацији са садржајима других предмета.
Ослобођеним ученицима треба пружити могућност да:
- суде, воде статистику, региструју резултат или прате ниво активности ученика на часу или школском такмичењу,
- направе едукативни постер или електронску презентацију, припреме репортажу са спортског догађаја,
- прате и евидентирају активност ученика на часу уз помоћ наставника и на други начин помажу у организацији,
часовних, ванчасовних и ваншколских активности.
Исходи за ученике ослобођене од практичног дела наставе
По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
- Наведе основна правила, гимнастике, атлетике, спортске игре, пливања;
- Дефинише основна здравствено-хигијенска правила вежбања;
- Презентује и анализира информације о физичком вежбању, спорту, здрављу, историји спорта, актуелним
спортским подацима итд.);
- Учествује у организацији Недеље школског спорта и школских такмичења.
Планирање васпитно-образовног рада
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Дефинисани исходи су важан део и незаобилазан елемент процеса планирања наставе и учења. Дефинисани као
резултати учења на крају сваког разреда, током планирања рада потребно је одредити временску динамику у
односу на бављење појединим исходима током школске године. Неопходно је посебну пажњу обратити на исходе
које није могуће достићи током једног или више часова, већ је у ту сврху потребно реализовати различите
активности током године.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:
- теоријска настава (до 4 часа);
- практична настава (68-72 часа).
Теоријска настава
Посебни теоријски часови могу се организовати само у оним ситуацијама када не постоје услови за реализацију
наставе у просторима за вежбање или алтернативним објектима, и као први час у полугодишту. На тим часовима
детаљније се обрађују садржаји предвиђени темама Физичко вежбање и спорт и Здравствено васпитање уз
могући практичан рад у складу са условима.
Максималан број часова без практичног рада не би требало да буде већи од четири (4) у току школске године.
При планирању теоријских садржаја неопходно је узети у обзир: садржај програма, претходна искуства ученика,
садржаје других предмета (корелацију - међупредметне компетенције).
Практична настава
Број часова по темама планира се на основу, процене наставника, материјално-техничких и просторних услова.
Наставне теме или поједини садржаји за које не постоје услови за реализацију могу бити замењени одговарајућим
темама или садржајима програма за које постоје одговарајући услови. Оквирни број часова по темама:
1. Атлетика (16);
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2. Гимнастика (16);
3. Основе тимских и спортских игара: Рукомет - минирукомет; (16)
4. Ритмика и плес (4);
5. Пливање (12);
6. Тестирање и мерење (6-8).
Програм физичког и здравственог васпитања остварује се реализацијом обавезних и препоручених садржаја.
Обавезни садржаји су они које је неопходно спровести у раду са ученицима узимајући у обзир способности
ученика, материјално-техничке и просторне услове.
Препоручени садржаји су они које наставник бира и реализује у раду са ученицима (групама или појединцима),
који су савладали обавезне садржаје, узимајући у обзир ниво достигнутости исхода, потребе ученика и услове за
рад.
Физичке способности
При планирању кондиционог вежбања у главној фази часа, треба узети у обзир утицај наставне теме на физичке
способности ученика и применити вежбе чији делови биомеханичке структуре одговарају основном задатку главне
фазе часа и служе за обучавање и увежбавање (обраду и утврђивање) конкретног задатка. Методе вежбања које
се примењују у настави су тренажне методе (континуирани, понављајући и интервални метод, кружни тренинг, и
др.), пилагођене узрасним карактеристикама ученика. У раду са ученицима примењивати диференциране облике
рада, дозирати вежбања у складу са њиховим могућностима и примењивати одговарајућу терминологију вежби.
Време извођења вежби и број понављања, задају се групама ученика или појединцима у складу са њиховим
способностима, водећи рачуна о постизању што веће радне ефикасности и оптимализацији интензитета рада.
Акценат се ставља на оне моторичке активности којима се најуспешније супротставља последицама хипокинезије.
Препоручени начини рада за развој физичких способности ученика.
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1. Развој снаге
- без и са реквизитима,
- на справама и уз помоћ справа.
2. Развој покретљивости
- без и са реквизитима,
- уз коришћење справа,
- у помоћ сувежбача.
3. Развој аеробне издржљивости
- истрајно и интервално трчање,
- вежбање уз музику - аеробик,
- тимске и спортске игре,
- други модели вежбања.
4. Развој координације
- извођење координационих вежби у различитом ритму и променљивим условима (кретање екстремитетима у две
равни).
5. Развој брзине и експлозивне снаге
- једноставне и сложене структуре кретања изводити максималним интензитетом из различитих почетних
положаја, изазване различитим чулним надражајима (старт из различитих положаја итд.),
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- штафетне игре,
- извођење вежби различитом максималном брзином (бацања, скокови, акробатика, шутирања, ударци кроз
атлетику, гимнастику, тимске и спортске игре).
За ученике који из здравствених разлога изводе посебно одабране вежбе, потребно је обезбедити посебно место
за вежбање.
Моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине
1. Атлетика
Садржаји атлетике се реализују у јесењем и пролећном периоду.
Обавезни садржаји
Истрајно трчање: вежбе технике; континуирано и интервално трчање;
Спринтерско трчање: вежбе технике трчања, (ниски скип, високи скип, забацивање потколенице, гребајући корак,
итд), ниски старт и фазе трчања;
Скок увис прекорачном техником; техника скока увис кроз фазе (залет, отскок, прелазак летвице и доскок).
Обучавање технике врши се у целини а по потреби рашчлањивањем на фазе.
Бацање лоптице у даљ: обучавање кроз фазе (залет и избачај) и усвајање вежбе у целини. Корелација са
вежбама из рукомета (доножни корак, замах и техника избачаја дугим замахом).
Препоручени садржаји:
Ови садржаји се примењују у раду са ученицима који су савладали обавезне садржаје применом одговарајуће
методике рада.
- Техника штафетног трчања (штафетне игре, начини измене палице и др.);
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- Скок удаљ основни елементи згрчне технике - реализовати кроз фазе;
- Бацања кугле 2 кг - из места и бочна техника;
- Бацање "вортекс-а" у даљ;
- Тробој - кроз одељенско такмичење применити три дисциплине које су ученици савладали (трчање, бацања и
скокови).
2. Спортска гимнастика
Садржаји се реализују у зимском периоду.
Обавезни садржаји
Ученике је неопходно поделити по полу и према способностима. Поставити више радних места. На сваком часу
увести нови задатак уз понављање претходних. Док једна група обрађује нови садржај, остале групе понављају
обрађене садржаје. Промена радних места врши се након одређеног броја понављања. Нпр. група које није
прошла неки задатак на часу исти ће реализовати на следећем часу. Ученику који не може да изведе задату
вежбу даје се олакшани задатак. Након неколико обрађених наставних јединица ове наставне теме, планом
предвидети садржаје других наставних тема (спортска или тимска игра и др.) у циљу интензификације наставе.
Гимнастички полигон осмислити према степену усвојености обрађених садржаја и претходих знања.
- Вежбе на тлу: колут напред, колут назад, став о плећима - "свећа", мост из лежања на леђима; вага претклоном
и заножењем; став на шакама уз помоћ; премет упором странце "звезда".
- Прескок: разношка (до 110 цм);
- Вежбе у упору
паралелни разбој - наскок у упор, издржај, њих у упору, предњихом сед разножно пред рукама, приножити једном
до седа ван, саскок;

335

- Вежбе у вису (доскочно вратило, кругови - њих и саскок у зањиху; љуљање и саскоци);
- Пењања (шипка, канап, морнарске лестве - до 4 м висине);
- Ниска греда:
боком поред греде;
суножним одскоком наскок на греду суножно (једна нога мало испред друге);
различити начини ходања: у успону, са згрченим предножењем, са заножењем, са одножењем, са високим
предножењем;
скок суножним одскоком, суножни доскок на место одскока;
вага претклоном и заножењем; саскок згрчено.
- гимнастички полигон састављен од обрађених програмских садржаја.
Препоручени садржаји
Могу се реализовати кроз часове на којима се реализују обавезни садржаји, диференцирани облик рада са
напредним ученицима који нпр. прескачу козлић по дужини уместо по ширини, раде летећи колут након колута
напред. Овакве моделе могуће је применити на све садржаје спортске гимнастике.
- Вежбе на тлу: колут напред и назад - варијанте (нпр: из става раскорачног колут напред до става раскорачног, из
става раскорачног колут назад до става раскорачног); Колут летећи; Мост заклоном;
- Висока греда:
наскок у упор предњи, упор одножно десном (левом) окретом за 90 степени удесно и прехватом бочно (палчеви су
окренути један према другом), упор клечећи на десној са заножењем леве (мала вага);
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- основна кретања из претходних разреда на ниској греди извести на средњој или високој греди;
- Трамболина или одскочна даска: скокови - предњи пружени и згрчени;
- Прескок "разношка" - козлић постављен по дужини (110 цм);
- Коњ са хватаљкама - упори и издржаји;
- Вежбе у упору
паралелни разбој - наскок у упор, њих и предњихом сед разножно пред рукама, саседом сножити, њих и
предњихом саскок предношка;
- Коњ са хватаљкама - упори и издржаји;
- Вежбе у вису:
дохватно вратило - вис завесом о потколено, наупор јашући и саскок одношка.
3. Основе тимских и спортских игара
Садржаји рукомета реализују се на часовима физичког и здравственог васпитања, а малог фудбала на
обавезним физичким активностима ученика.
3.1. Рукомет - минирукомет
Обавезни садржаји
- Обучавање елемената технике и тактике са лоптом:
држање лопте: једном и обема рукама, плитки и дубоки хват;

337

вођење лопте: у месту са променом висине вођења, променом руке, променом положаја; вођење лопте бочним и
дубинским кретањем; праволинијски, са променом брзине и руке којом се води; променом правца кретања;
вођење у кретању са заустављањем у два корака; дриблинг над пасивним и активним противником (игра "1 на 1");
додавање лопте: једном руком "кратким замахом" (смер напред, укосо, у страну); "дугим замахом" уз примену
неког од залета (бочни-доножни, бочни-заножни);
хватање лопте: у висини груди и главе; хватање непрецизно бачених лопти (бочних, изнад висине главе, у висини
колена); хватање котрљајућих лопти; хватање и додавање лопте у кретању;
шутирање: чеони шут и скок шут у даљ и вис;
финтирање: (једнострука финта у јачу страну).
- Обучавање индивидуалних елемената технике и тактике без лопте:
у фази напада - позиционирање играча, утрчавање у празне просторе, промена смера кретања, откривање за
пријем лопте;
у фази одбране - одбрамбени став и кретање у ставу; заустављање нападача, одузимање лопте од противничког
нападача, пресецање путање лопте код додавања, блок;
елементи технике голмана - (основни став, кретање на голу, одбрана високих и ниских лопти, одбрана шутева
са позиције крила, одбрана седмерца).
- Обучавање групних и колективних елемената тактике игре:
Игра уз индивидуалну одбрану "човек на човека" (пресинг); позиционирање играча у нападу и одбрани 6:0; игра на
два гола (3 на 3, 4 на 4); игра уз примену основних правила уважавајући усвојени ниво претходно обучаваних
елемената.
Препоручени садржаји
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- Обучавање елемената технике и тактике играча са лоптом:
вођење лопте: вежбе вођења са радом ногу (кроз ноге, поред и испред тела);
вођење две лопте;
додавање лопте: додавање "дугим замахом" - чеони залет; додавање лопте изведеним начинима; додавања са
изменом места
хватање лопте: хватање једном руком
шутирање: бочни шут са отклоном, шутирање пивотмена, шут са крилне позиције
финтирање: једнострука финта у "слабију страну".
- Обучавање групних и колективних елемената тактике игре:
извођење слободног ударца;
укрштања играча у фази напада, игра 5:1 и 5+1
4. Плес и ритмика;
Обавезни садржаји
Планирати вежбе које је неопходно поновити из програма млађих разреда (докорак, галоп, дечији поскоци, полкин
корак...). Дати могућност ученику или групи ученика да изабере музику и осмисли ритмичку вежбу на основу
усвојених елемената. Са вијачом применити "скокове кроз вијачу", прескакање вијаче галопом и суножним
поскоцима. Обрадити прве две варијанте народног кола "Моравац"
Препоручени садржаји
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Вежбе са вијачом усложити наизменичним прескоцима на левој и десној нози и у кретању. Планирати вежбе са
обручем у које садрже окретња око разних делова тела, котрљања по тлу и провлачења. Вежбе са лоптом
превасходно треба да обухвате манипулацију са њом, бацања. Основне варијанте народног кола из краја у коме
се школа налази;
5. Пливање;
Наставна тема Пливање, реализује се у школама у којима за то постоје услови, у оквиру редовне наставе или
обавезних физичких активности ученика.
Школе које се определе за реализацију програмских садржаја пливања на објектима изван школе, ове часове
организују у оквиру обавезних физичких активности ученика.
Уколико не постоји могућност реализације наставе пливања у овом разреду, број часова намењен овој наставној
теми распоређује се другим наставним темама предвиђених програмом.
Приликом реализације садржаја Пливања формирати групе пливача и непливача
Обавезни садржаји
Вежбе дисања, рад ногу, пловак, одржавање у месту, завеслаји (краул и леђни краул), скок на ноге и изрон,
самопомоћ у води (окретањем на леђа).
Препоручени садржаји
Пливање техником краула или леђног краула;
Роњење по дужини.
6. Тестирање и мерење
Праћење физичког развоја и моторичких способности спроводи се на почетку и крају школске године, из простора
кардиореспираторне издржљивости (процена аеробног капацитета), телесног састава (посебно телесне масноће),
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мишићне снаге, издржљивости у мишићној снази, гипкости и агилности. Модел континуираног праћења физичког
развоја и моторичких способности у настави физичког и здравственог васпитања, батерија тестова,
критеријумске референтне вредности и начин њиховог тумачења, организација и протокол тестирања као
педагошке импликације детаљно су објашњени у наведеном приручнику.
Тестирање ученика могуће је спровести на часовима обавезних физичких активности.
Оквирни број часова по темама обавезних физичких активности
1. Основе тимских и спортских игара:
Мали фудбал (18);
2. Друге активности предвиђене програмом стручног већа (36).
Дидактичко-методички елементи
Основне карактеристике часова:
- јасноћа наставног садржаја;
- оптимално коришћење расположивог простора, справа и реквизита;
- избор рационалних облика и метода рада;
- избор вежби оптималне образовне вредности;
- функционална повезаност свих делова часа - унутар једног и више узастопних часова једне наставне теме.
Уколико на часу истовремено вежбају два одељења, настава се спроводи одвојено за ученике и ученице.
Приликом избора облика рада неопходно је узети у обзир просторне услове рада, број ученика на часу, број
справа и реквизита и динамику обучавања и увежбавања наставног задатка.
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Избор дидактичих облика рада треба да буде функцији рационалне организације и интензификације часа, као и
достизања постављених исхода.
Праћење и оцењивање
Исходи представљају добру основу за праћење и процену постигнућа ученика, односно креирање захтева којима
се може утврдити да ли су ученици достигли оно што је описано одређеним исходом. Исходи помажу
наставницима у праћењу, прикупљању и бележењу постигнућа ученика. Како ће у процесу вредновања
искористити исходе наставник, сам осмишљава у односу на то који се начин праћења и процене њему чини
најрационалнијим и најкориснијим. Поред тога, постојање исхода олакшава и извештавање родитеља о раду и
напредовању ученика.
У процесу оцењивања пожељно је користити лични картон ученика (евиденција о процесу и продуктима рада
ученика, уз коментаре и препоруке) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности
коришћења личног картона ученика су вишеструке: омогућава континуирано и систематично праћење
напредовања, представља увид у праћење различитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у
оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите области постигнућа (јаке и слабе
стране) ученика.
У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе физичког и здравственог васпитања, препоручује се да
наставник подједнако, континуирано прати и вреднује:
- Активност и однос ученика према физичком и здравственом васпитању који обухвата:
- вежбање у адекватној спортској опреми;
- редовно присуствовање на часовима физичког и здравственог васпитања и обавезним физичким
активностима;
- учествовање у ванчасовним и ваншколским активностима и др.
- Приказ једног од усвојених комплекса општеприпремних вежби (вежби обликовања),
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- Достигнут ниво постигнућа моторичких знања, умења и навика (напредак у усавршавању технике):
Атлетика:
Приказ технике спринтерског и истрајног трчања; приказ технике, скока увис прекорачна техника (маказе);
Спринтерско трчање 30-50 м на време, бацање лоптице до 200 гр у даљ. Истрајно трчање у трајању од 6 минута.
Трчање школског кроса.
Спортска гимнастика:
Вежбе на тлу: колут у напред, колут у назад, став о шакама уз помоћ, мост из лежања, став на плећима "свећа";
Прескок: разношка уз помоћ;
Вежбе у упору:
- паралелни разбој: наскок у упор са повишења (шведска клупа, сандук, столица...), предњихом сед разножно,
приножити једном и саскок,
- ниско вратило: упор одскоком, издржај, саскок у почетни положај;
Вежбе у вису (вратило/кругови): њих и саскок предњихом.
Пењања: приказ технике пењања уз шипку и конопац.
Рукомет:
Контрола лопте у месту и кретању (вођење);
Вођење лопте праволинијски са променом правца кретања (левом и десном руком);
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Хвата и додаје лопту у висини главе и рамена;
Шутира једном техником;
Мали фудбал:
Додавање унутрашњом страном стопала и примање лопте ђоном и унутрашњом страном стопала;
Вођење и шут на гол једном техником;
Додавање, примање лопте у и шут на гол у кретању.
Плес и ритмика:
Замаси, кружења, трчања, поскоци и скокови без реквизита. Поскоци и скокови кроз вијачу.
Народно "Моравац" коло уз музику (прва и друга варијанта).
Пливање:
Контролише и одржава тело у води.
Самопомоћ у води.
Индивидуални напредак моторичких способности сваког ученика процењује се у односу на претходно проверено
стање. Приликом оцењивања неопходно је узети у обзир способности ученика, степен спретности и умешности.
Уколико ученик нема развијене посебне способности, приликом оцењивања узима се у обзир индивидуални
напредак његов индивидуални напредак у односу на претходна достигнућа и могућности као и ангажовање
ученика у наставном процесу.
Код ученика ослобођених од практичног дела наставе, наставник прати и вреднује:
- ниво остварености исхода из области Физичка и здравствена култура;
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- учешће у организацији ваннаставних активности.
Педагошка документација
- Дневник рада за физичко и здравствено васпитање;
- Планови рада физичког и здравственог васпитања и обавезних физичких активности ученика: план рада
стручног већа, годишњи план (по темама са бројем часова), месечни оперативни план, план ванчасовних и
ваншколских активности и праћење њихове реализације.
- Писане припреме: форму и изглед припреме сачињава сам наставник уважавајући: временску артикулацију
остваривања, циљ часа, исходе који се реализују, конзистентну дидактичку структуру часова, запажања након
часа;
- Радни картон: наставник води за сваког ученика. Радни картон садржи: податке о стању физичких способности
са тестирања, оспособљености у вештинама напомене о специфичностима ученика и остале податке неопходне
наставнику.
Педагошку документацију наставник сачињава у писаној, а по могућности и електронској форми.
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ВЕРСКА НАСТАВА
Циљ и задаци
Циљ верске наставе јесте да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство традиционалних цркава и
религијских заједница које живе и делују на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски
поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности цркве или
заједнице којој историјски припадају, односно чување и неговање сопственог верског и културног идентитета.
Ученици треба да упознају веру и духовне вредности сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице у
отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и филозофских погледа, као и
научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства.
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Задаци верске наставе су да код ученика:
- развија отвореност и однос према Богу, другачијим и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос
према другим личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и
са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и егоцентризам;
- развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској
слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и о сопственој
одговорности за друге, за свет као творевину божју и за себе;
- развија тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и
сопствене цркве или верске заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама другачијим
од сопствене, ка изналажењу равнотеже између заједнице и властите личности и ка остваривању сусрета са
светом, са природом, и пре и после свега, са Богом;
- изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје
човечанства и људског стваралаштва у науци и другим областима;
- изгради свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање
сопственог односа према Богу, људима и природи.

Назив предмета:

ВЕРСКА НАСТАВА - ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

Годишњи фонд часова:

36

Разред:

Пети

ТЕМА

ЦИЉ

ИСХОДИ

ПРЕПОРУЧЕНИ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
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По завршетку теме
ученик ће:
• Упознавање
• моћи да сагледа
ученика са
садржаје којима ће
садржајем предмета, се бавити настава
1. Упознавање
планом и програмом Православног
садржаја
и начином
катихизиса у току 5.
програма и
реализације наставе разреда основне
начина рада
Православног
школе;
катихизиса;
• моћи да уочи какво
• Установити каква су је његово предзнање
знања стекли и какве из градива
ставове усвојили
Православног
ученици у
катихизиса
претходном
обрађеног у
школовању.
претходном циклусу
школовања.
ИИ - РЕЛИГИЈА И • Упознати ученике • моћи да именује
КУЛТУРА СТАРОГ са основним
неке политеистичке
СВЕТА
елементима религије религије.
и културе старог
• моћи да наведе
века.
неке од
2. Религија и
• Упознати ученике карактеристика
култура старог
са паганским
политеистичких
света
митовима и
религија и културе
3. Човек тражи
легендама о вечном старог века
Бога
животу.
• Припремити
ученике за сусрет са
Откровењем
Истинитог Бога.
ИИИ • Развити код
• моћи да уочи да се
(наставне
јединице)
И - УВОД

САДРЖАЈИ ПО
ТЕМАМА
• Упознавање са
садржајем
програма и
начином рада
• Прелиминарна
систематизација

ПРОГРАМА

Катихизација као литургијска
делатност- заједничко је дело
катихете (вероучитеља) и
његових ученика.
Катихета (вероучитељ) би
требало стално да има науму
да катихеза не постоји ради
гомилања информација
("знања о вери"), већ као
настојање да се учење и
искуство Цркве лично усвоје и
спроведу у живот кроз
слободно учешће у
богослужбеном животу Цркве.
На почетку сваке наставне
теме ученике би требало
• Религија и
упознати са циљевима и
култура старог
исходима наставе, садржајима
света
• Човекова жеђ за по темама, начином
остваривања програма рада,
Богом и вечним
као и са начином вредновања
животом
њиховог рада.
• Митови и
легенде
Врсте наставе
Настава се реализује кроз
следеће облике наставе:
• теоријска настава (35
часова)
• практична настава (1 час)
• Божије
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ОТКРИВЕЊЕ - ученика свест о Богу
СВЕТ БИБЛИЈЕ као личности која се
открива човеку
• Упознати ученике
4. Божије
са појмовима Светог
Откровење
Предања и Светог
5. Свето Писмо
Писма
(настанак,
• Објаснити
подела)
ученицима узрок и
начин настанка
Библије

Бог откривао
изабраним људима,
за разлику од
паганских
божанстава;
• моћи да објасни да
је рођење Христово
догађај који дели
историју на стару и
нову еру;
• моћи да наведе
неке од библијских
књига, њихове
ауторе и оквирно
време настанка
• моћи да разликује
Стари и Нови Завет
• бити подстакнут да
се односи према
Библији као светој
књизи;
ИВ - СТВАРАЊЕ • Пружити ученицима • моћи да преприча
СВЕТА И
знање да Бог из
библијску причу о
ЧОВЕКА
љубави ствара свет постању и доживи је
да би му дао вечно као дело љубави
постојање;
Божије
6. Стварање
• Оспособити
• моћи да увиди да је
света
ученике за
Бог поред видљивог
7. Стварање
разумевање
света створио и
човека
посебности улоге
анђеле
8.
Прародитељски човека у свету, као • моћи да преприча
споне између Бога и библијску приповест
грех
света.
о стварању човека и
9. Човек изван

Откровење
Место реализације наставе
• Свето Писмо
• Теоријска настава се
(настанак, подела) 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
• Шестоднев
• Стварање човека требало би да се одвија у
складу с принципима
"по икони и
савремене активне наставе,
подобију"
• Прародитељски која својом динамиком
подстиче ученике на
грех
истраживачки и проблемски
• Човек изван
рајског врта (Каин приступ садржајима тема. У
току реализације стављати
и Авељ, Ноје,
Вавилонска кула) нагласак више на доживљајно
и формативно, а мање на
сазнајно и информативно.
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рајског врта

• Објаснити
ученицима повест о
првородном греху и
његовим
последицама;
• Указати ученицима
на начин на који се
Бог стара о свету и
човеку од Адама до
Ноја;
• Пробудити у
ученицима осећај
одговорности за свет
који их окружује.

уочи да је човек
сличан Богу јер је
слободан
• бити подстакнут на
развијање осећаја
личне одговорности
према природи;
• моћи да наведе
неке од последица
првородног греха по
човека и читаву
створену природу;
• моћи да преприча
неку од библијских
прича до Аврама;
• моћи да повеже
причу о Нојевој
барци са Црквом
• бити подстакнут на
послушност као
израз љубави према
Богу;
В -Старозаветна • Упознати ученике • моћи да наведе
историја спасења са старозаветним
неке од најважнијих
личностима и
старозаветних
догађајима
личности и догађаја
10. Аврам и
• Указати ученицима • моћи да уочи везу
Божији позив
старозаветних
11. Исак и његови на везу између
старозаветних
праотаца и
синови
личности и Христа
патријараха са
12. Праведни
• Указати ученицима Христом
Јосиф
на повезаност Пасхе • моћи да исприча да
13. Мојсије
и Христа
јеврејски народ
14. Пасха

• 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.
• Имајући 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
• Аврам и Божији извор знања, креатор,
организатор и координатор
позив
ученичких активности у
• Исак и његови
наставном процесу.
синови
• Праведни Јосиф • Настава је успешно
реализована ако је ученик
• Мојсије
спреман да Цркву схвати као
• Пасха
простор за остваривање своје
личности кроз заједничарење
са ближњима и Тројичним
Богом који постаје извор и
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• Указати ученицима прославља Пасху
на етичку вредност као успомену на
старозаветних списа излазак из Египта
• Развијање свести • моћи да извуче
ученика о старању
моралну поуку из
Божјем за свет кроз библијских
библијску историју; приповести
• Пружити ученицима • моћи да препозна
знање о
старозаветне
старозаветним
личности и догађаје
мотивима у
у православној
иконографији.
иконографији.
ВИ - ЗАКОН
• Објаснити
• моћи да преприча
БОЖИЈИ
ученицима
библијски опис
околности у којима је давања Десет
Бог дао Закон преко Божијих заповести
15. На гори
Мојсија;
Мојсију;
Синају
16. Десет Божјих • Пружити ученицима • моћи да наведе и
основно знање о
протумачи на
заповести
основном нивоу
17.Закон Божији томе да се кроз
заповести Божје
Десет Божјих
као педагог за
остварује заједница заповести;
Христа
између Бога и људи; • моћи да разуме да
• Пружити ученицима је од односа према
основ за разумевање Заповестима
да су Десет Божјих зависила и
заповести водич и
припадност Божијем
припрема за
народу;
Христове заповести • бити подстакнут да
љубави
примени вредности
Декалога у свом
свакодневном
животу.

пуноћа његовог живота.
Евалуација наставе
Евалуацију наставе
(процењивање успешности
реализације наставе и
остварености задатака и
исхода наставе) наставник ће
остварити на два начина:
• процењивањем реакције
ученика или прикупљањем
коментара ученика путем
анкетних евалуационих
• Добијање
Божијих заповести листића;
• провером знања које ученици
на гори Синају
усвајају на часу и испитивањем
• Садржај Десет
Божјих заповести ставова;
• Смисао Декалога
Оцењивање
као припреме за
Непосредно описно
Христа
оцењивање ученика може се
вршити кроз:
• усмено испитивање;
• писмено испитивање;
• посматрање понашања
ученика;
Оквирни број часова по
темама
Увод - 1
Религија и култура старог
света - 3
Откривење - Свет Библије - 4
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ВИИ МЕСИЈАНСКА
НАДА

• Упознати ученике
са појмом "обећане
земље" и њеним
значајем за
18. "Земља меда "изабрани народ
Божији"
и млека"
• Објаснити
19. Цар Давид
ученицима значај
20. Соломон и
старозаветне
јерусалимски
Скиније и Храма
храм
• Указати ученицима
21. Псалми
на улогу
Давидови
22. Старозаветни старозаветних
царева и пророка
пророци
• Указати ученицима
23. Месијанска
на лепоту Давидових
нада
псалама
• Објаснити
ученицима појам
Месије
• Предочити
ученицима
специфичности
библијског текста и
омогућити им да
доживе његову
сликовитост

• моћи да препозна • Насељавање
на слици Ковчег
Обећане земље
Завета и Скинију и
(Исус Навин,
да у једној реченици Самсон...)
каже шта је мана
• Цар Давид
• моћи да именује
• Соломон и
најважније личности јерусалимски храм
јеврејског народа у • Псалми
Обећаној земљи
Давидови
• моћи да уочи да је • Старозаветни
Светиња над
пророци
светињама посебно • Месијанска нада
место Божијег
присуства
• знати да је цар
Давид испевао
Псалме у славу
Божију
• моћи да наведе
неке од
старозаветних
пророка
• моћи да уочи да су
старозаветни
пророци
најављивали долазак
Месије
• увидети значај
покајања и молитве
као "жртве угодне
Богу" на основу
одељака поучних и
пророчких књига

Стварање света и човека - 7
Старозаветна историја
спасења - 7
Закон Божији - 4
Месијанска нада - 8
Евалуација - 1+1
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КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:
1. Српски језик и књижевност
2. Историја
3. Географија
4. Биологија
5. Ликовна култура
6. Музичка култура
7. Грађанско васпитање
Назив предмета

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Циљ

Циљ наставе и учења грађанског васпитања је да ученик изучавањем основних
принципа, вредности и процедура грађанског друштва постане свестан својих права и
одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у
заједници уважавајући демократске вредности.

Разред

пети

Годишњи фонд часова 36 часова

ОБЛАСТ/ТЕМА

ЉУДСКА ПРАВА
Права детета

ИСХОДИ
По завршеној области/теми ученик ће бити у
стању да:
- разликује жеље од потреба и наведе примере
везе између потреба и људских права;
- препозна своје потребе, као и потребе других и
да их уважава;
- штити своја права на начин који не угрожава
друге и њихова права;
- учествује у доношењу правила рада групе и
поштује их;
- аргументује потребу посебне заштите права
детета;

САДРЖАЈИ
Потребе и права
Потребе и жеље.
Потребе и права.
Права и правила у учионици.
Правила рада у учионици, доношење
групних правила.
Права детета у документима о заштити
права
Посебност права детета и људска права.
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- на примеру препозна уграђеност права деце у
основним документима која уређују рад школе;
- наводи примере и показатеље остварености и
кршења дечијих права;
- наводи чиниоце који утичу на остварење дечијих
права;
- поштује права и потребе ученика који су у
инклузији у његовом одељењу/школи;
- препозна ситуације кршења својих права и
права других;
- идентификује кршење људских права на
примеру неког историјског догађаја;

ДЕМОКРАТСКО
ДРУШТВО
Школа као
заједница

ПРОЦЕСИ У
САВРЕМЕНОМ
СВЕТУ
Сукоби и насиље

- поштује правила одељенске заједнице и
правила на нивоу школе;
- поступа у складу са моралним вредностима
грађанског друштва;
- искаже свој став о значају правила у
функционисању заједнице;
- понаша се у складу са правилима и дужностима
у школи;
- наводи начине демократског одлучивања;
- препозна одговорност одраслих у заштити права
деце;
- објасни улогу појединца и група у заштити
дечијих права;
- реално процени сопствену одговорност у
ситуацији кршења нечијих права и зна коме да се
обрати за помоћ;
- препозна и анализира сличности и разлике
између ученика у групи;
- прихвата друге ученике и уважава њихову
различитост;

Конвенција о правима детета.
Врсте права.
Показатељи остварености и кршења
дечијих права.
Конвенција о правима детета у
документима која се односе на школу.

Права и функционисање заједнице
Моје заједнице.
Школа као заједница.
Одлучивање у учионици и школи.
Гласање и консензус као демократски
начини одлучивања.
Одговорности и обавезе у заједници
Одговорност деце.
Одговорности одраслих (родитеља,
наставника).
Кршење и заштита права
Шта могу и коме да се обратим у
ситуацијама насиља.
Наши идентитети
Наше сличности и разлике
(раса, пол, национална припадност,
друштвено порекло, вероисповест,
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ГРАЂАНСКИ
АКТИВИЗАМ

- проналази примере моралних поступака у
књижевним делима које чита, у медијима и у
свакодневном животу;
- наводи примере из свакодневног живота
предрасуда, стереотипа, дискриминације,
нетолеранције по различитим основама;
- проналази примере нетолеранције и
дискриминације у књижевним делима која чита;
- у медијима проналази примере предрасуда,
стереотипа, дискриминације, нетолеранције по
различитим основама и критички их анализира;
- препозна и објасни врсте насиља;
- прави разлику између безбедног и небезбедног
понашања на друштвеним мрежама;
- заштити од дигиталног насиља;
- анализира сукоб из различитих углова
(препознаје потребе учесника сукоба) и налази
конструктивна решења прихватљива за све
стране у сукобу;
- аргументује предности конструктивног начина
решавања сукоба;

политичка или друга уверења, имовно
стање, култура, језик, старост и
инвалидитет).
Стереотипи и предрасуде.
Дискриминација.
Толеранција.

- препознаје примере грађанског активизма у
својој школи и исказује позитиван став према
томе;
- идентификује проблеме у својој школи;
- прикупља податке о проблему користећи
различите изворе и технике;
- осмишљава акције, процењује њихову
изводљивост и предвиђа могуће ефекте;
- активно учествује у тиму, поштујући правила
тимског рада (у групној дискусији показује
вештину активног слушања, износи свој став

Планирање и извођење акција у школи
у корист права детета
Учешће ученика у школи.
Избор проблема.
Тражење решења проблема.
Израда плана акције.
Анализа могућих ефеката акције.
Планирање и извођење акције.
Завршна анализа акције и вредновање
ефеката.
Приказ и анализа групних радова.

Сукоби и насиље
Сукоби и начини решавања сукоба.
Предности конструктивног решавања
сукоба.
Врсте насиља: физичко, активно и
пасивно, емоционално, социјално,
сексуално, дигитално.
Реаговање на насиље.
Начини заштите од насиља.
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заснован на аргументима, комуницира на
неугрожавајући начин);
- учествује у доношењу одлука у тиму/групи
поштујући договорене процедуре и правила;
- учествује у извођењу акције;
- процењује ефекте спроведене акције и
идентификује пропусте и грешке;
- презентује, образлаже и аргументује изабрану
акцију и добијене резултате за унапређивање
живота у школи.
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Српски језик и књижевност
Матерњи језик
Историја
Ликовна култура
Музичка култура
Информатика и рачунарство
УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
Програм наставног предмета грађанско васпитање, у другом циклусу основног образовања и васпитања,
организован је по моделу спирале и оријентисан је на остваривање исхода. Исходи су искази о томе шта ученици
умеју да ураде на основу онога што су стекли учећи овај предмет. Они представљају опис интегрисаних знања,
вештина, ставова и вредности ученика у четири области (Људска права, Демократско друштво, Процеси у
савременом свету и Грађански активизам) које се налазе у свим програмима другог циклуса. Теме по областима
се спирално развијају што значи да се постојећи садржаји из разреда у разред проширују и продубљују, а многи
исходи се надограђују или се, ако је у питању вештина, унапређују. Типичан пример таквог исхода су они који се
односе на комуникацију. Активно слушање и конструктивно реаговање су исходи који се постепено унапређују
кроз бројне активности и садржаје. Слично је и са јачањем осетљивости за потребе и права других, препознавање
дискриминације и многе друге исходе који се не могу брзо и лако остварити обрадом само једног програмског
садржаја. Све четири области су једнако важне, а наставник их, у непосредном раду са ученицима, интегрише јер
између њих постоји природна веза.
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У програму су наведени садржаји које наставник може да допуњује, проширује и мења према конкретним
потребама и плану сопственог рада али увек имајући у виду исходе које треба остварити. Редослед наведених
исхода не исказује њихову важност јер су сви од значаја за постизање општег циља предмета. Између исхода,
како у оквиру једне, тако и више области, постоји повезаност. Остваривање једног исхода доприноси остваривању
других исхода. Многи исходи су процесни и представљају резултат кумулативног дејства образовно-васпитног
рада, током дужег временског периода. Посебност грађанског васпитања је у томе што је оно део ширег концепта
образовања за демократију и грађанско друштво и у том смислу је тесно повезано са другим предметима,
ваннаставним активностима и уопште етосом школе.
По врсти, исходи могу бити:
а) сазнајни (нпр. објасни улогу појединца и група у заштити дечијих права);
б) емоционални (нпр. препозна своје потребе, као и потребе других);
в) вољни (нпр. учествује у извођењу акције);
г) комбиновани (нпр. препознаје примере грађанског активизма у својој школи и исказује позитиван став према
томе јер ставови садрже сазнајну, емоционалну и вољну компоненту).
Сазнајни исходи се најлакше остварују, али тек кад су исходи све три врсте остварени општи циљ предмета је
достигнут у потпуности. Зато није довољно познавати принципе конструктивне комуникације већ и комуницирати
на такав начин. У овом програму постоје многи исходи који су вољни и манифестују се у понашању ученика али
треба имати у виду да је за њихово остварење потребно више времена и више прилика да се научено непосредно
практикује. Образовање за демократију није исто што и образовање о демократији. Зато овај програм тежиште не
ставља на знања, већ на вештине применљиве у свакодневном животу у демократској заједници, на демократске
ставове и вредности о универзалности права, једнакости, слободи и одговорности, социјалној осетљивости и
припадности заједници, уз спремност да се активно делује за сопствену добит као и добит других.
Остваривање овако постављених исхода захтева примену различитих интерактивних облика рада као и одабир и
коришћење одговарајућих метода и техника рада са ученицима. Наставници су у прилици да бирају: радионице,
симулације, играње улога, студије случаја, дебате, дискусије, пројекте, истраживања, промоције, покретање акција
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као и да сами осмисле неке друге активности. За ученике петог разреда неке од ових метода рада су новина те их
треба постепено навикавати на начин рада где су и они активни креатори наставе.
Садржај грађанског васпитања има природну везу са другим наставним предметима. То се види у исходима који
се односе на препознавање добрих примера и кршење људских права у садржајима који се обрађују у историји
или у књижевним делима која се читају у оквиру српског језика и књижевности, односно матерњег језика. Из тог
разлога, међупредметно планирање је велика подршка остварењу циља овог предмета.
Посебну пажњу треба обратити на последњу област програма где се претходно стечена знања и вештине
интегришу и практикују. Акције треба да буду мале и изводљиве али да имају све неопходне кораке. Ученике
треба охрабривати када наиђу на тешкоће и јасно указивати да су и неуспеле акције такође добре, јер њиховом
анализом долазимо до увида који су кораци били погрешни. Бројни су примери тема у оквиру којих се могу
осмислити акције у школи у корист права детета. На пример, вршњачка подршка је важан сегмент укупне подршке
инклузивног образовања, тако да је укљученост младих људи у овај сегмент живота и рада школе веома значајан.
Он се огледа управо у заједничком промишљању наставника и ученика на тему како осмислити план подршке,
како га најуспешније реализовати, водећи рачуна о потребама сваког ученика обухваћеног инклузивним
образовањем.
У предмету грађанско васпитање продукти ученичких активности имају посебан значај. Они могу бити различите
врсте као што су постери, аудио-визуелни записи, презентације, прикази резултата истраживања, представе и
друго. Они се могу користи при интеграцији или рекапитулацији обрађених садржаја, процени напредовања
ученика, као и самопроцени наставника колико успешно ради. Продукти се могу користити и ван групе, на пример
на изложби у холу школе, у школским новинама, сајту школе, у раду ученичког парламента, у локалној заједници
или локалним медијима.
За реализацију наставе овог предмета и остваривање дефинисаних исхода, врло је важна улога наставника. Он је
модел који својим понашањем даје пример и доприноси стварању демократске атмосфере која је погодна за
размену и аргументовање идеја и мишљења међу ученицима; он је тај који даје повратне информације и подстиче
ученике на разумевање односа у групи. Конструктивна комуникација и демократске процедуре нису само циљ већ
и начин да се остваре жељени исходи. Битно је да наставник обезбеди равноправну укљученост сваког ученика
(уважавајући различитост како у стиловима учења тако и у типу личности). Реализација програма треба да се
одвија у складу са принципима интерактивних односа (активне, проблемске и истраживачке наставе), са сталним
рефлексијама на одговарајуће појаве из друштвеног контекста (прошлости и још више садашњости). Посебан
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захтев за наставнике представља потреба за припремом нових, актуелних материјала који најбоље одговарају
садржају и исходима. Они се могу наћи у различитим изворима информација. За реализацију појединих тема могу
се користити филмови јер активирају когнитивну и афективну страну личности и подстицајно делују на ученике да
искажу мисли, осећања и ставове. Не треба занемарити ни интернет и различите социјалне мреже јер су то
облици комуникације који су блиски младима и на којима се могу препознати и анализирати многи проблеми
живота у савременом свету, али и разговарати о говору мржње, нетолеранцији, другим облицима кршења права,
као и дигиталном насиљу. Наставник треба да обезбеди да се на часу сваки ученик осећа уважено, прихваћено и
добродошло у својој различитости, уз обавезу да поштује и уважи друге и другачије погледе и мишљења.
Наставник треба да подстиче код ученика способност да разумеју сопствену одговорност у ситуацијама
дискриминације и насиља, као и да бирају конструктивне начине реаговања на њих.
Због специфичног статуса предмета (изборност у сваком разреду) сасвим је извесно да ће група у петом разреду
бити хетерогена по искуству у области грађанског васпитања (најчешће промене изборног предмета дешавају се
на преласку у други циклус). Зато је важно на почетку школске године пажљиво и уз поштовање процедура донети
правила рада (јер група без реда и основних правила не може бити демократска). Битно је и да сви ученици
учествују у доношењу правила како би свима била разумљива њихова функција. А да би се поштовала важно је
да се договоре и прихвате начини њихове контроле (ученици одлучују о мерама за њихово непоштовање).
Неколико првих часова су прилика да се ученици подсете шта су научили, да размене сопствена знања, ставове,
вредности и вештине као и да се уведу у садржаје којима ће се бавити. Посебну пажњу треба обратити на ученике
који се по први пут у петом разреду сусрећу са овим предметом. На основу утврђених потреба ученика, наставник
ће планирати реализацију наставе за сваку конкретну групу. Таква ситуација неуједначеног предзнања је прилика
за вршњачко учење јер током часа грађанског васпитања ученици уче једни од других и доприносе настави
својим искуствима, знањима и способностима.
Значај предмета налази се и у чињеници да исходи грађанског васпитања у великој мери доприносе развоју
неколико међупредметних компетенција и да се његови садржаји врло добро уклапају у различите ваннаставне
активности. Посебно је значајан допринос развоју међупредметне компетенције комуникација јер се при раду на
свим садржајима инсистира на исказивању сопственог мишљења, осећања, ставова и то на начин који не
угрожава друге, као међупредметне компетенције решавање проблема јер је приступ предмету да се у свакој
тематској целини ученици оснажују да препознају проблеме али и активно траже решења.
Чињеница да се предмет описно оцењује не умањује потребу да се континуирано прати напредовање ученика у
достизању исхода које започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се
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процењивати његово даље напредовање. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање
повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у
остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика. Грађанско васпитање пружа изузетну могућност
за неговање саморефлексије (промишљање ученика о томе шта зна, уме, може) и подстицање саморегулације
процеса учења кроз постављање личних циљева напредовања и планирања како да се остваре.

Назив предмета

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК

Циљ

Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о
језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за
основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима
и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.

Разред

пети

Годишњи фонд часова 72 часа
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
ОБЛАСТ/ТЕМА
Комуникативне функције

Поздрављање

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће
бити у стању да у усменој и писаној
комуникацији:

САДРЖАЈИ

- поздрави и отпоздрави,
Језичке активности у комуникативним
примењујући најједноставнија језичка
ситуацијама
средства;
Реаговање на усмени или писани импулс
саговорника (наставника, вршњака, и
слично) и иницирање упознавања;
успостављања контакта (нпр. при
сусрету, на разгледници, у имејлу, СМСу).
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Садржаји
Guten Morgen/Guten Tag/Guten
Abend/Hallo!
Gute Nacht/Auf Wiedersehen/Auf
Wiederschauen/Tschüs!
Bis dann. Bis später.
Wie geht`s? Wie geht es Ihnen?
Danke, gut. Und dir?/Und Ihnen?/Und
selbst/selber?
(Интер)културни садржаји: формално и
неформално поздрављање; устаљена
правила учтивости, име и презиме,
надимци.
- представи себе и другог;
Језичке активности у комуникативним
- разуме јасно постављена
ситуацијама
једноставна питања личне природе и
одговара на њих;
Иницирање упознавања, посредовање у
упознавању и представљање других
особа, присутних и одсутних, усмено и
писано; слушање и читање кратких и
Представљање себе и других;
једноставних текстова којим се неко
давање основних информација
представља; попуњавање формулара
о себи; давање и и тражење
основним личним подацима (пријава на
основних информација о
курс, претплата на дечји часопис,
другима
налепница за пртљаг, чланска карта и
слично).
Садржаји
Mein Name ist Petra Novak. Ich heiße Petra
(Novak). Ich bin Petra (Novak).
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Wie heißt du? Wie heißen Sie? Wie heißt
ihr? Wer ist das?
Das ist Markus. Das ist meine Lehrerin,
Frau Simin./Freut mich.
Meine Eltern heißen Zorica und Drago.
Woher kommst du? Woher kommt ihr?
Woher kommen Sie?
Ich komme aus Serbien.
Ich wohne in Smederevo. Wo wohnst du?
Wie ist deine Adresse/Telefonnummer?
Презент слабих глагола и
најфреквентнијих јаких глагола (schlafen,
fahren, essen, lesen, geben, nehmen,
sprechen).
Употреба одређеног, неодређеног,
негационог, присвојног члана у
номинативу и акузативу. Употреба нултог
члана.
Употреба упитних заменица и прилога
(wer, was; wo, wie, wann). Употреба
показне заменице das.
Исказна и упитна реченица - положај
глагола/ред речи.
(Интер)културни садржаји: формално и
неформално представљање, именовање
сродства, име и презиме, земље
немачког говорног подручја.
Разумевање и давање
једноставних упутстава и налога

- разуме упутства и налоге и реагује
на њих;

Језичке активности у комуникативним
ситуацијама
Слушање и читање налога и упутстава и
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реаговање на њих (комуникација у
учионици - упутства и налози које
размењују учесници у наставном
процесу, упутства за игру и слично).
Садржаји
Komm her! Kommt an die Tafel!
Setz dich! Setzt euch!
Mach(t) das Buch auf/zu!
Lies/Lest vor! Hör(t) zu! Sing(t) mit!
Sprich/Sprecht nach! Hör/Hört zu!
Steh(t) auf! Pass(t) auf!
Gib dein Buch an Petra!
Gebt mir eure Hausaufgaben!
Kannst du mir dein Heft geben? Kann ich
dein Heft bekommen?
Императив - потврдни и одрични облици
2. лица једнине и множине. Употреба
негационе партикуле nicht. Императив
глагола са наглашеним префиксом
(рецептивно).
Модални глаголи у љубазно
формулисаним молбама, упутствима и
предлозима (рецептивно).
Ред речи у реченицама са императивом.
(Интер)културни садржаји: поштовање
основних норми учтивости, песме.
- разуме једноставна и пажљиво
Исказивање правила понашања исказана правила понашања
(сугестије, препоруке, забране) и

Језичке активности у комуникативним
ситуацијама
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реагује на њих, уз визуелну подршку
(знакови, симболи и слично) и без
ње;

Слушање и читање једноставних исказа у
вези са правилима понашања.
Садржаји
Kann ich mich hier hinsetzen? Leider nicht,
es sit besetzt.
Hier darf man nicht sprechen. Du musst
dein Handy ausschalten. Die Teire darf man
nicht füttern.
Неодређена заменица man у номинативу
и акузативу.
Презент модалних глаголи у
формулисаним молбама, упутствима и
предлозима (рецептивно).
Ред речи у реченицама са императивом.
(Интер)културни садржаји: понашање
на јавним местима, значење симбола.
Језичке активности у комуникативним
ситуацијама

- разуме позив и реагује на њега;
Позив и реаговање на позив за
- упути позив на заједничку
учешће у заједничкој активности
активност;

Слушање и читање кратких једноставних
позива на заједничку активност и
реаговање на њих, усмено или писано
(позив на рођендан, журку, на игру, у
биоскоп...); упућивање и
прихватање/одбијање позива на
заједничку активност, усмено или писано,
користећи најједноставније изразе молби,
захвалности, извињења.
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Садржаји
Spielen wir Fußball/Tischtennis/
Monopoly? Komm, wir spielen Schach!
Wir spielen Basketball. Spielst du mit?
Möchtest du zu meiner Party kommen?
Komm zu mir! Gehen wir ins Kino?
Ja, gerne./Leider kann ich nicht. Ich muss
lernen./Nien, ich habe keine Lust.
Употреба глагола кретања са акузативом.
Употреба предлога (an, in, auf).
(Интер)културни садржаји: прикладно
прихватање и одбијање позива,
рођендани, прослава рођендана, игре.
Језичке активности у комуникативним
ситуацијама

Исказивање молбе, захтева и
захвалности

- разуме кратке и једноставне молбе
и захтеве и реагује на њих;
- упути кратке и једноставне молбе и
захтеве;
- искаже и прихвати захвалност на
једноставан начин;

Слушање и читање једноставних исказа
којима се тражи помоћ, услуга или
обавештење; давање једноставног,
усменог и писаног одговора на исказану
молбу или захтев; изражавање и
прихватање захвалности у усменом и
писаном облику.
Садржаји
Kann ich dir/Ihnen helfen?/Ich habe eine
Bitte.
Möchtest du eine Orange? Kannst du mir
bitte eine Orange geben? Ich möchte eine
Tasse Tee. Kannst du mir ein Stück Torte
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geben?Danke. Vielen Dank. Ich danke
dir./Bitte. Nichts zu danken./Gern
geschehen.
Употреба неодређеног члана у
номинативу и акузативу.
Употреба модалних глагола у презенту.
(Интер)културни садржаји: правила
учтиве комуникације.
Језичке активности у комуникативним
ситуацијама

Честитање

- разуме једноставно исказане
честитке и одговара на њих;
- упути једноставне честитке;

Слушање и читање кратких и
једноставних устаљених израза којима се
честита празник, рођендан или неки
други значајан догађај; реаговање на
упућену честитку у усменом и писаном
облику; упућивање кратких пригодних
честитки у усменом и писаном облику.
Садржаји
Alles Gute zum Geburtstag! Liebe Lina, zum
Geburtstag Viel Glück...
Ich gratuiere dir/Ihnen zum Jubileum. Frohe
Weihnachten/Ostern.
Употреба личних заменица у номинативу,
дативу и акузативу.
(Интер)културни садржаји: најзначајнији
празници и начин
обележавања/прославе.

Описивање живих бића,

- разуме једноставан опис живих

Језичке активности у комуникативним
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предмета, места и појава

бића, предмета, места и појава;
ситуацијама
- опише жива бића, предмете и места
и појаве једноставним језичким
Слушање и читање краћих једноставних
средствима;
описа живих бића, предмета, места и
појава у којима се појављују информације
о спољном изгледу, појавним облицима,
димензијама и осталим најједноставнијим
карактеристикама; давање кратких
усмених и писаних описа живих бића,
предмета, места и појава.
Садржаји
Meine Schwester ist groß und schlank.
Wie sind deine Augen?Blau oder grün
Ihr Hund ist 2 Jahre alt, klein und schwarz.
Er frisst gern Kekse.
Das ist mein Zimmer. Es ist klein aber
schön. Es gefällt mir sehr.
Anna ist meine beste Freundin. Sie ist nett
und freundlich. Sie hilft mir gern.
Ich wohne in Bonn. Bonn ist eine schöne
Stadt am Rhein.
Употреба придева и прилога као
именског дела предиката уз глагол sein.
Присвојни детерминативи у номинативу,
дативу и акузативу.
Ред речи у исказаној и упитној реченици.
Предлози уз глаголе мировања.
(Интер)културни садржаји: култура
становања, однос према живој и неживој
природи.
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Језичке активности у комуникативним
ситуацијама

- разуме једноставне исказе о
уобичајеним и тренутним
активностима и способностима и
Описивање уобичајених и
реагује на њих;
тренутних активности, планова и
- опише и планира уобичајене и
способности
тренутне активности кратким
једноставним језичким средствима;
- опише шта уме/не уме да (у)ради;

Исказивање потреба, осета и
осећања

Слушање и читање описа у вези са
уобичајеним и тренутним активностима,
плановима и спсосбностима у породичној
и школској средини; састављање порука
и спискова у вези са уобичајеним и
тренутним активностима, плановима и
способностима.
Садржаји
Was machst du jetzt/heute Nachmittag?
Ich mache meine Hausaufgaben.
Ich wohne ganz oben im Haus/im fünften
Stock.
Hast du eine Wohnung oder ein Haus?
Wann gehst du schlafen? Hast du freitags
immer Deutsch.
Ich gehe dreimal der Woche zum Training.
Употреба прилога за време и место
(donnerstags/da, dort, hier).
Ред речи у исказној, упитној и узвичној
реченици.
(Интер)културни садржаји: радно
време, разонода, живот породице.

- разуме свакодневне исказе у вези с Језичке активности у комуникативним
ситуацијама
непосредним потребама, осетима и
осећањима и реагује на њих;
- изрази основне потребе, осете и
Слушање и читање исказа у вези са
осећања кратким и једноставним
потребама, осетима, осећањима;
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језичким средствима;

саопштавање потреба и осета и
предлагање решења у вези с њима;
усмено и писано исказивање својих
осећања и (емпатично) реаговање на
туђа.
Садржаји
Ich bin durstig. Ich habe Hunger. Mir ist
kalt/heiß. Ich bin müde/tautrig/froh.
Möchtest du schlafen? Etwas Wasser
trinken? Möchtest du ein Käsebrot?
Личне заменице у номинативу, дативу и
акузативу.
(Интер)културни садржаји: мимика и
гестикулација; употреба емотикона.
Језичке активности у комуникативним
ситуацијама

Слушање и читање краћих текстова у
- разуме једноставна обавештења о којима се на једноставан начин описују
простору и оријентацији у простору и просторни односи и оријентација у
простору; усмено и писано тражење и
реагује на њих;
Исказивање просторних односа - тражи и пружи кратка и једноставна давање информација о
сналажењу/оријентацији у простору;
и величина
обавештења о оријентацији у
усмено и писано описивање просторних
простору;
- опише непосредни простор у којем односа у приватном и јавном простору
(соба, стан, кућа, учионица, школа, музеј,
се креће;
биоскоп).
Садржаји
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Wo ist dein Sportzeug? Wo liegt die
Schweiz auf der Landkarte? Wo ist die
Bank?
Ich bin vor/neben/hinter der Garage. Meine
Mutter ist auf dem Markt/im Supermarkt/bei
ihrer Frisörin. Die Bäckerei ist neben der
Schule. Meine Stadt ist in Nordserbien.
Enschuldigung, wie kommen ich zum
Theater? - Gehen Sie nur geradeaus, etwa
50 m.
Употреба датива и акузатива уз глаголе
мировања и кретања у простору.
Прилози за место: geradeaus, links, rechts.
(Интер)културни садржаји: јавни
простор, култура становања.
Језичке активности у комуникативним
ситуацијама
- разуме једноставна обавештења о
хронолошком/метеоролошком
времену и реагује на њих;
Исказивање времена
- тражи и даје кратка и једноставна
(хронолошког и метеоролошког)
обавештења о
хронолошком/метеоролошком
времену;

Слушање и читање кратких текстова који
се односе на тачно време, дан, месец
или део дана (разглас/план вожње на
аутобуској/железничког станици,
аеродрому; биоскопски програм, договор
за неку активност) или на метеоролошко
време (тренутне или уобичајене
временске прилике); усмено и писано
тражење и давање информација о
времену дешавања неке активности или
метеоролошким приликама.
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Садржаји
Wie spät ist es? Es ist Viertel nach neun. Es
ist einundzwanzig Uhr fünfzehn. Wann
beginnt die Schule? Am ersten September.
Am Donnerstag. Um 8 Uhr.
Wie ist das Wetter? Es regnet/scheit.
Die Sonne scheint. Es ist kalt/warm/heiß.
Употреба фраза за званично и
незванично исказивање сатнице.
Употреба предлога (am, um, nach, vor).
Безлични глаголи (рецептивно).
(Интер)културни садржаји: клима,
разговор о времену, географске
дестинације.
Језичке активности у комуникативним
ситуацијама

Изражавање
припадања/неприпадања и
поседовања/непоседовања

Слушање и читање краћих текстова с
једноставним исказима за изражавање
- разуме једноставне исказе којима се
припадања/неприпадања и
изражава припадање/неприпадање,
поседовања/непоседовања и реаговање
поседовање/непоседовање и реагује
на њих; усмено и писано, исказивање
на њих;
припадања/неприпадања и
- тражи и да једноставне исказе
поседовања/непоседовања.
којима се изражава
припадање/неприпадање,
Садржаји
поседовање/непоседовање;
Ist das deine Katze? Nein, das ist Marias
Katze. Mein Hund ist nicht da.
Das ist das Haus von meinen Eltern.
Mimi ist die Katze von Barbara. Hast du
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einen Kugelschreiber? Ich brauche einen
Regenschirm. - Hier ist mein
Kugelschreiber.
Употреба присвојних чланова.
Изражавање припадности предлогом von
+ датив.
(Интер)културни садржаји: породица и
пријатељи, однос према животињама,
кућни љубимци.
Језичке активности у комуникативним
ситуацијама
Слушање и читање краћих текстова с
једноставним исказима за изражавање
допадања/недопадања и реаговање на
њих; усмено и писано исказивање
слагања/неслагања,
допадања/недопадања.

Изражавање
допадања/недопадања

- разуме једноставне исказе за
изражавање допадања/недопадања,
Садржаји
слагања/неслагања и реагује на њих;
- тражи мишљење и изражава
Ich mag Rockmusik. Ich liebe meine Familie
допадање/недопадање једноставним
und meine Freunde.
језичким средствима;
Ich schwimme gern.
Mein Lieblingssport ist Volleyball. Skifahren
finde ich doof.
Wie findest du die neue Mathelehrerin? Ich
finde sie nett.
Презент модалног глагола mögen.
Сложенице - род и грађење:
(рецептивно).
Glagol finden за изражавање
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допадања/недопадања.
(Интер)културни садржаји: уметност
(књижевност за младе, стрип, филм,
музика...), храна, спорт.
Језичке активности у комуникативним
ситуацијама
Слушање и читање једноставних исказа
које садрже информације у вези са
количином и бројевима (новчани износ,
узраст, време, број телефона и слично);
усмено и писано коришћење
једноставних исказа са бројевима до 100.
- разуме једноставне изразе који се
односе на количину (број особа,
животиња и предмета количина
приликом куповине и сл.) и реагује на
њих;
Изражавање количине и бројева
- тражи и пружи основне
информације у вези са количинама и
бројевима;
- изрази присуство и одсуство некога
или нечега;

Садржаји
Wie viele Menschen stehen da? Wieviel
Butter brauchst du für den Kuchen? 200
Gramm.
Gibt es etwas Butter im Kühlschrank? Nein,
wir brauchen Butter.
Ich kaufe vier Flaschen Öl, eine Packung
Salz, einen Becher Joghurt, zwei
Schachteln Pralinen.
Was kostet das? Das macht 15,50 Euro.
Meine Einkaufsliste: zwei Kilo Äpfel, drei
Liter Milch, ein Pfund Kaffee.
Употреба језичких средстава
квантификације. Употреба лексике којом
се именује амбалажа. Исказивање
количине и цене. Бројеви до 100.
(Интер)културни садржаји: друштвено
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окружење, путовања.
РУСКИ ЈЕЗИК

ОБЛАСТ/ТЕМА
Комуникативне функције

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће
бити у стању да у усменој и писаној
комуникацији:

САДРЖАЈИ
Језичке активности у комуникативним
ситуацијама
Реаговање на усмени или писани импулс
саговорника (наставника, вршњака, и
слично) и иницирање упознавања;
успостављања контакта (нпр. при
сусрету, на разгледници, у имејлу, СМСу).

Поздрављање

- поздрави и отпоздрави,
примењујући најједноставнија језичка
средства;

Представљање себе и других; - представи себе и другог;
давање основних информација - разуме јасно постављена

Садржаји
Привет, Ира! Здравствуй, Витя
Здравствуйте, Анна Ивановна! Добрый
день, Виктор Павлович! Доброе утро!
Добрый вечер! До завтра! До свидания!
Как дела? Хорошо, спасибо. Нормально.
Так себе. Ничего. Пока! Пока-пока!
(Интер)културни садржаји: формално и
неформално поздрављање; устаљена
правила учтивости; лична имена и имена
по оцу (патроними), надимци.
Језичке активности у комуникативним
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о себи; давање и и тражење
основних информација о
другима

једноставна питања личне природе и
одговара на њих;

ситуацијама
Иницирање упознавања, посредовање у
упознавању и представљање других
особа, присутних и одсутних, усмено и
писано; слушање и читање кратких и
једноставних текстова којим се неко
представља; попуњавање формулара
основним личним подацима (пријава на
курс, претплата на дечји часопис,
налепница за пртљаг, чланска карта и
слично).
Садржаји
Как тебя зовут? Меня зовут Ирина. Я
Ирина. Кто это? Это Марина? Я Ирина,
привет! Его зовут Виктор. Сколько ему
лет? Ему 12 лет. Её зовут Анна. Очень
приятно. Мне тоже. Это мой друг. Это
моя подруга Лена, одноклассница. А это
Зина. Она соседка. Это Анна Ивановна
Иванова, учительница. Это мой
двоюродный брат. Он из Белграда. Он
из Сербии. Наташа из Москвы.
Личне заменице: я, ты, он/она, они
(номинатив, генитив и датив),
Упитне заменице и прилози: кто, как,
сколько.
Показни прилог: это,
Генитив именица с предлогом из.
(Интер)културни садржаји: формално и
неформално представљање; имена;
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имена по оцу, презимена и надимци;
именовање сродства; именовање
градова, земаља.
Језичке активности у комуникативним
ситуацијама
Слушање и читање налога и упутстава и
реаговање на њих (комуникација у
учионици - упутства и налози које
размењују учесници у наставном
процесу, упутства за игру и слично).
Садржаји

Разумевање и давање
- разуме упутства и налоге и реагује
једноставних упутстава и налога на њих;

Кто дежурный? Кого нет на уроке? Кто
отсутствует? Открой(те)
учебник/рабочую тетрадь/тетрадь.
Слушай(те) и повторяй(те)! Не
кричите! Тихо! Выйди(те) к доске!
Сотри(те) с доски! Открой(те)
окно/дверь. Прослушай(те) песню!
Прочитай(те) текст. Мы читали
текст? Встань(те)! Садись! Садитесь!
Мы на прошлом уроке прослушали
песню?
Заповедни начин фреквентних глагола
(слушать/прослушать,
читать/прочитать, писать/написать,
повторять/повторить, встать,
сесть...),
Прошло време фреквентних глагола.
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Интонација упитних исказа без упитне
речи.
(Интер)културни садржаји: поштовање
основних норми учтивости, песме.
Језичке активности у комуникативним
ситуацијама
Слушање и читање једноставних исказа у
вези са правилима понашања.
- разуме једноставна и пажљиво
исказана правила понашања
(сугестије, препоруке, забране) и
Исказивање правила понашања
реагује на њих, уз визуелну подршку
(знакови, симболи и слично) и без
ње;

Садржаји
Извините, можно сесть? Садитесь. Не
шумите! Можно войти? Да, конечно.
Нет. Можно взять твою ручку? Да,
конечно. Нет, к сожалению. Она мне
нужна. Извините за опоздание.
Заповедни начин фреквентних глагола.
Предикатив можно.
Интонација упитних исказа без упитне
речи.
(Интер)културни садржаји: понашање
на јавним местима, значење симбола.
Језичке активности у комуникативним
ситуацијама

- разуме позив и реагује на њега;
Позив и реаговање на позив за
- упути позив на заједничку
учешће у заједничкој активности
активност;

Слушање и читање кратких једноставних
позива на заједничку активност и
реаговање на њих, усмено или писано
(позив на рођендан, журку, на игру, у
биоскоп...); упућивање и
прихватање/одбијање позива на
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заједничку активност, усмено или писано,
користећи најједноставније изразе молби,
захвалности, извињења.
Садржаји
Давай играть в футбол/баскетбол!
Поиграем вместе? Приглашаю тебя ко
мне на день рождения/вечеринку.
Приходи ко мне на вечеринку! Ты
сможешь прийти ко мне на день
рождения завтра в семь? Вечеринка у
меня дома/в кафе. Спасибо за
приглашение, я обязательно приду. К
сожалению, я не смогу прийти. Извини,
но я не смогу прийти. Вечеринка/день
рождения, к сожалению, без меня.
Садашње време фреквентних глагола.
Прва и друга конјугација.
Заповедни начин фреквентних глагола.
Акузатив и локатив именица с
предлозима в/на.
Датив именица с предлогом к.
Интонација упитних исказа без упитне
речи.
(Интер)културни садржаји: прикладно
прихватање и одбијање позива,
рођендани, прослава рођендана, игре.
Исказивање молбе, захтева и
захвалности

- разуме кратке и једноставне молбе
и захтеве и реагује на њих;
- упути кратке и једноставне молбе и

Језичке активности у комуникативним
ситуацијама
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захтеве;
- искаже и прихвати захвалност на
једноставан начин;

Слушање и читање једноставних исказа
којима се тражи помоћ, услуга или
обавештење; давање једноставног,
усменог и писаног одговора на исказану
молбу или захтев; изражавање и
прихватање захвалности у усменом и
писаном облику.
Садржаји
Дай мне, пожалуйста, ручку. Можно?
Конечно, пожалуйста, вот она. Спасибо!
Не за что. Ничего. Нет, к сожалению,
ручка мне нужна. Извини(те), можно
вопрос?
Заповедни начин фреквентних глагола.
Предикатив можно.
Интонација упитних исказа без упитне
речи.
(Интер)културни садржаји: правила
учтиве комуникације.
Језичке активности у комуникативним
ситуацијама

Честитање

- разуме једноставно исказане
честитке и одговара на њих;
- упути једноставне честитке;

Слушање и читање кратких и
једноставних устаљених израза којима се
честита празник, рођендан или неки
други значајан догађај; реаговање на
упућену честитку у усменом и писаном
облику; упућивање кратких пригодних
честитки у усменом и писаном облику.
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Садржаји
С днём рождения! Поздравляю тебя с
днём рождения! С Новым годом! С
Рoждеством! С Днём защитника
Отечества! С Восьмым марта!
Счастливо! Желаю тебе/вам всего
хорошего: здоровья, счастья, успеха.
Тебе/вам тоже всего хорошего.
Поздравляю с успехом! С приездом!
Добро пожаловать!
Садашње време фреквентних глагола.
Инструментал именица с предлогом с.
(Интер)културни садржаји: најзначајнији
празници и начин
обележавања/прославе.
Језичке активности у комуникативним
ситуацијама

Описивање живих бића,
предмета, места и појава

Слушање и читање краћих једноставних
описа живих бића, предмета, места и
појава у којима се појављују информације
- разуме једноставан опис живих
о спољном изгледу, појавним облицима,
бића, предмета, места и појава;
димензијама и осталим најједноставнијим
- опише жива бића, предмете и места
карактеристикама; давање кратких
и појаве једноставним језичким
усмених и писаних описа живих бића,
средствима;
предмета, места и појава.
Садржаји
Она высокая и стройная. У неё голубые
глаза и длинные светлые волосы. Какие
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у тебя глаза? Какого цвета у тебя
футболка? Она в красной рубашке. У
меня есть кошка. Её зовут Мурка. Она
маленькая, белая. На столе ручка. Она
зелёная. У неё большой дом. Он
красивый. На картинке - Москва,
столица России. Это мой дом. Он
большой и красивый.
Придеви. Род, број и слагање с
именицама.
Конструкције за изражавање
посесивности: у+ ген. личних заменица и
именица (у меня, у тебя, у неё, у него у
нас, у вас, у них; у Ивана, у Ирины).
Присвојне заменице: мой, твой, наш,
ваш, их.
(Интер)културни садржаји: култура
становања, однос према живој и неживој
природи.
- разуме једноставне исказе о
уобичајеним и тренутним
активностима и способностима и
Описивање уобичајених и
реагује на њих;
тренутних активности, планова и
- опише и планира уобичајене и
способности
тренутнe активности кратким
једноставним језичким средствима;
- опише шта уме/не уме да (у)ради;

Језичке активности у комуникативним
ситуацијама
Слушање и читање описа у вези са
уобичајеним и тренутним активностима,
плановима и спсосбностима у породичној
и школској средини; састављање порука
и спискова у вези са уобичајеним и
тренутним активностима, плановима и
способностима.
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Садржаји
Что делает Витя? Он делает уроки.
Ира читает газету/журнал. Сетрёнка
ходит в садик. Саша по понедельникам
ездит на тренировки по футболу. Вика
и Макс помогают маме по дому. Ира
встаёт обычно в восемь утра. Уроки
начинаются в девять. Каждый день
Миша гуляет с собакой. Утром мы
вместе завтракаем. Папа возвращется
с работы. Он стоит в пробке.
Глаголи кретања (садашње време):
идти/ходить, ехать/ездить,
лететь/летать.
Садашње време фреквентних глагола.
Прилози за време: утром, днём,
вечером.
(Интер)културни садржаји: радно
време, разонода, живот породице.
Језичке активности у комуникативним
ситуацијама

Исказивање потреба, осета и
осећања

- разуме свакодневне исказе у вези с
непосредним потребама, осетима и
осећањима и реагује на њих;
- изрази основне потребе, осете и
осећања кратким и једноставним
језичким средствима;

Слушање и читање исказа у вези са
потребама, осетима осећањима;
саопштавање потреба и осета и
предлагање решења у вези с њима;
усмено и писано исказивање својих
осећања и (емпатично) реаговање на
туђа.
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Садржаји
Мне хочется есть. Брату хочется
пить. Мне холодно. Тебе сделать
бутерброд? Налить сестре воды? У
меня болит зуб.
Хочешь кушать? Нет, спасибо, не хочу.
Безличне реченице.
Глагол хотеть.
Датив личних заменица и именица.
Интонација упитних исказа без упитне
речи.
(Интер)културни садржаји: мимика и
гестикулација; употреба емотикона.
Језичке активности у комуникативним
ситуацијама
Слушање и читање краћих текстова у
којима се на једноставан начин описују
- разуме једноставна обавештења о просторни односи и оријентација у
простору и оријентацији у простору и простору; усмено и писано тражење и
давање информација о
реагује на њих;
Исказивање просторних односа - тражи и пружи кратка и једноставна сналажењу/оријентацији у простору;
усмено и писано описивање просторних
и величина
обавештења о оријентацији у
односа у приватном и јавном простору
простору;
- опише непосредни простор у којем (соба, стан, кућа, учионица, школа, музеј,
биоскоп).
се креће;
Садржаји
Где окно? На стене. Где рюкзак? Под
столом. Где картина? Над доской.
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Скажите, пожалуйста, как дойти до
Большого театра? Театр недалеко.
Идите сначала прямо, а потом налево.
Слева театр.
Генитив, инструментал и локатив с
предлозима.
Прилози за правац и место: прямо,
налево, направо, слева, справа,
недалеко, напротив.
(Интер)културни садржаји: јавни
простор, култура становања.
Језичке активности у комуникативним
ситуацијама

- разуме једноставна обавештења о
хронолошком/метеоролошком
времену и реагује на њих;
Исказивање времена
- тражи и даје кратка и једноставна
(хронолошког и метеоролошког)
обавештења о
хронолошком/метеоролошком
времену;

Слушање и читање кратких текстова који
се односе на тачно време, дан, месец
или део дана (разглас/план вожње на
аутобуској/железничког станици,
аеродрому; биоскопски програм, договор
за неку активност) или на метеоролошко
време (тренутне или уобичајене
временске прилике); усмено и писано
тражење и давање информација о
времену дешавања неке активности или
метеоролошким приликама.
Садржаји
Который час? Пять часов. Когда ты
встаёшь? Я встаю в восемь часов. Во
сколько начинается первый урок?
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Первый урок начинается в девять.
Какая погода сегодня? Идёт дождь.
Какое сегодня число? Второе мая. Какая
погода на улице? Холодно? Когда ты
едешь в Россию?
Садашње време најфрекевнтнијих
глагола.
Садашње време у значењу будућег.
Глаголи кретања: идти/ходить;
ехать/ездить.
Бројеви 1-20.
Облици час, часа, часов уз бројеве до 12.
Интонација упитних исказа без упитне
речи).
(Интер)културни садржаји: клима,
разговор о времену, географске
дестинације.
Језичке активности у комуникативним
ситуацијама

Изражавање
припадања/неприпадања и
поседовања/непоседовања

- разуме једноставне исказе којима се
изражава припадање/неприпадање,
поседовање/непоседовање и реагује
на њих;
- тражи и да једноставне исказе
којима се изражава
припадање/неприпадање,
поседовање/непоседовање;

Слушање и читање краћих текстова с
једноставним исказима за изражавање
припадања/неприпадања и
поседовања/непоседовања и реаговање
на њих; усмено и писано, исказивање
припадања/неприпадања и
поседовања/непоседовања.
Садржаји
У меня есть собака. Мою собаку зовут
Бобик. У меня нет мобильника. У кого
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есть сестра/брат? Это твоя собака?
Нет. Да, моя. У них в голове только
компьютеры. Это дом бабушки.
Конструкције за изражавање
посесивности: у+ ген. личних заменица и
именица (у меня, у мамы); именица +
именица у генитиву (дом папы).
Општа негација (нет).
Присвојне заменице.
Интонација упитних исказа без упитне
речи.
(Интер)културни садржаји: породица и
пријатељи, однос према животињама,
кућни љубимци.
Језичке активности у комуникативним
ситуацијама

Изражавање
допадања/недопадања

Слушање и читање краћих текстова с
једноставним исказима за изражавање
допадања/недопадања и реаговање на
- разуме једноставне исказе за
њих; усмено и писано исказивање
изражавање допадања/недопадања,
слагања/неслагања,
слагања/неслагања и реагује на њих;
допадања/недопадања.
- тражи мишљење и изражава
допадање/недопадање једноставним
Садржаји
језичким средствима;
Ира, ты любишь футбол? Нет, не
люблю. Мне нравится баскетбол. Макс
любит заниматься теннисом. Какой
твой любимый спорт? Я люблю
читать. Мне этот комикс не нравится.
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Петя любит музыку. Он гитарист.
Виктору не нравится бутерброд.
Глагол любить.
Безлична употреба глагола нравиться.
Општа негација (не).
Интонација упитних исказа без упитне
речи.
(Интер)културни садржаји: уметност
(књижевност за младе, стрип, филм,
музика...), храна, спорт.
Језичке активности у комуникативним
ситуацијама

- разуме једноставне изразе који се
односе на количину (број особа,
животиња и предмета количина
приликом куповине и сл.) и реагује на
њих;
Изражавање количине и бројева
- тражи и пружи основне
информације у вези са количинама и
бројевима;
- изрази присуство и одсуство некога
или нечега;

Слушање и читање једноставних исказа
које садрже информације у вези са
количином и бројевима (новчани износ,
узраст, време, број телефона и слично);
усмено и писано коришћење
једноставних исказа са бројевима до 100.
Садржаји
Сколько мальчиков, сколько девочек в
классе? В классе 12 мальчиков и 15
девочек. Сколько тебе лет? Мне 15
лет. Который час? Пять часове две
минуты У нас в школе есть гардероб. У
Виктора нет собаки.
Упитне заменице.
Основни бројеви (1−100).
(Интер)културни садржаји: друштвено
окружење, путовања.
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СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ
Циљ и задаци
Циљ изучавања предмета је проширивање знања из области опште културе и оспособљавање ученика да, кроз
упознавање с начином живота људи у прошлости, боље разумеју свет и време у коме живе и развију свест о
континуитету и укорењености. Ученици би требало да се упознају са специфичностима динамике културних
промена и да науче како да сагледају себе у контексту "другог", да би сопствени идентитет што потпуније
интегрисали у шири контекст разуђене и сложене садашњости.
Задаци предмета су да ученици, кроз наставу усмерену ка упознавању с различитим елементима свакодневног
живота, као што су односи у породици, исхрана, образовање, дечје игре, забава, станишта, одевање итд, уоче
њихову условљеност историјским процесима и догађајима. Концепција наставе овог изборног предмета нагласак
ставља на упознавање с основним елементима свакодневног живота у прошлости Србије, Југоисточне Европе,
Средоземља и Европе у целини, с намером да се уоче њихови заједнички именитељи и упознају различитости
које постоје у датом историјском контексту, као и у односу на савремено доба у којем ученик живи. Подстицањем
радозналости, креативности и истраживачког духа у проучавању овог предмета, ученици треба да се оспособе да
формирају јаснију слику о прошлим временима, да овладају елементарним процедурама прикупљања историјске
грађе, као и да развију критички однос према њој.
Оперативни задаци:
разумевање појма свакодневни живот;
разумевање појма прошлост;
разумевање значаја проучавања свакодневног живота у прошлости;
усвајање и продубљивање знања о разликама између свакодневног живота данас и у прошлости;
идентификовање актуелних дечјих игара (врсте и њихова функција);
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упознавање с дечјим играма у прошлости (врсте и њихова функција);
идентификовање сличности и разлика између игара некад и сад;
разумевање значаја игре у развоју појединца и друштва;
упознавање са свакодневним животом људи у праисторији;
упознавање са свакодневним животом народа Старог истока;
упознавање са свакодневним животом старих Грка;
упознавање са свакодневним животом старих Римљана;
подстицање ученика на самостални истраживачки рад;
развијање способности повезивања знања из различитих области;
подстицање креативности.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД
Прошлост (појам прошлости).
Време (хронологија, оријентација у времену).
Значај проучавања прошлости.
Појам свакодневног живота (односи у породици, исхрана, становање, одевање, школовање, лечење, производња,
забава, разлика између политичке историје и историје свакодневног живота...).
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Значај проучавања свакодневног живота у прошлости (прошлост не припада само владарима, војсковођама и
државницима, већ и обичним људима, којима се можемо приближити једино истраживањем њихове
свакодневице).
ИГРЕ У ПРОШЛОСТИ
Појам и феномен игре (место и улога игре у развоју појединца и друштва).
Играчке (врсте и значај).
Дечје игре у садашњости (карактеристике и функције).
Дечје игре у прошлости (врсте и функција - од нашег времена до праисторије).
Традиционалне игре у Србији (Жмурке, Скакање у џаковима, Труле кобиле, Јањине, Ћушкање, Клис или Пинцике,
Потезање конопца, Бацање камена с рамена, Рвање, Ходање на штулама, Дери-гаће, Сардине, Мотање,
Тутумиш, Штапоња, Шуге, Радибаба, Цар говедар, Јелечкиње, барјачкиње, Дајем ти талир, Елем, белем,
цедило, Стари чика, Газда и пчеле, Пошто, секо, млеко, Коларићу, панићу, Ринге, ринге, раја...).
Играчке у прошлости (врсте и функција - од нашег времена до праисторије).
Дечје игре и игре одраслих (сличности и разлике).
Олимпијске игре у античкој Грчкој (основ спортских игара савременог доба).
СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРАИСТОРИЈИ И СТАРОМ ВЕКУ
Свакодневни живот људи у праисторији
Свакодневни живот праисторијских заједница (археолошки локалитети, утицај појаве риболова, земљорадње,
сточарства и коришћења метала на промене у свакодневном животу).
Начин исхране и одевања у праисторији (врсте хране, њена припрема и чување, одевни материјали, алатке...).
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Становање у праисторији (насеља и стамбени објекти: пећине, земунице, надземни објекти, сојенице...).
Употребни предмети и накит (оруђе, оружје, посуђе, намештај, огњишта, пећи, начин обраде, умеће израде...).
Изуми (ватра, једро, точак, удица, лук и стрела...).
Веровања (загробни живот, култ предака и плодности и култни предмети: жртвеници, ритони, зооморфне и
антропоморфне фигурине...).
Најзанимљивији археолошки налази и локалитети (Оци - ледени човек, Пазирик - човек с тетоважама, Костјенки куће од кљова мамута, Сунгир - покојник прекривен перлама, мегалити, Стоунхенџ, архитектура на Лепенском
виру, фигурине из Винче, организација насеља у Чатал Хијуку...).
Свакодневни живот народа Старог истока
Начин исхране у старом Египту и Месопотамији (сакупљање и припремање намирница, лов и риболов, јеловник,
земљорадња, виноградарство, пића).
Одевање у старом Египту и Месопотамији (материјали, сировине и начини обраде, накит, бојење, шминка и лична
хигијена).
Становање у старом Египту и Месопотамији (грађевински материјали, начин градње, оруђа за рад, изглед
објеката и организација простора).
Породични односи у старом Египту и Месопотамији (положај мушкарца, жене и детета).
Образовање у старом Египту и Месопотамији (писмо, техника писања, школе...).
Обавезе становништва (порез, присилни рад - изградња путева, канала за наводњавање, насипа, утврђења,
храмова, пирамида...).
Друштвени живот у старом Египту и Месопотамији (игре на табли - сенет, плес уз музику, музички инструменти флаута, харфа, удараљке, фрула, систрум...).
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Употребни предмети у старом Египту и Месопотамији (оруђе, оружје ратника, посуђе, кућни инвентар, печати,
новац, техника и умеће израде).
Лечење (болести и лековите биљке).
Путовања и трговина код народа Старог истока.
Изуми у старом Египту и Месопотамији (сунчани и водени часовник, стакло, систем за наводњавање, шадуф...).
Веровања у старом Египту и Месопотамији (загробни живот, балсамовање, хороскопи, астрологија, ритуални
обреди и предмети).
Најзанимљивији археолошки налази и локалитети (Тутанкамонова гробница и њен инвентар, бродови поред
пирамида, краљевска гробница у Уру, библиотека у Ниниви...).
Свакодневни живот старих Грка
Начин исхране старих Грка (експлоатација природних ресурса, узгајање биљака и животиња, припремање и
чување хране, јеловник...).
Одевање код старих Грка (материјали - лан и овчија вуна, начин обраде и бојење, накит, парфеми...).
Становање у старој Грчкој (материјали од којих се градило, зидови од ћерпича, кровови покривени глиненим
цреповима, прозори с дрвеним капцима...).
Породични односи у старој Грчкој (положај мушкарца, жене и детета, свадбени обичаји, однос према старијима...).
Образовање у старој Грчкој (школовање дечака - улога граматиста, китариста, софиста, педотриба, значај
физичке културе и музике, абакус, спартанско васпитање...).
Друштвени живот у старој Грчкој (игра котабос, трке двоколица, гозбе, хетере, позоришта...).
Употребни предмети у старој Грчкој (оруђе, посуђе, оружје ратника, новац, занати...).
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Путовања и трговина.
Медицина и наука у старој Грчкој (болести и лечење, Хипократ са Коса...).
Веровања старих Грка (пророчишта, загробни живот, подземни свет...).
Најзанимљивији археолошки налази и локалитети (атински Акропољ, Делфи, Ефес, Микена...).
Свакодневни живот старих Римљана
Начин исхране у старом Риму (експлоатација природних ресурса, узгајање биљака и животиња, припремање и
чување хране, јеловник...).
Одевање у старом Риму (материјали, тога, пурпурна боја - боја царевог одела, козметика, фризуре, лична
хигијена, латрине…).
Становање у старом Риму (грађевински материјал, начин градње, изглед објеката и организација простора,
инсуле, аквадукти, купатила…).
Породични односи у старом Риму (положај мушкарца, жене и детета, свадбени обичаји, адопција - усвајање као
прилика за социјалну афирмацију, слављење рођендана оца породице у част његовог духа заштитника - генија).
Образовање у старом Риму (школовање дечака - улога "дојкиње", "педагога" и "граматичара", значај
беседништва...).
Друштвени живот у старом Риму (забава, гозбе, позориште, колске трке, борбе гладијатора, плес, музика, музички
инструменти...).
Употребни предмети и накит (оруђе, оружје, новац, прстење, наруквице, огрлице...).
Римска војска (легије и опрема легионара).
Путовања и трговина (изградња путева, поморска трговина...).
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Веровања и ритуални обреди у старом Риму (свештеници и свештенице, приношење жртве боговима, као и
кућним божанствима - ларима и пенатима, ношење хране на гробље, апотеоза...).
Лечење у старом Риму (медицински инструменти и лековито биље - жалфија, рузмарин, слачица, морач, бели
лук...).
Најзанимљивији археолошки налази и локалитети (Сирмијум, Сингидунум, Наисус, Виминацијум - војни логор,
Гамзиград - царска палата, Трајанов мост, римски Форум, Колосеум, Картагина, Помпеји...).
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програм за пети разред је концепцијски тако постављен да представља смисаону целину која истовремено отвара
могућности за даљи развој и надоградњу садржаја у програмима овог предмета за шести, седми и осми разред.
Састоји се из три тематске целине.
Прва целина се може одредити као базична, јер сви програми за овај предмет од петог до осмог разреда њоме
започињу. Садржаји у оквиру ове теме намењени су прецизнијем одређивању битних појмова као што су
прошлост, хронологија, свакодневни живот, као и објашњавању значаја проучавања свакодневног живота људи у
прошлости.
Друга је фокусирана на само један садржај свакодневног живота. У петом разреду то је игра, која се обрађује
полазећи од садашњости која је ученицима позната, ка све даљој прошлости.
Трећа тематска целина се бави различитим аспектима свакодневног живота у одређеном временском периоду, у
петом разреду то су праисторија и стари век, чиме се обезбеђује веза са проучавањем историјских догађаја у
оквиру обавезног предмета историја и утире пут хронолошком развоју предмета.
Поделом на поменуте тематске целине, ученицима је омогућено да се у било ком разреду опредељују за овај
изборни предмет по први пут, а да пропуштени програм(и) не представљају озбиљнију препреку. Они ученици који
изаберу да током читавог другог циклуса похађају овај предмет овладаће најважнијим појмовима и појавама
свакодневног живота људи у распону од праисторије до савременог доба, а са садржајима четири теме (по једна
за сваки разред) биће детаљније упознати.
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Иако је цео програм окренут прошлости, неопходно је да се током рада са ученицима врши стална компарација са
савременим добом чиме се потенцира схватање континуитета у развоју људи и друштва. Такође, садржаји се
обрађују и кроз димензију локално - глобално, где ученици имају прилику да свој завичај боље проуче у односу на
задату епоху.
У садржају програма дате су основне тематске целине, а наставник има слободу да креира коначну верзију
програма за сваку групу са којом ради, уважавајући интересовања ученика и циљеве и задатке предмета. Почетни
часови, кад се ученици међусобно боље упознају јер најчешће припадају различитим одељењима, погодан су
тренутак да се са њима разговара о избору садржаја. Наставникова је обавеза да створи такву атмосферу
(наводећи историјске чињенице које побуђују ученичку радозналост) у којој је кроз форму питања (како су у
прошлости људи поправљали зубе, како су знали колико је сати...?) наведено што више потенцијалних тема, а
наставникова је одговорност да их уобличи и претвори у конкретне тематске садржаје, који ће бити обрађивани на
часовима.
Тако добијени материјал основ је за даљи рад наставника, планирање активности и припрему за час. Пожељно је
да наставник постигне да планиране активности имају дефинисану структуру, коју одликују флексибилност и
адаптибилност. У припремној фази наставник треба да прикупи довољан број информација о садржајима на
којима ће радити са ученицима, али ће коначни обим информација бити одређен ученичким потребама и
могућностима да их припреме и приме. Наставник је тај који не дозвољава да доминира претерана фактографија,
а да се постигне функционалност знања и повезаност чињеница у смисаоне целине. Он на различите начине
подстиче осамостаљивање ученика у прикупљању и сређивању историјских података, усмерава их на различите
изворе информација и подучава их како да се према њима критички односе. На тај начин се негује истраживачки
дух, љубав према науци и подстиче мишљење засновано на провереним чињеницама и аргументима.
Основни приступ у раду је интердисциплинарност и савлађивање нових и непознатих чињеница уз помоћ блиских
и познатих. У оквиру овог предмета постоје велике могућности за интеграцију школског и ваншколског знања
ученика, за излазак из оквира школских уџбеника и учионице, укључивање родитеља и суграђана који поседују
знања, колекције, књиге, филмове и друго што може да помогне у реализацији програма.
Наставник свакој наставној јединици приступа као посебном образовном и дидактичком проблему за који заједно
са ученицима проналази одговарајућа решења. Увек треба тежити комбиновању различитих метода рада, који
могу бити, на пример, кратка предавања, гледање филмова, читање књига, дискусије, анализе слика, посете
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локалитетима или прављење употребних предмета из прошлости. Посебно је прикладно организовати ученике у
тимове где се централни задатак решава тако што свако има свој појединачни радни задатак и улогу у тиму.
У извођењу наставе, активност ученика је најважнија, без обзира на изабране методе рада. Наставникова је улога
да организује наставу, пружи помоћ ученицима у раду (од давања информација до упућивања на изворе
информација) и да подстиче и одржава ученичка интересовања за предмет. У току свих активности требало би
подстицати сталну размену информација, како између ученика и наставника, тако и између самих ученика.
Наставу би требало обогатити различитим наставним средствима као што су илустрације (слике, дијапозитиви,
шеме, графикони), документарни и играни видео и дигитални материјали, археолошки материјал или копије
налаза, посете културно-историјским споменицима, компјутерске игрице које се заснивају на реконструкцији
друштва из прошлости и др.
Домаћи задаци имају своје оправдано место у реализацији овог програма. Уколико се добро поставе, неће
додатно оптеретити ученике, нити код њих изазвати одбојност. Разлог за увођење домаћих задатака не
произилази из малог фонда часова и обимног градива, већ из самог циља предмета. Домаћи задаци ће у великој
мери допринети да се ученици осамостале у истраживачким активностима и прикупљању података, посебно када
се ускладе с интересовањима ученика (не треба сви ученици да имају исти домаћи задатак). Многе домаће
задатке ученици могу радити у пару или мањој групи, уз помоћ породице, за време распуста, што су недовољно
искоришћени модалитети у раду с ученицима.
Као и код других изборних предмета где оцена не утиче на школски успех, оцењивање добија нешто другачију
димензију. За овај предмет класично писмено и усмено испитивање знања није погодно. Свака активност је
прилика да се ученик оцени. Наставник прати целокупни рад ученика и награђују све његове аспекте. Поред
стеченог знања о свакодневном животу људи у прошлости, наставник треба да награди и учешће и посвећеност
активностима независно од постигнућа. Оцена је одраз индивидуалног напредовања детета и подстицај за његов
даљи развој.
Како је садржај предмета повезан са свим областима живота (исхрана, одевање, образовање, лечење,
производња, забава...), ученици имају прилику да обрађивањем програма овог предмета добију бројне
информације значајне за њихов будући професионални развој. Наставник треба да има у виду и овај аспект
предмета и уколико препозна код неког ученика посебно интересовање за одређене садржаје, треба да му укаже
којом професијом би се могао бавити, односно у којој средњој школи се стичу знања и звања за одређену област.
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Да би се задаци наставе што потпуније остварили, требало би да постоји корелација с другим обавезним и
изборним наставним предметима као што су историја, географија, српски језик, ликовна и музичка култура,
цртање, сликање и вајање, шах, верска настава и грађанско васпитање. Ученици који су у првом циклусу
основног образовања и васпитања обрадили програме изборног предмета народна традиција могу бити
драгоцени помагачи наставнику јер по начину рада, а делимично и по садржају, постоји сродност између ова два
предмета.
На крају школске године, као могућност да се систематизује и рекапитулира усвојено знање, може се
организовати изложба/приредба којом би ученици показали стечено знање, као и материјале и предмете које су
прикупили изучавајући овај изборни предмет. Овакве изложбе/приредбе захтевају од наставника да планира
часове на крају школске године за њихову припрему.
Посебни захтеви
ИГРЕ У ПРОШЛОСТИ
Кроз обраду тематске целине Игре у прошлости, ученици ће се упознати са кратком историјом дечје игре и
најзначајнијим факторима који су пресудно утицали на њен развој. На основу тога, ученици би требало да
разумеју зашто је игра одувек била централна активност дечјег живота и како се мењала са променама у
друштвима и епохама остварујући увек исту важну функцију, везану за психофизички и социјални развој детета и
припрему за свет одраслих. Анализом појединих традиционалних игара ученици би требало да уоче њихову
повезаност са друштвено-економским и културним системом из кога потичу.
Положај деце оба пола у друштву кроз различите епохе, појам детињства и његово трајање, као и ниво
привредног развоја у непосредној су вези с трансформацијом дечјих игара и играчака. То су садржаји од којих
треба поћи у проучавању игара у прошлости. Довољно је да их ученици анализирају на нивоу три генерације
(сопствене, родитељске и генерације баба и деда) и да схвате како је детињство у прошлости краће трајало и да
су се деца у свет рада укључивала на ранијем узрасту, обављајући често врло тешке послове. С друге стране,
ученици би, кроз обраду теме Игре у прошлости, требало да схвате да је дечја игра, у суштини, и у прошлости
била слична данашњој и да је имала исте функције.
Традиционалне дечје игре посредством симболичког система увек су имале улогу посредника између детета и
стварности која га окружује. Прва искуства о предметима дете стиче кроз игру (сазнајна функција), одређујући
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њихове карактеристике, разлике и сличности и како се могу употребљавати. У игри дете развија различите
способности као што су опажање, одржавање пажње, схватање просторних односа и узрочно-последичних веза.
Развој дечијих способности и социјалних односа у игри се међусобно преплићу и утичу једни на друге. Социјални
контакти побуђују дете да усавршава своје способности, а усавршене способности омогућавају боље учешће у
социјалним односима и укључивање у друштво одраслих. Кроз игру, дете истовремено ослобађа и развија своја
осећања, учи да поштује правила, уздржава се од задовољења сопствених и поштује туђе потребе. У физичком
развоју деце игра има посебно место и зато су у свакој епохи бројне игре које подстичу физичку активност деце,
истовремено омогућавајући међусобно поређење (ко је јачи, бржи, спретнији...), што је неопходни елемент
одрастања и одређивања места унутар групе којој дете припада. Кроз игру, дете јача самопоуздање, потврђује се,
успоставља пријатељства, а у каснијој фази игра је моћно средство удварања. Игре од детета често захтевају
имагинацију и драматизацију. Улога маште врло је важна у неким играма, а неке друге игре од детета захтевају
одређене стваралачке способности (певање, цртање, обликовање итд.).
Дечју игру би требало повезати са светом рада, јер се кроз њу испољавају интересовања која су од значаја за
каснији избор занимања. Често се може чути да је за дете игра рад. Она почиње неформално на млађем узрасту
(дете се спонтано игра, без временског ограничења, правила и независно од играчака) и одрастањем све више
постаје формална (постоје правила, пратећа опрема, временска димензија, дефинисан број учесника) чиме добија
својства која постоје у свету рада.
У анализи појединих игара ученици треба да препознају њихову функцију у развоју деце (сазнајна, едукативна,
васпитна, експресивна...). Било би добро пронаћи сродне игре прошлости и садашњости, и то не само по садржају
и неопходној опреми, већ и по функцији коју имају у психофизичком и социјалном развоју ученика. Ученици би,
такође, требало да знају да игра, у промењеној форми, али са сличним функцијама, траје током целог људског
живота и да се могу направити паралеле између игара деце и одраслих.
Игре се могу на различите начине класификовати (нпр. игре-вежбања, симболичке игре и игре са правилима или
подела традиционалних игара на три основне групе: такмичарске, такмичарско-драмске и имитативнодрамске). Уколико су ученици заинтересовани, посебна пажња би се могла посветити вези између дечјих
такмичарских игара и спорта и његовог развоја током прошлости. Ако групу чине претежно ученице, могуће је да
њихова интересовања буду више окренута имитативним и драмским играма где се пресликавају породични
односи и догађаји из свакодневног живота. Уколико ученици покажу интересовање за анализу такмичарских
друштвених игара (као што су карте, шах и друге игре на табли које имају правила нпр. монопол, ризико...) пажњу
треба усмерити ка њиховим карактеристикама, значењу и функцијама, као и историјском пореклу.
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Дечја игра и играчке су тесно повезани. Ученици би требало да схвате да свака епоха и њене карактеристике
битно утичу на то каквим играчкама ће се деца играти, као и од ког су материјала направљене и каквог су
квалитета. За неке играчке би се могло рећи да су универзалне јер су се мало мењале током времена и срећемо
их у различитим епохама и културама. Такве су нпр. лутке и лопта. Неке играчке су у потпуности намењене дечјој
игри (кликери, слагалице...), док су друге умањене копије употребних предмета одраслих (пегле, шиваћа машина,
пиштољи...). Музичке играчке су увек биле омиљене јер деца воле да се игра одвија уз обиље звукова. Неке
играчке су стриктно везане за одређене игре, а друге се могу употребљавати на различите начине (нпр. дрвена
коцка). Ученици треба да схвате зашто се обичан конопац кроз векове одржао у дечјој игри, насупрот играчкама
високе технологије, које врло кратко задржавају пажњу детета савременог доба.
Нове технологије 20. века битно су промениле изглед и квалитет играчака, као и масовност њихове производње и
доступност деци. Са децом се може расправљати о компјутеру као игри/играчки, о сличностима и разликама са
традиционалним играма и о његовим предностима и недостацима.
Тематска целина Игре у прошлости требало би да почне анализом игара и играчака садашњости која је
ученицима позната. Када ученици овладају основним разумевањем њихових карактеристика и функција,
прелазило би се на игре ближе и даље прошлости, локално и глобално. Ученици могу симулирати неке игре из
прошлости или направити играчку којом су се некада деца играла.
СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРАИСТОРИЈИ И СТАРОМ ВЕКУ
Наставни садржаји препоручени у овој теми дају могућност ученицима да стекну јаснију слику о праисторији и
старом веку. Највећи део прошлости припада обичним људима, који су нам по много чему веома блиски. Тај
"обичан" и углавном "безимени" свет појединаца и локалних заједница чини заправо историју света коју класична
историја, политички и догађајно усмерена, представља кроз историју држава и делатност водећих личности и
организација у њима. Упознавањем са свакодневицом у праисторији и старом веку ученицима ће се указати
бројне сличности и разлике с данашњим временом. Уочавајући те сличности и разлике, они ће моћи да сагледају
непосредно окружење и друштво у коме живе, као и себе саме. На тај начин, доћи ће до проширивања стечених
знања, а у исто време процес формирања свести о самом себи и околном свету биће употпуњен сазнањем о
развоју и усавршавању културних одлика различитих заједница, које најчешће одговарају променама њихових
друштвено-економских система. Тиме би требало да се код ученика подстакне развој вештине посматрања,
употребе компаративности и критичког сагледавања његовог сопственог окружења и садашњице. Иако се ученици
први пут сусрећу са систематским изучавањем предложених тема, у раду се могу користити њихова знања о
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друштвеним појавама и одређеним догађајима, која су стекли у првом циклусу основног образовања и васпитања.
Мали фонд часова и узрасне карактеристике ученика захтевају од наставника рационалност при избору битних
чињеница и дефиниција појмова и социолошких категорија.
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ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ
Циљ и задаци:
Циљ васпитно-образовног рада овог изборног предмета јесте да додатно подстиче развој и практичних и
теоријских знања ученика која су важна за њихово слободно, спонтано и креативно комбиновање ликовних
елемената у области: цртања, сликања, вајања, графике, примењених уметности и визуелних комуникација, а у
циљу развоја њиховог креативног мишљења.
Ова изборна настава такође:
омогућава и подстиче развој учениковог спонтаног и креативног мишљења у областима ликовне културе;
омогућава и подстиче ученике на савладавање технолошких поступака ликовног рада у оквиру одређених
средстава и медијума;
мотивише ученике на упознавање основних елемената и закономерности ликовног језика;
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развија способности и веће осетљивости ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената: линија, облика,
боја;
ствара услове да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и
да креативним изражавањем боље упознају њихова визуелна и ликовна својства;
развија способности ученика за визуелно памћење, за повезивање опажених информација као основе увођења у
креативно визуелно мишљење;
развија већу осетљивост за ликовне и визуелне вредности које се стичу у настави, а примењују у раду и животу;
развија моторичке способности ученика и навике за лепо писање;
континуирано подстиче и прати интересовања за посећивањем музеја, изложби и јача потребе код ученика за
чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде;
ствара услове да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвене појаве;
омогући разумевање позитивног емоциналног става према вредностима израженим у делима различитих подручја
уметности;
развија способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и савремене уметности.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ЦРТАЊЕ (12)
Врсте и својства линије (2)
Стварање различитих вредности линија.
Цртање, цртачки материјали, меке оловке, креде, перо, трска, разни цртачки материјали.
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Линија као средство за стварање различитих квалитета површина (2)
Перцепција, стварање различитих вредности квалитета површина.
Цртање, цртачки материјали, меке оловке, креде, перо, трска, разни цртачки материјали.
Естетско процењивање (1)
Односи величина (2)
Перцепција, опажање ритма линија, боја, облика.
Цртање, цртачки материјали, меке оловке, креде, перо, трска, разни цртачки материјали.
Лепо писање са калиграфијом (2)
Перцепција, опажање ритма линија, боја, облика.
Цртање, цртачки материјали, обичне оловке са ознаком "Б" пљоснато заоштрене оловке, метално перо, туш и
перо и пенкало, разни цртачки материјали.
Компоновање више ритмичких целина у простору (2)
Перцепција, опажање ритма линија, боја, облика.
Цртање, сликање и вајање.
Естетско процењивање (1)
СЛИКАЊЕ (12)
Својства сликарских материјала и подлога (2)
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Перцепција.
Сликање и цртање разним сликарским и цртачким материјалима.
Ритмичко компоновање боја и облика (2)
Перцепција, опажање ритма линија, боја, облика.
Сликање, цртање и вајање, одговарајућа средства и материјали.
Коришћење разних материјала за компоновање (2)
Перцепција.
Сликање, цртање и колаж; одговарајућа средства и материјали.
Визуелно споразумевање (2)
Перцепција линија, боја и облика.
Сликање, цртање и вајање; одговарајућа средства и материјали.
Временски и просторни низови (цртани филм, стрип) (2+1)
Аперцепција, перцепција - асоцијације у низу покретне слике; боје, мрље, цртежи, облици.
Сликање, цртање и вајање; одговарајућа средства и материјали.
Сликање, естетско процењивање (1)
ВАЈАЊЕ (12)
Вајање, врсте вајарског материјала (4)
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Перцепција и аперцепција, стварање различитих вредности форме (конвексно, конкавно; отворено, затворено) и
чврсти материјали.
Вајање, глина, гипс и остала одговарајућа средства и чврсти материјали.
Везивање тродимензионалних облика у простору (2)
Перцепција и аперцепција.
Вајање, глина, керамичка глина и остала одговарајућа средства и материјали.
Слободно компоновање (2)
Перцепција и аперцепција.
Вајање, глина, керамичка глина, гипс и остала одговарајућа средства и материјали.
Обликовање употребних премета (ситна пластика, накит) (2+1)
Аперцепција, перцепција.
Вајање, глина, керамичка глина, пластелин, гипс и остала одговарајућа средства и материјали.
Вајање, естетска анализа (1).
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Основни разлог за увођење наставног предмета цртање, сликање и вајање је недовољан фонд часова на којима
даровити и заинтересовани ученици могу да у целости изразе своје креативне потенцијале и тако у потпуности
искористе планиране садржаје програма ликовне културе.
Изборна настава одмереним задацима систематично развија различите психичке и ликовне способности ученика,
а нарочито оне способности које подстичу њихово индивидуално и креативно изражавање.
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Она додатно мотивише ликовне педагоге на усавршавање и примену савремених метода учења (ослањајући се и
на савремена искуства дечије психологије) ради подстицања спонтаног и слободног изражавања ученика.
Због тога ова настава омогућава препознавање и развој даровитости ученика и њихових индивидуалних
способности и омогућава постепено увођење ученика у област професионалне оријентације ка широком пољу
ликовних делатности.
С обзиром да постоје иницијативе за већом подршком даровите деце овим предметом, остварена је могућност да
се на време подстиче препознавање ове деце у чему би учествовали родитељи и васпитачи (педагози, психолози)
у складу са индивидуалним способностима и њиховом дидактичко-методичком третману.
Изванредна постигнућа или могућности за велика постигнућа углавном се користе под називом даровитост (општи
потенцијал) и талентованост (манифестована даровитост), под којима се подразумева бистрина, изузетност,
супериорност, бриљантност, способност лаког и брзог учења. У редовним васпитно-образовним институцијама
наставник има равноправан дидактичко-методички однос према заинтересованим и талентованим ученицима,
ослањајући се на савремена искуства психологије која инсистира на развоју индивидуалних способности, што се
односи и на образовање даровите деце.
Концепција овог изборног предмета посебан нагласак ставља на подршку даровитој деци која имају могућност да
продубе знања у оним садржајима који се не могу реализовати у редовно-часовном систему. Стога је за израду
овог програма стручна комисија ослонце тражила пре свега у програму обавезног предмета ликовна култура, како
би се наставила корелација и продубила започета реализација садржаја. У реализацији ове наставе треба у
складу са могућностима школе и креативностима наставника, инсистирати на већој афирмацији примењених
уметности и визуелних комуникација.
Наставници су дужни да прате даровито дете и да га подржавају у раду инсистирајући на формирању збирке
радова (мапе) и у сарадњи са родитељима у време наставе воде дневник и прате развој детета. Очувањем тежње
даровитих ученика ка креативном изражавању заједно са овладавањем материјалима (развој техничке спретности
и сензибилитета) доприноси се даљем ликовном образовању.
Смисао планирања садржаја програма изборног предмета цртање, сликање и вајање је да се утврде задаци на
сваком часу који би најпотпуније развијали све ликовне способности ученика, нарочито способности које подстичу
стварање, као и оне које омогућују стварање. Стога, градиво треба планирати тако да се постигне:
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виши ниво опажања;
оспособљеност примања;
одговарајући ниво разумевања;
способност поступања;
Врсте плана:
годишњи план;
оперативни план рада (полугодишњи, месечни).
Годишњи план рада треба да садржи преглед ликовних целина и број часова предвиђених за одређене садржаје.
Оперативни полугодишњи план рада треба да буде детаљно разрађен и да садржи следеће рубрике: месец;
основни циљ и задатак (васпитни и образовни) наставни садржај; облик рада; корелацију са другим предметима;
средства и медије и примедбе у које се убележавају промене.
Остваривање садржаја:
Садржаје програма ликовне културе треба остварити:
1. примањем (учењем), тако што ће ученицима бити омогућено да стичу знања из области ликовне културе,
савладавају технолошке поступке ликовног рада у оквиру одређених средстава и медијума и да упознају
законитости и елементе ликовног језика;
2. давањем (стварањем) путем подстицања ученика да се изражавају у оквиру ликовних активности и остварују
резултате (увек на вишем нивоу култивисања и јачања ликовне осетљивости).
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За наставу ликовне културе, на основу садржаја и методичких облика усмерености васпитно-образовног процеса у
правцу богаћења дечијег естетског искуства, одређени циљеви и задаци произашли су из ликовне уметности
теорије стваралаштва и развојне психологије.
Овако конципираним програмом цртања, сликања и вајања наглашена је усмереност васпитно-образовног
процеса у свим његовим временским сегментима-поједини часови, циклуси часова, проблемски кругови
оперативних задатака и целине програма узрасних захтева - ка јачању ликовних способности ученика, затим ка
богаћењу ликовног језика, а такође ка формирању позитивних навика и богаћењу властите сфере естетског
искуства.
Претпоставка креативности ученика у домену ликовних активности подразумева да мотивациони садржаји буду
разноврсни, примерени узрасту и интересовањима ученика. Методске поступке и облике рада наставник
конципира усаглашавајући васпитно-образовне задатке (ликовне проблеме) са побуђеним интересовањем
ученика да ове задатке прихвати на нивоу самоиницијативе, односно формираној властитој израженој потреби. У
том смислу улога наставника наглашена је у фази избора и дидактичке припреме мотивационог садржаја, док
избор теме зависи од суштине ликовног задатка, односно конкретног садржаја којим се ученик мотивише у правцу
одређеног ликовног проблема.
Проблемски захтеви овог програма имају карактер наставног садржаја, а теме су у служби реализације
предвиђених задатака. У процесу припремања за рад темама треба посветити посебну пажњу како не би
овладале садржајима (што је до сада показала наставна пракса). Као и у многим другим приступима и у овом
случају се очекује креативан однос наставника приликом избора тема, зависно од ликовног проблема. Теме треба
проналазити у повезивању са другим областима и то помоћу разговора са ученицима.
У структури садржаја наставног рада које се односе на практичне ликовне активности ученика подразумева се
ослањање на шири избор ликовних средстава и медијума, односно савремених ликовно-поетских садржаја и
искустава. У том смислу, ликовна осетљивост ученика остваривала би се и као припремљеност за активно
учествовање у стварању естетских вредности које захтева наше време и као способност вредновања и критичког
односа савременог тренутка. Овакав приступ доприноси непосредности доживљаја ликовног чина и поспешивању
имагинативних и креативних могућности ученика те је од три елемента у структури програма, креативност, која у
ствари значи способност да се нађу нова решења за један проблем или нови начини уметничког израза.
Структуру програма чине:
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1.наставни садржаји који се односе на савладавање ликовног језика и упознавања садржаја ликовне културе,
познавање дела ликовних уметности и елемената ликовне писмености;
2.креативност - способност да се нађу нова решења за један проблем или нови начини уметничког израза и
остварење производа новог за индивидуу (не нужно новог и за друге), за коју је претпоставка за подстицање,
мотивациони садржаји практичних ликовних активности ученика који обухватају:
домен ученичких доживљаја;
домен корелације са другим васпитно-образовним подручјима.
3.ликовни медијуми и средства - коришћење ликовних дисциплина и употреба одређених материјала у
обликовању, проширени медијуми.
У структури садржаја наставног рада које се односе на практичне ликовне активности ученика подразумева се
ослањање на шири избор савремених ликовних средстава и медијума, односно савремених ликовно-поетских
садржаја и искустава. У том смислу, ликовна осетљивост ученика остваривала би се и као припремљеност за
активно учествовање у стварању естетских вредности које захтева наше време и као способност вредновања и
критичког односа савременог тренутка. Овакав приступ доприноси непосредности доживљаја ликовног чина и
поспешивању имагинативних и креативних могућности ученика, као и методички квалитет у погледу опредељења
комисије за измену и допуну програма ликовне културе у основној школи смањењем оптерећености ученика
наглашавањем савремених медијума у ликовној и визуелној уметности у складу са савременим кретањима
уметности.
Цртање: коришћење свих врста линија како би се постепено обогаћивало линеарно графичко изражавање и
богатство појединостима на основу опсервирања или претходним вежбама рада по природи. Неопходно је
анализирати перспективе, птичје, жабље, линеарне и инсистирање на прецизносима и детаљу са нагласком на
односе величина, пропорције.
Сликање: обогаћивање скале појединих боја и њиховог композиционог односа и увођење у бојене вредности
процесом рада по природи и илустровању. Сликарске технике и подлоге.
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Графика: обогаћивање линеарног израза графичких површина, са постепеним свеснијим композиционим
решењима. Обрада простора, врсте графичких техника, линорез, дрворез итд.
Вајање: тродимензионално обликовање, основни тродимензионални облици. Волумен и простор, општа
оријентација у вајарским областима. Конвексно, конкавно, отворено и затворено, напрегнута и затегнута форма,
продор, расцеп, тврда и мека форма. Функција пластике у архитектури, екстеријеру и ентеријеру, примењено
вајарство, ситна пластика. Декоративна скулптура, орнамент. Вајарски материјали, чврсти материјали. Алати и
процес рада при изради вајарског рада. Облици и умножавање вајарских радова. Садржаји и идеје у вајарским
делима у историји уметности.
У реализацији ове наставе треба у складу са могућностима школе и креативностима наставника, инсистирати на
већој афирмацији примењених уметности и визуелних комуникација. У овој настави садржаји наставног рада се
односе на практичне ликовне активности ученика која подразумева се ослањање на шири избор савремених
ликовних средстава и медијума, односно савремених ликовно-поетских садржаја и искустава из области
примењених уметности. У том смислу, ликовна осетљивост ученика остваривала би се и као припремљеност за
активно учествовање у стварању естетских вредности које захтева наше време и као способност вредновања и
критичког односа према савременом тренутку. Стога се препоручују садржаји из области примењене графике и
керамике.
Примењена графика: Основи примењене графике. Коришћење репродуктивне графике у индустрији. Графика у
једној боји - нацрт за етикету. Графика у две боје - нацрт за плакат. Графика у више боја - нацрт за насловну
страну књиге (скица у колажу).
Графика и графички слог (коришћење графике летрасет-слова). Графика-скица за поштанску марку. Графика и
амбалажа (кутије-нацрт и финални рад).
Плакат-извођење високом штампом. Плакат - нацрт - скица колажом.
Керамика: Увод у керамику. Историја керамике, керамички производи, технологија керамике. Стицање првог
искуства у раду са глином. Мешање, гњечење, додавање и одузимање масе глине. Пластичне форме. Конкавне и
конвексне форме, пуни и празни простори у разним функцијама (опека са шупљинама и слично).
ХОР И ОРКЕСТАР
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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.
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- На основу искуства у извођењу музике, препознати и свирати делове песама.
в) Основе музичке писмености
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-инсрументалних 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
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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 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.
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
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Народне песме и игре; обичајне песме.
Дечје песме.
Утврђивање музичког речника у вези са јачином (п, мп, ф, мф), брзином (адагио, анданте, модерато, аллегро) и
постепеним динамичким прелазима из тишег у јаче и обрнуто (цресцендо, децресцендо).
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.
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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.
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
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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: 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;
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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.);
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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, одређене 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 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.
ПРОГРАМ ДРУСТВЕНИХ, ТЕХНИЧКИХ, ХУМАНИТАРНИХ, СПОРТСКИХ И КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ
Савет родитеља школе на седници одржаној 14.09.2017, разматрао је новонасталу ситуацију везану за изборне
предмете у 5.р,који се укидају, а на место којих се формирају слободне активности ученика, а у вези Правилника о наставном
плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за 5.р.основног образовања и васпитања“Сл.
Гласник РС-Просветни гласник бр.6/07,2/10,3/11,1/13,4/13,11/16, 6/17 и 8/17, као и дописа министра просвете науке и
технолошког развоја бр.110-00-00407/2017-07/1 од 01.08.2017. и дописа министра бр.110-00-00407/2017-07/2 од 14.09.2017,
донео је одлуку да подржавају следећу листу слободних активности и секција у 5.р:
Слободне наставне активности:

Секције:

Хор и оркестар

Саобраћајна
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Цртање, сликање и вајање

Стонотениска

Свакодневни живот у прошлости

Новинарска и фото(драмска у Пилици)

Хор и оркестар-програм рада
Часови Хора и оркестра, одвијају се као слободна активност. Ученици који се одлуче за ову слободну активност, похађаће је
у поподневном термину. Ако постоји интересовање ученика за свирање, може се организовати и оркестар.
ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА РАД ХОРОВА
Песме домаћих аутора
К. Бабић - Балада о два акрепа
И. Бајић - Српски звуци
З. Вауда - Мрави
З. Вауда - Пахуљице
С. Гајић - Тужна муха
Д. Деспић - Киша
Д. Деспић - Огласи
Д. Деспић - Смејалица
В. Ђорђевић - Веће врана
В. Илић - Воденица
Д. Јенко - Боже правде
Д. Јенко - песме из Ђида
Ј. Каплан - Жуна
П. Коњовић - Враголан
Ј. Маринковић - Љубимче пролећа
М. Милојевић - Ветар
Милоје Милојевић - Младост
М. Милојевић - Муха и комарац
С. Мокрањац - ИИ руковет
С. Мокрањац - X руковет
С. Мокрањац - XИ руковет
С. Мокрањац - На ранилу
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С. Мокрањац - Пазар живине
С. Мокрањац - Славска
С. Мокрањац - Тебе појем
С. Мокрањац - одломци из Божанствене литургије "Јако да царја"; "Буди имја"; "Алелуја"; народна - не седи Џемо
(Караклајић)
Б. Симић - Пошла ми мома на вода
Т. Скаловски - Македонска хумореска
М. Тајчевић - Додолске песме
М. Тајчевић - И свита из Србије
Шистек-Бабић - Ој, Србијо
Страни композитори
Аутор непознат - Ла виолета
Ј. Брамс - Успаванка
К. М. Вебер - Јека
Г. Гусејнли - Мои цпльта
Г. Димитров - Ана мьрзелана
З. Кодаљ - Каталинка
З. Кодаљ - Хидло Веген
О. Ди Лассо - О цхе бон ецхо
Л. Маренцио - Ад уна фреска рива
В. А. Моцарт - Успаванка
Д. Ђовани - Цхи ла гаглиарда
С. Обретенов - Гаудар
Палестрина - Бенедиктус
Палестрина - Вигилате
Б. Сметана - Долетеле ласте
Ф. Супе - Проба за концерт
Ф. Шопен - Жеља
Ф. Шуберт - Пастрмка
Канони
Аутор непознат - Дона нобис Пацем
Л. Керубини - На часу певања
В. А. Моцарт - Ноћ је мирна
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Ј. Г. Ферари - Кукавица
В. Илић - Сине мусица
Ј. Хајдн - Мир је свуда
Оркестар
Оркестар који најбоље одговара интересовањима и могућностима ученика јесте Орфов инструментариј. Како се на овим
инструментима лако савладава техника свирања, велика је могућност да се одаберу најбоље увежбани ученици за овај састав.
На почетку рада свирање на Орфовим инструментима своди се на праћење ритма, певане песме или музичке игре. Свирање
на мелодијским инструментима уводи се касније када се ученици привикну на заједничко свирање.
У школи се може формирати оркестар састављен и од неке друге комбинације инструмената (хармонике, мандолине,
тамбуре, блок флауте). Часови рада оркестра (3 часа недељно) улазе у фонд часова непосредног рада са ученицима.
У току школске године потребно је са оркестром урадити најмање 5 композиција и наступати на смотрама, такмичењима и
другим музичким манифестацијама.
Свака хорска проба састоји се из два дела:
-техничкиог рад ( рад на правилном дисању и упевавању уз помоћ вокализа)
-учење нових композиција

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОВУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ
Септембар: разврставање ученика по гласовима, рад на дисању, вокализе
Октобар: канони и вокализе
Новембар и децембар:учење композиција за Светог Саву
Јануар: увежбавање композиција за Светог Саву
Фебруар, март, април: народне песме, дечије песме
Мај, јун: песме забавног карактера
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА НОВИНАРСКЕ –ФОТО СЕКЦИЈЕ
Септембар, октобар: Јесен ( текстови и фотографије)
Октобар, новембар: Дечија недеља (текстови и фотографије)
Децембар:Новогодишњи празници(текстови и фотографије)
Јануар:Божићни празници, Дан Светог Саве, Маскенбал занимања (текстови и фотографије)
Фебруар: Дан заљубљених(текстови и фотографије)
Март, април: Пролеће у нашој школи(текстови и фотографије)
Мај, јун: Крај школске године, свечани пријем првака(текстови и фотографије)
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ПРОГРАМ РАДА СТОНОТЕНИСКЕ СЕКЦИЈЕ
Ученици који се определе за ову слободну активност, долазиће 1 час недељно у поподневним сатима.
Септембар:Упознавање ученика са планом и условима за рад, општа физичка припрема
Октобар: Општа физичка припрема, одбијање лоптице бекхендом
Новембар: Општа физичка припрема,одбијање лоптице форхендом
Децембар, јануар: Општа физичка припрема, сервирање лоптице и слободна игра
Фебруар, март: Општа физичка припрема, слободна игра
Април, мај, јун: Општа физичка припрема, један турнир
ПРОГРАМ РАДА САОБРАЋАЈНЕ СЕКЦИЈЕ
Септембар:Саобраћајни системи
Октобар: Друмски саобраћај
Новембар:Правила и прописи друмског саобраћаја
Децембар:Решавање интерактивних тестова на рачунару
Јануар: Понашање бициклисте у саобраћају, упознавање са правилима такмичења
Фебруар: Припрема за такмичење
Март,април, мај, јун: Полигон, вожња бициклом на полигону
ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 5.Р.
На основу Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за
5.р.основног образовања и васпитања“Сл. Гласник РС-Просветни гласник бр.6/07,2/10,3/11,1/13,4/13,11/16, 6/17 и 8/17. и
Стручног упутства Завода за унапређење образовања и васпитања бр.910-12017.од 13.07.2017. и допис аминистра просвете
науке и технолошког развоја бр.610-00-1062/2017-07 од 28.08.2017, стручно веће ће обавезне физичке активности
реализовати на следећи начин:
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Обавезне
физичке
активности
ученика
Редни
бр.

Предметне
области

Реализују се кроз све
наставне области и теме уз
практичан рад

Месец
I X X X
X
I II
5 4 4 5

I II

II
I

I
V

V

VI

Обуч.

Увежб.

свега

7

11

18

4

5

10

1.

Мали
фудбал

2.

Атлетика

3.

Гимнастик
а

1 1

2

2

2

4

4.

Ритмичка
гимнастика

1 1

2

2

2

4

5.

Спортска
такмичења
Спортски
дан
Предавање
о здравој
исхрани

6.
7.

4

3

4

2

3

2
2

2

5
5
2

422

8.

Излет
ученика

укупно

6

5

7 7

7

2 2

4

1
0

6

8

2

16

20

54

Напомена: Настава Обавезних физичких активности ученика се реализује кроз један час седмично и то кроз предметне
области Мали фудбал,Атлетику Гимнастику и Ритмику 36 часова а 18часова у току године кроз Спортска
такмичења,Спортски дан и Међуодељенска такмичења,Предавање о здравој храни и Излет ученика.

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ И СЕКЦИЈЕ У 5. РАЗРЕДУ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.
На основу Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за
5.р.основног образовања и васпитања“Сл. Гласник РС-Просветни гласник бр.6/07,2/10,3/11,1/13,4/13,11/16, 6/17 и 8/17, као и
дописа министра просвете науке и технолошког развоја бр.110-00-00407/2017-07/1 од 01.08.2017. и дописа министра бр.11000-00407/2017-07/2 од 14.09.2017, Школски одбор донео је одлуку да се у Основној школи „Рајак Павићевић“ Бајина Башта у
школској 2017/2018. у 5.р. понуде следеће слободне наставне активности и секције:
Слободне наставне активности:
Хор и оркестар
Цртање, сликање и вајање
Свакодневни живот у прошлости

Секције:
Саобраћајна
Стонотениска
Новинарска и фото(драмска у Пилици)

Часови слободних активности биће организовани након часова обавезне наставе, али се могу и тематски планирати, па
извести у другом термину.
НАПОМЕНА: Анексом Школског програма рада од школске 2018/2019, ову област допунићемо за 6.разред, како то
Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за
5.р.основног образовања и васпитања“Сл. Гласник РС-Просветни гласник бр.6/07,2/10,3/11,1/13,4/13,11/16, 6/17 и 8/17и
предвиђа.
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OСНОВНА ШКОЛА ''РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ''
БАЈИНА БАШТА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Бајина Башта, децембар 2017.
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ФОНД ЧАСОВА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД
Редни
Број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Редни
Број
1.

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Српски језик
Страни језик- енглески
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Техничко и информатичко образовање
Физичко и здравствено васпитање

ШЕСТИ РАЗРЕД
Нед.
Год.
4
144
3
72
1
36
1
36
2
72
2
72
2
72
4
144
2
72
2
72
2
72

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Верска настава / Грађанско васпитање2

1

36

2.

Страни језик- немачки језик/ руски језик

2

72

3.

Физичко васпитање- изборни спорт

1

36

1
1
1
1

36
36
36
36

Редни
Број
1
2
3

1

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Информатика и рачунарство
Цртање, сликање, вајање
Шах
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Редни
број
1.
2.
3.

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Редовна настава
Допунска настава
Додатни рад

1
1

36
36

1. Статус трећег часа физичког васпитања (изборне спортске гране) регулисан је Стручним упутством министра просвете и спорта о
организовању спортских активности у основној школи бр 110-00-449-05/02 од 22. јуна 2005.
1. Ученик бира један од обавезних изборних предмета: верска настава/грађанско васпитање и изучава га до краја образовног
циклуса.
Ред. број

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

1.

Час одељењског старешине

2.

Екскурзија

ШЕТИ РАЗРЕД
нед.
1

год.
36

До 2 дана годишње

До 2 дана годишње

СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
СВРХА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА
- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, здравствене,
еколошке и информатичке писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву.
- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и
интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно
учешће у економском, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном развоју друштва.
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА
- 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
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, 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 демократки уређеног, хуманог и толератног
друштва;
- уважавање плурализма вредности и омогућавања, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова
који се темеље на начелима различитости и собробити 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 спречавање понашања који нарушавају остваривање права на
различитост;
- поштовања 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.
- програм се остварује на српском језику.
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ :
СРПСКИ ЈЕЗИК
Сврха програма образовања
- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, научне, уметничке, културне, еколошке и здравствене
писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву.
- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и
интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно
учешће у економском, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном развоју друштва.
Циљеви и задаци
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;
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-основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика;
- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српког језика;
- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим
комуникационим ситуацијама;
- развијање осећаја за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела
разних жанрова.

Редни број
I

II

III

Наставна тема

Број часова

Број часова
обраде

Број часова
утврђивања

Број часова
систематизације

Језик

61

33

20

8

Граматика

56

32

17

7

Правопис

5

1

3

1

Књижевност

55

41

12

2

Школска лектира

47

36

9

2

Домаћа лектира

8

5

3

/

Култура изражавања

28

5

23

/

Говорно изражавање

4

1

3

/

Писмено изражавање

24

4

20

/

144

79

55

10

Укупан бр. чaс

Садржаји програма

Број
часова

Активности ученика

Активности
наставника

Начини и
поступци
остваривања
садржаја

Циљеви и задаци садржаја
програма
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Језик
- Граматика
- Правопис

Књижевност
- Школска лектира
- Домаћа лектира

Култура изражавања
- Говорно изражавање
- Писмено изражавање

56
5

47
8

4
24

- упоређује;
- анализира;
- уочава на примерима;
- овладава новим
граматичким и
правописним
законитостима;
- примењује претходно
стечена знања;
- чита;
- анализира;
- самостално
закључује.
- уочава и тумачи
емоције, мотиве и
песничке слике у
лирском
тексту;
- исказује властите
судове приликом
анализе дела.
- препричава са
истицањем
карактеристика лика у
тексту;
- описује екстеријер и
ентеријер;
- портретише особе из
непосредне околине на
основу анализе
књижевних портрета;
- увежбава технике у
изради писменог
састава.

-презентује наставни
садржај;
-подстиче на
размишљање и
закључивање;

-презентује наставни
садржај;
-усмерава активности
и подстиче на
креативност у
тумачењу књижевног
дела;

-презентује наставни
садржај;
-усмерава активности
ученика;
-подстиче на
креативност у
изражавању:

- монолошки;
- дијалошки;
- текстовни;
- индивидуални

- увођење ученика у грађење
речи;
- упознавање гласовних
алтернација;
- утврђивање знања о значењу и
функцији придевских заменица;
- грађење и значење глаголских
облика;
- писање имена васионских тела и
глаголских облика.

- монолошки;
- дијалошки;
- текстовни;
- индивидуални;
- демонстративни

- развијање способности за
уочавање и тумачење узрочнопоследичних веза, мотива,
емоција и књижевних поступака у
делу;
- оспособљавање за исказивање
властитих судова и закључака
приликом анализе текста.

- монолошки;
- дијалошки;
- текстовни;
- индивидуални

- уочавање структуре приче
грађене ретроспективно;
- стваралачко препричавање
текста са променом гледишта
- обједињавање приповедања и
описивања.
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СТАНДАРДИ
НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ

Вештина читања и
разумевања
прочитаног

Писмено
изражавање

Граматика

ОСНОВНИ НИВО
Ученик:
а) разуме текст (ћирилични и
латинични) који чита наглас и
у себи
б ) служи се садржајем да би
пронашао одређени део
текста
в ) разликује у тексту битно
од небитног, главно од
споредног
г ) изводи закључак заснован
на једноставном тексту
а) зна и користи оба писма
(ћирилицу и латницу)
б) саставља разумљиву,
граматички исправну
реченицу
в ) уме да преприча текст
г ) влада основним жанровима
писане комуникације;
саставља службено писмо
д ) примењује правописну
норму у једноставним
примерима
а) зна поделу гласова
б) речи дели на слогове код
двосложних речи
в ) уочавање дугих и кратких
акцената код једносложних
речи
г ) разликује просте речи од
сложених; препознаје корен
речи

СРЕДЊИ НИВО
а) читање „с оловком у руци“
ради извршавања различитих
задатака
б ) проналази, издваја и
упоређује битно и небитно
в ) препознаје и повезује
садржаје из различитих
текстова

НАПРЕДНИ НИВО
а) проналази, издваја и
упоређује информације
б ) издваја кључне речи
и резимира текст
в ) изводи закључке
засноване на тексту
г ) анализира задржаје
из различитих текстова

а) пише резиме краћег текста
б) зна правописну норму и
примењује је у већини
случајева
в ) зна да преприча текст
г ) саставља наративни и
дескриптивни текст

а) пише резиме дужег
текста
б) зна и доследно
примењује правописну
норму
в ) саставља текст на
основу прочитаног
дела, филма, представе

а) познаје оснонве начине
грађења речи
б) препознаје гласовне промене
в ) препознавање дугих
акцената
г ) препознаје главна значења и
функције глагоских облика

а) позаје и зна основне
начине грађења речи (
извођење и слагање)
б) уме да препозна
гласовне промене,
објасни их и именује
в ) зна да уочи
акцентовани слог
г ) зна да обележи
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д ) препознавање гласовних
промена у једноставним
примерима
ђ) препознаје глагоске облике

Лексика

Књижевност

акценат
д ) уме да објасни
главна значења
глаголских облика

а) препознаје значења
непознатих речи
б) препознаје различита
значења вишезначних речи
које се употребљавају у
свакодневној комуникацији

а) одређује значења непознатих
речи и израза на основу
њиховог састава
б) зна значење речи које се
јављају у школским
текстовима

а) повезује наслове
прочитаних књижевних дела
са именима аутора тих дела
б) разликује типове
књижевног стваралаштва (
усмена и ауторска
књижевност)
в ) разликује основне
књижевне родове
г ) препознаје епски десетерац
и врсте риме
д ) препознаје дијалог,
монолог, дескрипцију и
нарацију)
ђ) препознаје стилске фигуре
(градација, контраст,
метафора)

а) повезује дело из обавезне
лектире са временом у којем је
настало и са временом које се
узима за оквир приповедања
б) повезује наслов дела и род,
врсту и лик из дела
в ) пепознаје род и врсту
књижевноуметничког дела
г ) препознаје и разликује
одређене (тражене) стилске
фигуре
д ) одређује мотиве, идеје,
композицију, форму,
карактеристике лика и њихову
међусобну повезаност
ђ) разликује облике
приповедања ( дијалог,
монолог, дескрипција,
нарација)
е) уочава разлику између
препричавања и анализе дела

а) уме да одреди
значење непознатих
речи и израза на основу
њиховог састава и
контекста у коме су
употребљени
б) зна значења речи и
фразеологизама који се
јављају у школским
текстовима
а) наводи наслов дела,
одломака, аутора, род и
врсту на основу ликова,
караткеристичних тема
и мотива
б) проналази и именује
стилске фигуре
в ) одређује и именује
врсту стиха и строфе
г ) издваја основне
одлике књижевних
родова и врста у
конкретном тексту

431

ЕНГЛЕСКИ
Циљ
Циљ наставе енглеског језика у основним школама остварује се овладавањем комуникативних вештина и разбијањем
способности и метода учења страног језика.Стога,циљ наставе енглеског језика je развијанје 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 уважаванје 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 упознавајући 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 лексичких и синтаксичких тешкоћа, не
дуже од две до три минуте.Разумеванје 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 jednostavnom 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, виде или прочитао и изнесе лични став ( допадање, недопадање,слагање, неслагање и друго)
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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.
Развијанје 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.
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 стратегихе као што су:
~ усмерава пажњу на оно што разуме
~ покушава да одгонетне значенје на основу контекста и проверава питајући неког ко добро зна
~ обраћа пажњу на речи које се више пута понављају
Тема (н.
садржај)

Увод

Број
час
2

Остваривањепрограма (начинипоступци)

Врстеактивностиуваспитно-образовномраду

- представљање и упознавање
- употреба реченица у простом сдадашњем времену
- изношење основних података о себии и другима
- употреба два различита садашња глаголска времена у једној или
неколико засебних реченица
- употреба колоквијалних израза у свакодневним ситуацијама

- рад натексту (читање са разумевањем)
- усмене вежбе (разговор или дискусиј ана тему)
- слушање аудио материјала
- попуњавање табела
- израда разних врста граматичких вежбања
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1.
10
Мојживо
т

- усвајањеглаголскихобликакојимасеописујечовековразвојнипут
- обнављањепростогпрошлогвремена
- активноразликовањеправилнихинеправилнихглагола
- вежбањеизговорадугих, краткихидвострукихенглескихсамогласника
- овладавањеиобнављањеречникакојимсеописујупородичниодноси
- употребареченичнихшаблоназапозивањеиупознавање
- упознавањесаосновнимодликамабританскогпородичногживота
- развијањевештинеписањаесеја (речцеивезници)
- упознавањесаенглескимречимакојесекористеубиологији

- раднатексту (читањесаразумевањем)
- усменевежбе (разговорилидискусијанатему)
- слушањеаудиоматеријала
- вежбепонављањаизговореног
- израдаразнихврстаграматичкихвежбања
прикупљањеподатакаизобластибиологијенаматерње
мјезику
- израдаесеја

2.
Будућно
ст

10

- усвајањеновогречника (свемир, будућност, прославе, локације)
- грађење, значењеиупотребапростогбудућегвремена
вежбањеизговораенглескихсугласникаиупознавањесасловимауречимак
ојасенеизговарају
- употребаглагола WILL уреченицамаукојимасеизносеодлуке
- усвајањесвакодневнихенглескихизраза
- изражавањенамера
- упознавањесаосновнимодликамабританскогтранспорта
- упознавањесаенглескимречимакојесекористеуприроднимнаукама
- развијањевештинеписањаесеја (пасуси)

- раднатексту (читањесаразумевањем)
- усменевежбе (разговорилидискусијанатему)
- слушањеаудиоматеријала
- вежбепонављањаизговореног
- израдаразнихврстаграматичкихвежбања
прикупљањеподатакаизобластиприроднихнауканама
терњемјезику
- израдаесеја
- квизтакмичење

3.
11
Времеим
есто

- усвајањеновогречника (државе, колокације, природнепојаве,
врстекућа)
- упознавање, вежбањеиовладавањеграђењем,
значењемиупотребомтрајногпрошлогвремена
разликовањеиупотребапростогитрајногпрошлогвременауистојреченици
вежбањеизговораенглескихзвучнихибезвучнихсугласникаиреченичнеи

- раднатексту (читањесаразумевањем)
- усменевежбе (разговорилидискусијанатему)
- слушањеаудиоматеријала
- вежбепонављањаизговореног
- израдаразнихврстаграматичкихвежбања
прикупљањеподатакаизобластигеографијенаматерњ
емјезику
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нтонације
- усвајањекориснихизразаизсвакодневнекомуникације
- упознавањесаенглескимречимакојесекористеугеографији
- упознавањесаосновнимодликамаУједињеногКраљевства
- вежбањеписањаесеја (раставнивезници)

- израдаесеја
- цртањепланакућесапросторијама

- раднатексту (читањесаразумевањем)
- усменевежбе (разговорилидискусијанатему)
- слушањеаудиоматеријала
- вежбепонављањаизговореног
- израдаразнихврстаграматичкихвежбања
прикупљањеподатакаизобластиисторијенаматерњем
језику
- израдаесеја
цртањепланаградакаоплатформезавежбутражењаида
вањаупутстава
- раднатексту (читањесаразумевањем)
- усменевежбе (разговорилидискусијанатему)
- слушањеаудиоматеријала
- вежбепонављањаизговореног
- израдаразнихврстаграматичкихвежбања
прикупљањеподатакаизобластиисторијенаматерњем
језику
- израдаесеја
- израдаупитника

4.
Лондон

11

- усвајањеновогречника (местауграду, глаголскеколокације,
општеинеодређенезаменице, )
- обнављањепознатихиучењеновихособинаодређеногинеодређеногчлана
- упознавањеиупотребаколоквијалнихизраза
- вежбањеизговораенглескихсугласника,
самогласникаинагласкауречима
- изражаванујеплановавезанихзаближубудућност
- упознавањесаосновнимподацима везаним за град Њујорк
- упознавањесаенглескимречимакојесекористеуобластиисторије
- вежбањеписањаесеја (заменицеиприсвојнипридеви)

5.
Искуств
а

11

- усвајањеновогречника (глаголскеколокације,
спортскатакмичењаиалпинизам)
- упознавањесаначинимаграђења,
значењемиупотребомсадашњегперфекта
- упознавањеиупотребаколоквијалнихизраза
вежбањеизговораенглескихнаглашенихИненаглашенихформииреченич
ногнагласка
- давањеупутставаинаредбиконструкцијом GO AND…
- упознавањесаосновнимподаqцимавезанимзапознатеисторијскеизВ.
Британије
- упознавањесаенглескимречимакојесекористеуобластимузике
- вежбањеписањаесеја (организацијетекста)
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6.
Проблем
и

- усвајањеновогречника (повредеиболести,
глаголскеколокацијеизобластимедицине, ифразалниглаголи)
- савладавањезначењаиначинаупотребемодалнихглагола SHOULD и
MUST
- упознавањеиупотребаколоквијалнихизраза
- давањесаветаиизражавањезабрана
вежбањеизговораосновнихтиповаенглескеинтонацијеуразличитимобли
цимареченице, сугласници
- упознавањесаизразимавезанимзаградскеслужбеиустанове
- упознавањесаенглескимречимакојесекористеуобластиздравства
- вежбањеписањаесеја (also)

11

- раднатексту (читањесаразумевањем)
- усменевежбе (разговорилидискусијанатему)
- слушањеаудиоматеријала
- вежбепонављањаизговореног
- израдаразнихврстаграматичкихвежбања
прикупљањеподатакаизобластиисторијенаматерњем
језику
- израдаесеја
- израдакартонскихзнаковазанаредбе, упозорењаисл.

Писмени
задаци
Писмени
задаци:
3x2

6

ЛИКОВНА КУЛТУРА
ОСНОВНИ НИВО
- Разликује у свом раду основне медије, материјале и технике.
- Уочава ритам бојених мрља, линија и светлина.
- Изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове.
- Препознаје тексторалне вредности површина и облика.
- Опажа тонске разлике (светло- тамно).
- Разликује и користи основне и изведене боје.
- Има развијену имагинацију на темељу познатих догађања или прича.
Описује своје радове и радове других (исказује утисак)
- Описује разлике које уочава на уметничким радовима из различитих земаља култура и периода.
- Зна да наведе различита занимања за која су потребна знања и вештине стечена учењем у визуелним уметностима (костимограф,
дизајнер архитекта).
- Познаје места и изворе на којима може да прошири своја знања о уметности (галерија, музеј, атеље... )
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- Зна неколико примера примене визуелних уметности у свакодневном животу.
СРЕДЊИ НИВО
- Познаје и користи различите изражајне могућности класичних и савремених медија, техника и материјала визуелних уметности.
- Одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику) помоћу којих ће на најбољи начин реализовати своју идеју.
- Уочава међусобну повезаност ликовних елемената у композицији.
- Користи се богатством линија у грађењу композоције.
- Поседује осећај за валерске вредности и различите текстуре и користи различите материјале за изражавање спонтаног ритма.
- Примењује појам стилизације у радовима.
- Образлаже свој рад и радове других (наводи садржај, тему, карактеристике технике)
- Лоцира одабрана уметничка дела у историјски друштвени контекст.
- Има развијену имагинацију на темељу познатих догађања или прича.
- Познаје и користи комплементарне, топле и хладне боје.
- Одабира адекватан садржај да би стварао и декодирао визуелне шифре.
- Развија своју машту и креативност не ослањајући се само на репродуковање.
НАПРЕДНИ НИВО
- Познаје и користи различите изражајне могућности класичних и савремених медија, техника и материјала визуелних уметности.
- Одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику) помоћу којих ће на најбољи начин реализовати своју идеју.
- Уочава међусобну повезаност ликовних елемената у композицији.
- Поседује осећај за валерске вредности и различите текстуре.
- Самостално граде маштовита и оригинална решења.
- Успешно ствара дела на основу имагинације на темељу познатих догађаја или прича.
- Изводи радове са одређеном намером, користећи основне ликовне елементе и приципе да би постигао одређени ефекат.
- Користи тачне термине (текстура, ритам, облик, валер) када образлаже свој рад и радове других.
- Успешно користе стилизацију облика.
- Користе савремене облике комуникације.
- Анализира одабрана уметничка дела у односу на време настанка.
- Користи места и изворе на којима може да прошири своја знања из визуелних уметности.
- Разуме међусобну повезаност и утицај уметности и друге ђивотне области.
- Познаје и користи различите линије и градације светлости.
- Израђује радове који потстичу стваралачко мишљење и понашање код других ученика.
- Одговарајућим материјалима приказује градацију светлости у односу на одређеност извора.
- Вешто транспонује свет природе у свет симбола.
- Транспонује објекте које смешта у нови неуобичајени простор.
- Слика слојевито, користећи различите бојене квалитете.
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Ученик/ученица:
1. ниво - ОСНОВНИ
1. Медији,
материјали и
технике
визуелних
уметности

2. ниво - СРЕДЊИ

ЛК.1.1.1. разликује и2.
користи (у свом
ЛК.2.1.1. познаје и користи (у свом раду)
раду) основне меди-је, материјале и
основне из-ражајне могућности
технике (цртање, сликање, ваја-н>е)
класичних и савремених медија,
визуелних уметности
техника и материјала визуелних уметЛК.1.1.2. изводи дводимензионалне и
ности
тродимензионалне радове
ЛК.2.1.2. образлаже свој рад и радове других
ЛК. 1.1.3. описује свој рад и радове
(нпр. наводи садржај, тему,
других (нпр. исказује утисак)
карактеристике технике...)

2. Елементи,
ЛК. 1.2.1. описује свој рад и радове ЛК.2.2.1. одабира адекватан садржај да би
принципи и
других (нпр. исказује утисак)
представио неку идеју или концепт
садржаји
ЛК.2.2.2. образлаже свој рад и радове
(теме, моти-ви,
других (нпр. наводи садржај, тему,
идеје...)
карактеристике тех-нике...)
Визуелних
уметности

3. ниво - НАПРЕДНИ
ЛК.3.1.1. познаје и користи различите
изражајне могућности класичних и
савремених медија, техника и матери-јала
визуелне уметности
ЛК.3.1.2. одабира адекватна средства (медиј,
материјал, тех-нику, поступак) помоћу којих
ће на најбољи начин реализовати своју
(одабрану) идеју
ЛК.3.2.1. одабира адекватна средства (медиј,
материјал, тех-нику, 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 пости -гао
одређени ефекат
ЛК.3.2.3. користи тачне термине (нпр.
текстура, ритам, об-лик...) из визуелних
уметности (примерене узрасту и садржају)
када образлаже свој рад и радове дру| и х
ЛК.3.2.4. уочава међусобну повезаност
елемената, принцпмл и садржаја на свом
раду и на радовима други х
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3. Улога, развој
и различи-тост
визуелних
уметности

ЛК. 1.3.1. описује разлике које уочава
ЛК.2.3.1.
на
лоцира одабрана уметничка дела у ЛК.3.3.1. анализира одабрана уметничка
уметничким радо-вима из различитих
историј-ски и друштвени контекст
делау оджн \ на време настанка и према
земаља, култура и периода
културној припаднт ги (описује основне
ЛК. 1.3.2. зна да наведе различита
карактеристике, намеру уметни ка...)
занимања за која су по-требна знања и
ЛК.3.3.2. описује потребна знања и вештине
вештине стечени учењем у визу-елним
који су неопход ни у занимањима везаним за
уметностима (нпр. костимограф,
визуелне умг 1НО1 1 и
дизајнер, архитекта...)
ЛК.3.3.3. користи друга местаиизворе(нм|>.
ЛК.1.3.3. познаје места и изворе где
библиотека, ин-тернет...) да би проширио
може да прошири своја знања везана за
своја ШММ И | ни |у1''1них уметности
визуелне уметности (нпр. музеј,
ЛК.3.3.4. разуме међусобну повезашкт и
галерија, атеље, уметничка радионица...)
утиц.1| уметности и других области живота
ЛК.1.3.4. зна неколико примера примене
визуелних
уметности у свакодневном
МУЗИЧКА
КУЛТУРА
животу
СТАНДАРДИ
ОБЛАСТ
Основни ниво: Ученик познаје основна темпа, основне ритмичке вредности, тонске висине од малог г
до е2, основни динамички распон и партитурне ознаке, као и контекст музичког догађаја. Познаје
основне караткеристике певачких гласова и разликује вокалне, иснтрументалне и вокалноинструменталне саставе. Познаје основне појмове одређених музичких жанрова и народног
стваралаштва, као и контекст настанка српске народне музике.
Средњи ниво: Ученик познаје елементе музичке писмености у складу са Наставним програмом, ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ
основне карактеристике инструменталних група и певачких гласова и разликује вокалне, инструменталне
и вокално-иструменталне саставе. Разуме специфичне караткеристике појединих музичких жанрова и
народног стваралаштва. Повезује изражајне елементе народне музике са контекстом њиховог настанка.
Напредни ниво: Ученик зна и разуме сложеније елементе музичке писмености предвиђене Наставним
програмом, препознаје специфичне карактеристике одређених народних и уметничких музичких
инструмената. Познаје специфичности одређених музичких жанрова и повезује изражајне елементе
народне музике са контекстом њиховог настанка.
Основни ниво: Ученик познаје основна темпа, динамику, врсту такта у слушаном делу и може да одреди
и опише карактер композиције. Препознаје инструменталне и вокалне саставе. Може да одреди
припадност слушаног примера одређеном жанру и препознаје народно и уметничко музичко
стваралаштво.
Средњи ниво: 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.
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
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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 стваралаштва, као и фолклорну музику
других народа.
Напредни ниво: 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).
Основни ниво: Ученик може да пева уз тактирање или да свира (на неком од Орфових инструмената)
једноставније музичке примере у С-дуру од 16 тактова. Зна да пева или свира неко дело из српске
фолклорне баштине.
Напредни ниво: Ученик може да пева уз тактирање и/или 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 пева у хору или свира у оркестру, или мањем
саставу једноставније песме различитих жанрова. Уме да изведе игру по избору (народну или класичну).
Учествује у школским приредбама.

МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ

ИСТОРИЈА
Циљеви и задаци
Циљ изучавања наставног предмета – историја је културни напредак и хуманистички развој ученика. Циљ наставе историје је и да
допринесе разумевању историјског простора и времена и историјских процеса и токова, као и развијању нацоналног, 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 држава и народа.
Редни број
I
II
III
IV

Наставна тема
Увод
Европа и Средоземље у
раном средњем веку
Срби и њихово окружење
у раном средњем веку
Европа у позном средњем
веку

обрада
2

утврђивање
1

систематизација
1

укупно
4

6

5

1

12

5

5

1

11

5

5

1

11
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Срби и њихово окружење
у позном средњем веку
Српске земље и њихово
окружење у доба
османлијских освајања

V
VI

12

8

1

21

7

5

1

13

37

29

6

72

Оперативни задаци:
- разумевање појма средњи век и основних одлика тог историјског периода,
- разумевање основних одлика феудалног друштва,,
- стицање знања о најзначајнијим државама средњевековне 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 средњевњковне 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.
Наставна средства:
- Уџбеник историје за шести разред основне школе – Раде Михаљчић
- рачунар и видео пројектор
- зидне историјске карте и панои.
Наставни садржаји, исходи, трајање, начин и поступак остваривања прописаних наставних планова за шести разред основне
школе
Р.
б
р

Тема

1

Увод

Циљеви / исходи
по темама
Уочавање
хронолошких

Методе и
технике рада
Предавање,

Активности
наставника
Предаје,
објашњава,илуструје,

Активности
ученика

Оцењива
ње

Време
реализаци
је

Посматра,
слуша,бележи,са

Усмено, р
ад

Септемба
р
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одредницасредњег
века и
усвајањенајосновнији
х појмова.
Усвајањеосновних
историјских извора
иоспособљавање
ученика за
њиховопрепознавање

2

3

Европа у раном
средњем веку

Срби и њихови
суседи у раном
средњем веку

Разумевање узрока и
последица пада
Западног римског
царства исеобе
народа. усвајање
знања онародима и
државама
раногсредњег века :
Византија иФраначка
држава. Разумевање
карактеристикахришћ
анства и ислама у
раномсредњем веку
Усвајање основних
знања о
ЈужнимСловенима,
њиховом
насељавањуна Балкан
и формирању
првихсрпских држава;
уочавањегеографског
простора и народа

Објашњавање,

проверава
знањеученика,
Описивање,
самосталан рад
саученицима,
Илустрација,
кординирадијалог
рад
између ученика
саисторијским
иподстиче
изворима,
изношењемишљења и
закључака кодученика,
припремаадекватне
примере
средњовековних извора
Предавање,
Предаје,
описивање,при објашњава,илуструје,
чање, дијалог,
проверава
рад
знањеученика,
сауџбеником,
припремаадекватне
рад
изворе,демонстрира на
саисторијским
карти иоспособљава
изворима,демо ученике да сесами
нстрација,илуст користе
рација, рад
картом,подстиче
сакартом,
ученике да износесвоја
самосталан рад мишљења, подстиче
ихда самостално
истражујупојаве за које
сузаинтересовани
Предавање,
Предаје,
описивање,при објашњава,илуструје,
чање, дијалог,
проверава
рад
знањеученика,
сауџбеником,
припремаадекватне
рад
изворе,демонстрира на
саисторијским
карти иоспособљава
изворима,демо ученике да сесами
нстрација,илуст користе

мостално
ради,износи
својемишљење,
самосталноуочав
а периоде
навременској
ленти, ради
саисторијскимизв
орима

начасу,кр
аћеписме
непровер
е

Посматра,
слуша,бележи,са
мостално
ради,износи
својемишљење,
користеисторијск
у
карту,покушавају
дапрепознајузнач
ајне податке
уисторијскимизв
орима

Усмено,
кратке
писане
провере,
рад на
часу.

Посматра,
слуша,бележи,са
мостално
ради,износи своје
мишљење,корист
еисторијску
карту,покушавају
дапрепознајузнач
ајне податке

Усмено,
кратке
писане
провере,
рад на
часу.

Септемба
р
Октобар

Новембар
Децембар
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4

5

Европа у позном
средњем веку

Срби и њихово
окружење у
позном средњем
веку

којесу Словени
затекли на Балкану.
Упознавање са
културнимдостигнући
ма Јужних Словена

рација, рад
сакартом,
самосталан рад

Уочавање
карактеристикасредњ
овековних
сталешкихмонархија,
уочавање узрока и
последица каои
кључних момената
токомкрсташких
ратова,
упознавање
карактеристикасредњ
овековних градова и
начинаживота
Изучавање и
разумевање
основнихкарактерист
ика
Намањићкогпериода.
савладавање
хронолошкиходредни
ца као и значаја који
суНемањићи имали на
културу Србијетоком
позног средњег века.
Изражавање свести о
значајустицања
самосталности
српскецркве.
Уочавање
карактеристикасредњ

Предавање,
описивање,при
чање,
дијалог,самоста
лан рад, рад
сауџбеником,
писање
,читање,
илустрација,де
монстрација на
карти
Предавање,
описивање,при
чање, дијалог,
рад
сауџбеником,
рад
саисторијским
изворима,демо
нстрација,илуст
рација, рад
сакартом,
самосталан
рад,Посете
мансти рима,ма
теријалним
остацимаиз
средњег

картом,подстиче
ученике да износесвоја
мишљења, подстиче
ихда самостално
истражујупојаве за које
сузаинтересовани
Предаје,
објашњава,илуструје,
проверава
знањеученика,
демонстрира накарти и
оспособљаваученике да
се сами користекартом,
подстиче ученике идаје
им идеје за
писане радове и
дајемишљење о тим
радовима

уисторијскимизв
орима

Посматрају,слуш
ају,
бележе,користеис
торијску
карту,износе
својемишљењепи
смено и усмено.
пишу
задате радове и
читају их

Усмено, р
ад
начасу,кр
аћеписме
непровер
е,самоста
лан
радкод
куће

Предаје,
објашњава,илуструје,
проверава
знањеученика,
припремаадекватне
изворе,демонстрира на
карти иоспособљава
ученике да сами
користе карту,подстиче
ученике да износесвоја
мишљења, подстиче
ихда самостално
истражујупојаве за које
сузаинтересовани,
користиилустрације у
раду иадекватни
филмскиматеријал

Посматра,
слуша,бележи,са
мостално
ради,износи
својемишљење,
користеисторијск
у
карту,покушавају
дапрепознајузнач
ајне податке
уисторијскимизв
орима

Усмено, р
ад
начасу,кр
аћеписме
непровер
е,самоста
лан
радкодку
ће

Децембар
,
јануар,фе
бруар

Фебруар,
март,апри
л
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Р.
б
р

6

овековне босанске
државе иДубровника.

века,музејима;Г
ледање
уметничкихфил
мова

Тема

Циљеви / исходи
по темама

Методе и
технике рада

Активности
наставника

Активности
ученика

Оцењива
ње

Српске земље и
њихово
окружење у доба
османлијских
освајања

Стицање основних
знања о
турскојдржави и њен
утицај на
земљеБалканског
полуострва у
позномсредњем веку.
изучавањеи
разумевање
политкесрпских
држава крајем
средњег векаи
уочавање разлога за
нестанакхришћанских
држава на
Балкану.Упознавање
са првим
миграцијамасрпског
становништва у
позномсредњем веку

Предавање,
описивање,при
чање, дијалог,
рад
сауџбеником,
рад
саисторијским
изворима,демо
нстрација,илуст
рација, рад
сакартом,
самосталан
рад,Посете
манстирима,ма
теријалним
остацимаиз
средњег
века,музејима

Предаје,
објашњава,илуструје,
проверава
знањеученика,
припремаадекватне
изворе,демонстрира на
карти иоспособљава
ученике да сами
користе карту,подстиче
ученике да износесвоја
мишљења, подстиче
ихда самостално
истражујупојаве

Посматра,
слуша,бележи,са
мостално
ради,износи
својемишљење,
користеисторијск
у карту,
покушавају
дапрепознајузнач
ајне податке
уисторијскимизв
орима

Усмено, р
ад
начасу,кр
аћеписме
непровер
е,самоста
лан
радкодку
ће

Време
реализаци
је

Мај, јун
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ГЕОГРАФИЈА
Циљ и задаци
Циљ наставе географије је усвајање знања о природногеографским и друштвено географским објектима, појавама и процесима и
њиховим међусобним везама и односима у гео простору. 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. Њиховим остваривањем ученици се оспособљавају да стичу и развијају знања и
разумевања, умења и ставове према светским и националним вредностима и достигнућима.
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 и у свакодневном животу; стицању знања о објектима, појавама и процесима у географском омотачу
Земље и у непосредном окружењу;
 разумевању узрочно-последичне повезаности појава и процеса у географском омотачу;
 развијању географског мишљења заснованог на повезаности и међу условљености географских појава и процеса у простору и
времену;
 развијању естетских опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних и других феномена у гео простору;
 стицању знања о основним појмовима о становништву, насељима и привреди и уочавању њиховог просторног размештаја;
 разумевању утицаја природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва, насеља и привредних делатности;
 стицању знања о основним географским одликама Европе, њеним регијама и државама;
 стицању знања о основним географским одликама ваневропских континената и њихових регија;
 упознавању улоге и значаја међународних организација за решавање економских, социјалних, културних и
хуманитарних проблема у савременом свету;
 стицању знања о основним географским одликама Републике Србије и њеним регионалним целинама;
 развијању ставова о превентиви, заштити и унапређивању животне средине; развијању толеранције, националног, европског
и светског идентитета;
 стицању знања, развијању вештина и ставова из географије кроз самостално учење и истраживање и њиховој примени у
свакодневном животу;
 развијању опште културе и образовања ученика
Оперативни задаци:
Ученици треба да:
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упознају основне појаве, процесе и феномене у хидросфери и географски размештај хидрографских објеката, као и њихове
одлике;
схвате значај вода за живот на Земљи;
упознају биљни и животињски свет, утицај природних фактора и човека на њихов развој, хоризонтални и вертикални
распоред, као и међусобну условљеност и значај;
упознају људске активности које утичу на квалитет животне средине и схвате неопходност њеног очувања, унапређивања и
заштите;
упознају основне појмове из географије становништва и насеља, схвате значај и улогу природних, друштвених и привредних
чинилаца и њихово јединство;
схвате појмове природне и географске средине и појам географске регије;
стекну основна знања о привреди, њеној подели и факторима развоја;
упознају најважније међународне организације и интеграцијске процесе у Европи и свету, као и њихов значај за политички,
економски и културни развој;
разумеју значај и домете међународних организацијayочувању мира и безбедности и развијању пријатељских односа међу
народима;
упознају најважније природне, друштвене и економскогеографске одлике Европе и специфичности њених регија и држава;
самостално користе географску карту као извор географских информација у процесу стицања нових знања и
истраживања и у свакодневном животу;
се оспособе за коришћење географске литературе и различитог илустративног материјала ради лакшег савлађивања
наставног градива и оспособљавања за самостални рад;
поседују осећање социјалне припадности и привржености сопственој породици, нацији и култури, познају традицију и
учествују у њеном очувању;
познају и поштују традицију и идентитет других народа, заједница и социјалних група.

Редни
број

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ

Укупан број
часова

Број часова
обраде

Број часова утврђивања

1

УВОД

1

1

2

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА

8

5

3

-Воде на Земљи

5

3

2
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- Биљни и животиљски свет на Земљи

3

2

1

3

СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА НА ЗЕМЉИ

5

3

2

4

ГЕОГРАФСКА СРЕДИНА И ЉУДСКЕ ДЕЛАТНОСТИ

3

2

1

5

РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ

52

27

25

Опште географске одлике Европе
Јужна Европа

8
14

5
7

3
7

Средња Европа
Западна Европа

10
8

5
4

5
4

Северна Европа
Источна Европа
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

4
8
3

2
4

2
4
3

УКУПНО

72

38

34

6

СТАНДАРДИ
Наставни
садржаји
Планета
Воде
Земља

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

ГЕ 1.1.1. препознаје и чита
географске и допунске
елементе карте

ГЕ 2.2.1. разликује и
објашњава географске
чињенице-објекте,појаве,
процесе и односе у Земљиним
сферама
ГЕ 2.2.2. може да опише
облике разуђености обала и да
препозна на географској карти
најразуђеније обале

ГЕ 3.2.1.разумеће значај мора за
живот људи и њихове
делатности

ГЕ 1.2.2. зна однос
копнених и водених
површин на Земљи
ГЕ 1.2.3. зна да је светско
море јединствена водена

ГЕ 3.2.2.разумеће важност и
могућност личног учешћа у
заштити, обнови и
унапређивању вода и животне
средине
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површина коју чине
океани, мора, заливи и
мореузи
ГЕ 1.2.4. може да препозна
и именује океане и већа
мора на Земљи

ГЕ 1.2.1. именује
биосферу и препознаје
њене одлике
ГЕ 1.2.2. зна да наведе
основне природне зоне
Биљни
свет

ГЕ 1.2.3. може да
објасни појам биосфере

континената и регија
ГЕ 2.2.3. моћи ће да наведе и
опише својства морске воде и
њена кретања
ГЕ 2.2.4. разликује речну
мрежу,речни систем и речни
слив
ГЕ 2.2.5. уме на географској
карти да покаже океане, већа
мора, заливе, мореузе, реке,
речне системе, сливове,
развођа и језера света
ГЕ 2.2.1. разликује и
објашњава географске
чињенице и процесе у
биосфери
ГЕ 2.2.2. зна који фактори
условљавају
распрострањеност биљног и
животињског света на Земљи
ГЕ 2.2.3. зна природне зоне
на Земљи
ГЕ 2.2.4. знаће вертикалне
вегетацијске спратове

ГЕ 3.2.3. моћи ће да објасни
поделу језера према начину
постанка њихових басена и
значај језера
ГЕ 3.2.4. умеће да користи
различите изворе информација
(уџбеник, научно-популарну
литературу, енциклопедије,
Интернет...).

ГЕ 3.2.1. објашњава физичке
законитости у биосфери
ГЕ 3.2.2. разумеће утицај
природних фактора на развој
биљног и животињског света и
на њихов хоризонтални и
вертикални распоред; знаће
природне зоне на Земљи
ГЕ 3.2.3. умеће да покаже на
географској карти света зонални
распоред биљака и животиња на
Земљи
ГЕ 3.2.4. моћи ће да опише
међусобну повезаност и
зависност биљног и
животињског света, рељефа,
климе, земљишта и човека
ГЕ 3.2.5. моћи ће да схвати
узроке и последице негативног
деловања људи на биљни и
животињски свет на Земљи
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Становништво
и насеља

ГЕ 1.3.1. познаје основне
појмове о становништву и
насељима и уочава њихов
просторни распоред
ГЕ 1.3.2. зна појам
екумене и њене границе
ГЕ 1.3.3.зна појмове
наталитета, морталитета и
природног прираштаја
ГЕ 1.3.4.зна да наведе
основне структуре
становништва (полна,
старосна, расна,
национална, верска,
образовна, професионална)

ГЕ 2.3.1. разликује и
објашњава кретање
становништва (природно и
механичко) и структуре
становништва
ГЕ 2.3.2. може да наведе
природне и друштвене
факторе који утичу на густину
насељености
ГЕ 2.3.3.на општегеографској
и тематској карти моћи ће да
покаже области на Земљи у
који- ма су услови за живот
становништва најповољнији, а
у којима су неповољни

ГЕ 3.3.1. објашњава утицај
природних и друштвених
фактора на развој и размештај
становништва и насеља

ГЕ 2.3.4.моћи ће да наведе
континенте, регије и државе у
којима је висок и низак
природни прираштај

ГЕ 3.3.5. разуме појам
миграције и наводи узроке и
последице миграција у свету и
Републици Србији

ГЕ 3.3.2. разуме узроке и
последице високог и ниског
природног прираштаја
ГЕ 3.3.3. уме да одреди густину
насељености континената и
држава света
ГЕ 3.3.4. разуме потребу
планирања породице
(смањивање или повећавање
стопе природног прираштаја)

ГЕ 3.3.6. разуме узроке и
последице урбанизације и
повезивања насеља у урбане
системе (конурбације,
мегалополиси)
ГЕ 1.3.1.разликује
природну и географску
средину и моћи ће да их
опише

Географска
средина и
људске
делатности

ГЕ 1.3.1.знаће да су ваздух,
вода и земљиште основни
природни ресурси
неопходни за живот на
Земљи
ГЕ 1.3.3. дефинише појам

ГЕ 2.3.1. зна појам регије и
може да их уочи и именује на
карти света, Европе и Србије
ГЕ 2.3.2. може да објасни
појам производње и привреде
ГЕ 2.3.3.разликује привредне
делатности и привредне гране
ГЕ 2.3.4.разликује обновљиве
и необновљиве природне

ГЕ 3.3.1. зна начине заштите и
рационалног коришћења
природних ресурса
ГЕ 3.3.2. објашњава утицај
природних и друштвених
фактора на развој и размештај
привреде и привредних
делатности
ГЕ 3.3.3.разуме да је
индустријализација узрок
загађивања ваздуха,
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Регионалн
а
географија
Европе

Опште
одлике
Европе

привреде и препознаје
привредне делатности и
привредне гране

ресурсе

ГЕ 1.4.1. именује
континенте на Земљи

ГЕ 2.4.1. разуме зашто је
географски положај Европе
веома повољан

ГЕ 1.4.2. препознаје
основне појмове о
становништву
ГЕ 1.4.3. зна порекло
назива Европе, величину
Европе и њено простирање
ГЕ 1.4.4. уме на
географској карти света да
одреди географски положај
Европе
ГЕ 1.4.5. уме на
географској карти света да
одреди водене и копнене
границе европског
континента

ГЕ 2.3.5. именује
међународне организације у
свету ( ЕУ, УНИЦЕФ, УН,
УНЕСКО, Црвени крст)

ГЕ 2.4.2. може на географској
карти Европе да уочи облике
разуђености њених обала и
именује их (већа полуострва,
острва, мора, заливи, мореузи)
ГЕ 2.4.3. уочава на
географској карти Европе
најкрупније облике рељефа и
именује их (веначне и
громадне планине, висоравни,
простране низије)
ГЕ 2.4.4. препознаје на
географској карти велике
европске реке, пловне системе
и језера
ГЕ 2.4.5. зна велике групе
народа у Европи и може да
разврста народе Европе по
тим групама

Јужна

ГЕ 1.4.1. именује основне
регије Европе
ГЕ 1.4.2. уме на
географској карти Европе
да одреди географски

ГЕ 2.4.1. може да наведе
типове климе у јужној Европи
и њихове основне одлике
ГЕ 2.4.2. зна биљне и
животињске врсте јужне

површинских и подземних вода
и земљишта
ГЕ 3.3.4.зна позитивне и
негативне последице човековог
деловања на животну средину
ГЕ 3.4.1. разликује климатске
типове и наводи примере
утицаја појединих типова климе
на живот и рад људи
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
ГЕ 3.4.3. знагеографски
распоред биљних и
животињских врста европског
континента, њихову
хоризонталну и вертикалну
распрострањеност (арктичку
пустињу, тундру, степу,
четинарску и листопадну шуму)
и њихов значај
ГЕ 3.4.4. може да објасни
природно и механичко кретање
становништва Европе
ГЕ 3.4.5. може да опише
међусобну повезаност и односе
држава и регија Европе
ГЕ 3.4.1. разуме и уме да
објасни сложеност географског
положаја Јужне Европе
ГЕ 3.4.2. разуме значај
Средоземног мора за живот
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Европа

Средња
Европа

Западна
Европа

положај јужне Европе
ГЕ 1.4.3. препознаје на
географској карти јужне
Европе основне облике
рељефа
ГЕ 1.4.4. именује
хидрографске објекте на
географској карти јужне
Европе

Европе
ГЕ 2.4.3. може да наведе
најважнија природна
богатства јужне Европе
ГЕ 2.4.4. зна основне одлике
становништва јужне Европе

људи и њихове делатности
(туризам, риболов,
експлоатација соли, поморски
саобраћај)
ГЕ 3.4.3. зна државе јужне
Европе и њихове одлике и
специфичности

ГЕ 1.4.1. именује основне
регије Европе
ГЕ 1.4.2. уме на
географској карти Европе
да одреди географски
положај средње Европе
ГЕ 1.4.3. препознаје на
географској карти средње
Европе основне облике
рељефа
ГЕ 1.4.4. именује
хидрографске објекте на
географској карти средње
Европе

ГЕ 2.4.1. може да наведе
типове климе у средњој
Европи и њихове основне
одлике
ГЕ 2.4.2. зна биљне и
животињске врсте средње
Европе
ГЕ 2.4.3. може да наведе
најважнија природна
богатства и привредне одлике
држава средње Европе
ГЕ 2.4.4. зна основне одлике
становништва средње Европе

ГЕ 3.4.1. уме да објасни
транзитни положај држава
средње Европе
ГЕ 3.4.2. разуме саобраћајни
значај Дунава за државе кроз
које протиче
ГЕ 3.4.3. разуме значај
Северног мора, Балтичког мора
и Црног мора за живот људи и
њихове делатности (туризам,
риболов, експлоатација соли,
поморски саобраћај)
ГЕ 3.4.4. зна државе средње
Европе и њихове одлике и
специфичности
ГЕ 3.4.1. уме да објасни
географски положај и значај
западне Европе
ГЕ 3.4.2. разуме значај
Атлантског океана и Северног
мора за природу и привреду
држава западне Европе
(риболов, експлоатација угља и
нафте, поморски саобраћај)
ГЕ 3.4.3. зна да наведе
природна богатства и привредне
одлике држава западне Европе

ГЕ 1.4.1. именује основне
регије Европе
ГЕ 1.4.2. уме на
географској карти Европе
да одреди географски
положај западне Европе
ГЕ 1.4.3. препознаје на
географској карти западне
Европе основне облике
рељефа
ГЕ 1.4.4. именује
хидрографске објекте на

ГЕ 2.4.1. може да наведе
типове климе у западној
Европи и њихове основне
одлике
ГЕ 2.4.2. зна биљне и
животињске врсте западне
Европе
ГЕ 2.4.3. разликује
национални и верски састав
становништва западне Европе
ГЕ 2.4.4. зна основне одлике
становништва западне Европе
ГЕ 2.4.5. зна државе западне
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Регионалн
а
географија
Европе

Северна
Европа

Источна
Европа

географској карти западне
Европе

Европе и њихове основне
одлике

ГЕ 3.4.4. зна специфичности
држава западне Европе

ГЕ 1.4.1. именује основне
регије Европе
ГЕ 1.4.2. уме на
географској карти Европе
да одреди географски
положај северне Европе
ГЕ 1.4.3. препознаје на
географској карти северне
Европе основне облике
рељефа
ГЕ 1.4.4. именује
хидрографске објекте на
географској карти северне
Европе

ГЕ 2.4.1. може да наведе
типове климе усеверној
Европи, њихове основне
одлике и утицај на живот и
делатности људи
ГЕ 2.4.2. зна биљне и
животињске врсте северне
Европе
ГЕ 2.4.3. разликује
национални и верски састав
становништва северне Европе
ГЕ 2.4.4. зна основне одлике
становништва северне Европе
ГЕ 2.4.5. зна државе северне
Европе и њихове основне
одлике
ГЕ 2.4.1. може да наведе
типове климе уисточној
Европи и њихове основне
одлике
ГЕ 2.4.2. разликује
географске појмове, као што
су чернозем, степа, тајга,
тундра
ГЕ 2.4.3. разликује
национални и верски састав
становништва источне Европе
ГЕ 2.4.4. зна основне одлике

ГЕ 3.4.1. уме да објасни
географски положај и значај
северне Европе
ГЕ 3.4.2. разуме значај мора за
живот људи и њихове
делатности (риболов,
експлоатација нафте, поморски
саобраћај)
ГЕ 3.4.3. може да наведе и
друга важна природна богатства
северне Европе
ГЕ 3.4.4. зна специфичности
држава северне Европе

ГЕ 1.4.1. именује основне
регије Европе
ГЕ 1.4.2. уме на
географској карти Европе
да одреди географски
положај источне Европе
ГЕ 1.4.3. препознаје на
географској карти источне
Европе основне облике
рељефа
ГЕ 1.4.4. именује
хидрографске објекте и

ГЕ 3.4.1. уме да објасни
географски положај и значај
источне Европе
ГЕ 3.4.2. зна специфичности
држава источне Европе
ГЕ 3.4.3. познаје и уважава
различитости народа и култура
Европе и значај очувања
културне баштине
ГЕ 3.4.4.уме самостално, у пару
или у групи да прикупља,
обрађује, анализира и презентује
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уочава њихов географски
размештај на географској
карти источне Европе

становништва источне Европе
ГЕ 2.4.5. зна државе источне
Европе и њихове основне
одлике

географске информације
ГЕ 3.4.5. уме да повезује
географска знања са знањима из
других наставних предмета

ФИЗИКА
Сврха, циљеви и задаци школског програмаобразовања 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
- оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелимасталног 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;
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- 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

2

Увод

2

Кретање

7

3

1

Сила

5

5

1

Укупно

Лаб.
Вежбе

Контрол
не вежбе

система
тизација

Утврђив
ање

Наставна тема

Обрада

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

-

4
1

2
3

14
14
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1

Маса и густина

6

5

1

Притисак

6

4

1

Укупно

32

22

5

Увод

1.

Бр. час.

3

Садржај
програма

6

Р. бр.
теме

Мерење

4

Активности
ученика у васпитнообразовном раду
Спонтано прати ток
посматране појаве,
расуђује,поставља питања
и да кроз примере уочава
разлику између физичких
тела и супстанција

Активности наставника у васпитнообразовном раду

2
1

3
1

2

Начинипоступ
ак
остваривања
програма

11

12
16
12
72

Циљеви и задаци садржаја
програма

Излаже нови садржај.
Подстиче и усмерава ученике на
размишљање.
Поставља питања,
сугерише,упућује да повезује са
стеченим знањима.

-фронтални
-рад у
паровима
-групни
-дијалошка
метода
-текстуална
метода

-стекне појам о начину како физика
истражује природу
-зна да разликује појмове физичких
тела одсупстанција од којих се
састоје тела

Наводи примере.Наводи ученике да
самостално изводе закључке.Поставља
питања и
подпитања.демонстрира,сугерише,
детаљно објашњава,упућује у
истраживачки рад,кординира рад у
одељењу,развија партнерски однос кроз
групни рад.

-индивидуални
-рад у пару
-фронтални
-дијалошка
метода
-илустративнодемонстративн
а метода
-графичка
метода
-решавање
рачунских
задатака

-усвоји основне представе о
механичком кретању
-упозна величине које карактеришу
равномерно праволинијско
кретање(пут, временски интервал и
брзину)
-користи јединицу за брзину у SI
систему: m/s
-уме да измери и израчуна сталну
брзину
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2.

Кретање

Корелација:биологија,хемија, географија, математика

14

Посматрају кретање разних
тела,самостално закључ
ују и наводе примере,
учествују у анализи
рачунских задатака и
дискутују решење задатака

3.

Сила

Корелација:математика, физичко васпитање

14

Пажљиво посматрају
различита деловања које
наставник показује
отворено
и радознало постављају
питања,схвата повезаност
физичких појава и
истражује сам још нека
деловања у природи

Подстиче ученике у коришћењу
додатне литературе.Изводи
идемонстрира огледе.Врши додатна
објашњења,сугерише у повезивању
теоретских и практичних знања.

-фронтални
-рад у пару
-индивидуални
-дијалошка
метода
-текстуална
метода
-практични рад
демонстративн
а метода

-на основу појма узајамног
деловања тела (одбијања,
привлачења, деформација, промене
кретања) схвати силу као меру
узајамног деловања тела, која се
мери динамометром
-уме да измери силу динамометром
-користи јединицу силе у SI систему
:N
-знају да је сила векторска величина

-рад у групама
-индивидуални
-рад у
паровима
-дијалошка
метода
-илустративнодемонстративн
а метода
-практични рад
-решавање
рачунских
задатака

-овладају мерењем следећих
физичких величина: дужине,
времена и запремине
-уме да рукује мерилима и
инструментима за мерење
одговарајућих физичких величина
лењиром, мерном траком,
нониусом, хронометром, мензуром
-користи једиинице SI система
набројаних физичких величина
(m,s...)
-разликује временски тренутак од
временског интерв.

Корелација: математика, географија, енглески језик

12

Мерење
Мерење

4.

Посматра разна мерила и
иструменте,уочава разлику
при мерењу,
развија радозналост за
мерење неких величина,
записује неке мерене
величине и закључује
значај мерења у физици

Објашњава и практично показује рад
мерила и мерних инструмената.Указује
на значај физ.величина и
јединица.Објашњава апсолутну и
релативну грешку мерења,сугерише да
стечена знања примене у пракси.

Корелација:математика, историја, географија, техничко образовање
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Маса и густина

5.

16

Посматра,уочава,врши
мерења,записује,закључује
врши анализу задатака и
математички израчунава
непознату величину

Излаже нов садржај и буди радозналост
код ученика.Подстиче ученике на
истраживачки рад и самостално
закључивање.наводи примену у
техници,упућеје ученика да стечена
знања из других предмета као и из
физике искористи при усвајању нових.

-фронтални
-рад у пару
-рад у групи
-дијалошка
метода
-илустративнодемонстративн
а метода
-практични рад
-решавање
рачунских
задатака

-добије представу о маси као
карактеристици физичког тела при
узајамном деловању тела, да зна да
се маса тела мери вагом и да је
адитивна величина
-уме помоћу дефиниционих
формула да израчуна бројне
вредности густине
-уме да одреди густину чврстих тела
и течности мерењем масе и
запремине
-зна јединице масе и густине у SI
систему:kg, kg/m

Наводи примере и демонстрира
огледе.Навони примену и значај физике
у свакодневном животу и
техници,кординира,усмерава,објашњава
.

-рад у групи
-рад у пару
-индивидуални
-фронтални
-дијалошка
метода
-илустративнодемонстративн
а метода
-решавање
рачунских
задатака

-одреди притисак чврстих тела
мерењем и израчунав.
-користи јединицу притиска у SI
систему: Pa
-схвати преношење притиска у
течностима игасовима
-разуме Паскалов закон
-разуме атмосверски притисак
-уме да користи барометар

6.

Притисак

Корелација: математика, географија

12

Посматра,пита,записује,
наводи примере за
притисак, решава просте
задатке и примењује
стечењо знање
за решавање проблема

Корелација: : математика, географија
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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.
СТАНДАРДИ
Назив
наставне
теме
Увод
Кретање

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

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, немора да
зна разлику између
тренутне и средње
брзине,али треба да зна да
је брзина стална код

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.
2.41Ученик уме да користи
важније изведене јед.за брзину..
2.6.1.Ученик разуме и
примењује основне математичке
формулације односа и

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.
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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рав.кретања.
1.2.3.Ученик уме у тексту
да препозна величине које
описују
равн.кретање,користи
образац v=s/t и може да
израчуна једну величину
ако су познате друге
две.Није обавезнижо 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

1.1.1.Ученик
уме
да
препозна
гравитациону
силу
у
једноставним
ситуацијама.Ученик такође
зна да је у одсуству
потпора
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 два пола N и
S и да тела могу бити
позитивно или негативно
наелектрисана.Ученик
прпознаје када је узајамно

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)
2.7.1.Ученик уме табеларно и
графички да прикаже резултате
посматрања или мерења.
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
2.41Ученик уме да користи
важније изведене јед.за силу..
2.4.3.Ученик зна да користи

3.7.1.Ученик уме да донесе
релевантан закључак на основу
резултата мерења.(како истезање
опруге зависи од силе)
3.7.2.Ученик уме да препозна
питање на које можемо да
одговоримо посматрањем или
експериментом.(електрична
и
магнетна сила)
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деловање између два тела
привлачно
односно
одбојно и да је то деловање
највеће у случају кад су
магнети
односно
наелектрисана
тела
најближе.

Мерење

1.4.1.Ученик користи
уређај за мерење(метарска
трака,мензура,вага,штопер
ица,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

префиксе мили и кило и уме да
претвара јединице.Пример:Зна
да претвори килоњутн у њутн и
обрнуто.
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)
2.7.1.Ученик уме табеларно и
графички да прикаже резултате
посматрања или мерења.
2.4.1Ученик 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

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-време.)
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
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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,температу
ру и време као и оне
мер.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.,зна
даелектрични инструменти
морају бити на нули када
нису укључени 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

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.
2.7.3.Ученик уме да реализује
експеримент по упутству.

резултате средња вредност тих
резултата представља коначни
резултат мерења.
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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Маса и
густина

Притисак

и штоперицу)приликом
извођења лабораторијских
вежби
1.7.1.Ученик поседује
мануелне способности
потребне за рад
лабораторији..
1.7.2.Ученик уме да се
придржава основних
правила понашања у
лабораторији.
1.4.1.Ученик уме да
користи уређај за мерење
масе –вага и зна да запише
измерену бројну вредност
са одговарајућом
јединициом.
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 немора да зна да
користи теразије.
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

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.
2.4.12.4.1Ученик уме да користе
важнније изведене јединице Si
система и зна њихове ознаке.(за
масу и густину).
2.6.1.Ученик разуме и
примењује основне математичке
формулације односа и
законитости у
физици.Пример:(директну и
обрнуту пропорционалност).

3.4.1.Ученик уме да претвара
јединице изведених физичких
величина у одговарајуће јединице
Si система (g/cm3 ,t/m3 у kg/m3)
3.7.1. Ученик уме да допнесе
релевантан закључак на основу
резултата мерења.
3.7.2.Ученик уме да препозна
питања на које можемо да
одговоримо посматрањем или
експериментом.

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.

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
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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,мано
метар)
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.

2.4.1.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 у8
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.)

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 статички
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.
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
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Активности у образовно-васпитном раду
Садржаји
програма

Цели бројеви

Рационални
бројеви

Број
часова

24
(9+15)

45
(17+28)

УЧЕНИKA
-пребројава
-групише
-упоређује
-сређује по
редоследу
-рачуна
-примењује

-разликује
-именује
-упоређује
-пребројава
-рачуна
-примењује

НАСТАВНИKA
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на
размишљање
-раѕвија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење
-презентује
-утиче на развој
тачности,прецизности,
одговорности,уредности
код ученика
-подстиче ученика на
увиђање, закључивање,
упоређивање

Начини и
поступци
остваривања
рада

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

-фронтални
-индивидуални

-групни
-рад у пару

-посматра
Троугао

30
(13+17)

-уочава

-фронтални
-презентује

-именује

-усмерава ученика

-разликује

-утиче на развој свести
ученика о значају и
примени математике при

-индивидуални
-групни
-рад у пару

Циљеви и задаци садржаја
програма
-појам негативног броја
-скуп целих бројева Z
-цели бројеви на бројевној правој
-супротан број
-апсолутна вредност целог броја
-упоређивање целих бројева
-основне рачунске операције са целим
бројевима и њихова својства
-скуп рационалних бројеваQ
-приказивање рационалних бројева на
бројевној правој
-уређеност скупа Q
-рачунске операције у скупу Q и
њихова својства
-изрази са рационалним бројевима
-једначине и неједначине упознатих
облика-решавање и примена у
конкретним
проблемским
ситуацијама
-проценат и примене
-троугао;
однос
страница,врсте
троуглова према страницама.
-углови троугла,збир углова,врсте
троуглова према угловима
-однос између страница и углова
троугла
-конструкције неких углова (60˚ , 120˚
, 30˚ , 45˚ , 75˚ , 135˚ )
-подударност
троуглова
(
интерпретација)
-основна правила о подударности
троуглова; закључивање о једнакости

464

решавању проблема из
свакодневног живота

-посматра
-уочава
Четвороугао

20
(8+12)

-именује

-фронтални
-презентује
-усмерава ученика
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење

-индивидуални
-групни
-рад у пару

-разликује

Површина
четвороугла
и троугла

17
(7+10)

Писмени
задаци са
исправкама

8 (4+4)

-уочава
-рачуна
-упоређује
-проверава
-закључује
-примењује

-презентује
-подстиче ученика на
увиђање, закључивање,
упоређивање
-утиче на развој
тачности,прецизности,
одговорности,уредности
код ученика

аналогних елемената
-основне конструкције троуглова
-описана кружна линија око троугла и
уписана у њега, висина и тежишна
дуж
-четири значајне тачке у троуглу и
њихова конструкција
-четвороугао;
врсте
четвороугла
(квадрат,
правоугаоник,
паралелограм,
ромб,
трапез,
делтоид);
-углови четвороугла
-паралелограм,
својства;
појам
централне симетрије
-врсте паралелограма; правоугли
паралелограми
-конструкције паралелограма
-трапез, својства, средња линија
-врсте трапеза, једнакокраки трапез
-основне конструкције трапеза

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

-појам површине фигуре-површина
правоугаоника
-једнакост површина фигура
-површина паралелограма, троугла,
трапеза
-површина четвороугла с нормалним
дијагоналама

-индивидуални

-сагледати како су ученици савладали
пређено градиво

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,;
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-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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наставна тема
ЦЕЛИ БРОЈЕВИ
РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ
ТРОУГАО
ЧЕТВОРОУГАО
ПОВРШИНА ЧЕТВОРОУГЛА И
ТРОУГЛА
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ СА
ИСПРАВКАМА

Укупан број часова

Број часова обраде

Број часова вежбе

24
45
30
20

9
17
13
8

15
28
17
12

17

7

10

8

4

4
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СТАНДАРДИ
ОБЛАСТ

БРОЈЕВИ И
ОПЕРАЦИЈЕ СА
ЊИМА
АЛГЕБРА И
ФУНКЦИЈЕ
ОБРАДА ПОДАТАКА

НАСТАВНА ТЕМА

ОСНОВНИ НИВО

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
1.ЦЕЛИ БРОЈЕВИ
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;
1.1.1. уме да прочита и
2.РАЦИОНАЛНИ
БРОЈЕВИ(САБИРАЊЕ, запише различите врсте
ОДУЗИМАЊЕ,МНОЖЕ- бројева (природне, целе,
рационалне);
ЊЕ,ДЕЉЕЊЕ)
1.1.2. преведе децимални
запис броја у разломак и
обратно;

СРЕДЊИ НИВО

НАПРЕДНИ НИВО

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;

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
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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;
ГЕОМЕТРИЈА И
МЕРЕЊЕ

3. ТРОУГАО(ПОДУДАР- 1.3.2. влада појмовима:
троугао, четвороугао,
НОСТ ТРОУГЛОВА,
квадрат и правоугаоник
ЗНАЧАЈНЕ ТАЧКЕ)
(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);

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
);

једначине,
неједначине и
системе једначина
решавајући и
сложеније текстуалне
задатке;
3.5.4. примени
процентни рачун у
сложенијим
ситуацијама;

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,
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4.ЧЕТВОРОУГАО

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);

5. ПОВРШИНА
ТРОУГЛА И
ЧЕТВОРОУГЛА

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,

повезујући тако
разна својства
геометријских
објеката;
2.3.2. уме да одреди однос
3.3.2. користи
углова и страница у троуглу основна својства
и збир углова у троуглу и
троугла ,
четвороуглу;
четвороугла,
2.3.6. користи подударност
паралелограма и
и везује је са
трапеза, рачуна
карактеристичнимсвојствима њихове обиме и
фигура(нпр. паралелност и
површине на основу
једнакост страница
елемената који нису
паралелограма);
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;
2.4.1. пореди величине које
3.3.2. користи
су изражене различитим
основна својства
мерним јединицама за
троугла ,
дужину и масу;
четвороугла,
2.4.3. дату величину искаже
паралелограма и
приближном вредношћу;
трапеза, рачуна
њихове обиме и
површине на основу
елемената који нису
обавезно непосредно
дати у формулацији
задатка;
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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
Циљ:Изучавањем биологије ученици треба да усвајањем образовно-васпитних садржаја стекну основна знања о животном
простору,начину живота,основној грађи,разноврсности и значају животињског света.
Задаци:
-да ученици схвате улогу и значај биологије за развој и напредак човечанства
-да развију свест овластитом положају у природи
-да стекну основна знања о грађи и функционисању организма
-да развију способност повезивања појмова и процеса уживим бићима и природи
-да стекну знања о разноврсности и распрострањености организама
-да схвате узајамне односе живих бића и животне средине и динамику кружења материје и протицања енергије
-да развију осећање одговорности према стању животне средине
-да схвате степен угрожености биосфере и улогу сваког појединца у њеној заштити и унапређивању
-разумеју поступност у развоју живог света,постанак Земље и живота на њој
-упознају грађу ифункционисање властитог организма,усвоје одређене хигијенске навике,стекну одговорност за властито здравље и
здравље других људи
-да формирају радне навике и способност за самостлно посматрање и истраживање
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Р.б.

Наставна тема

Обрада

Понављ.

Вежбе

Провера

Укупно

1.

Увод

2

1

0

0

3

2.

Праживотиње

4

4

1

0

9

3.

Царство животиња

23

20

3

2

48

4.

Угроженост и заштита
животиња

3

3

0

0

6

3

3

0

0

6

5.

Увод у еволуцију живог
света

Р.бр.
теме

Садржаји програма

Број
час

1.

Увод

3

2.

Праживотиње

9

Активности
ученика у
образовноваспитном раду
-слушају
-причају

Активности
наставника у
образовноваспитном раду
-подстиче ученике
на размишљање
-презентује нови
садржај

Начин и
поступак
остваривања

Циљеви и задаци садржаја
програма

-фронтални
индивидуал
ни

-слушају
-причају
-упоређују

-подстиче ученике
на размишљање
-презентује нови
садржај

-фронтални
индивидуал
ни
-рад у пару

-да ученици упознају основне
појмове о природном систему
животиња и еволутивном
развоју главних животињских
група
-упознају спољашње и
основне унутрашње грађе
праживотиња
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3.

Царство животиња

48

-слушају
-посматрају
-причају
-описују
-упоређују
-истражују

-подстиче ученике
на размишљање
-презентује нови
садржај
-подстиче на
повезивање са
новим садржајима
-подстиче
радозналост код
ученика

-фронтални
индивидуал
ни
-рад у пару
-рад у групи

-да науче основну грађу и
начин живота,
распрострањеност и значај
сунђера, дупљара, пљоснатих
црва, ваљкастих црва,
чланковитих црва, мекушаца,
зглавкара и бодљокожаца
-упознају обољења која
изазивају паразити
-схвате улогу инсеката у
природи
-да науче основну грађу,
начин живота,
распрострањеност и
прилагођеност различитим
условима живота: риба,
водоземаца, гмизаваца, птица
и сисара
-схвате значај бриге о
потомству сисара и птица

4.

Угроженост и заштита
животиња

6

-слушају
-причају
-описују
-упоређују
-истражују

-фронтални
индивидуал
ни
-рад у пару
-рад у групи

-да схвате значај одговорног
односа према животињама

5.

Увод у еволуцију живог
света

6

-слушају
-посматрају
-причају
-описују
-упоређују
-истражују
-уочавају

-подстиче ученике
на размишљање
-презентује нови
садржај
Подстиче развој
еколошке свести
-подстиче ученике
на размишљање и
коришћење нових
извора знања
-презентује нови
садржај(научно
објашњење света

-фронтални
индивидуал
ни
-рад у пару

-да ученици схвате
елементарне основе теорије
органске еволуције и разумеју
историјски развитак Земље и
живота на њој
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Начин остваривања програма(методе технике)
Избор и систематизација програмских садржаја наставног предмета билогија, односе се на научну дисциплину: зоологија и резултат су
захтева времена најновијих достигнуца 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 медтода, као и употребу информационо –
комуникационих технологија. Вербално – текстуалне методе треба да буду заступљене , а предност треба дати демонстративно –
илустративним методама, методама практичног рада и активностима ван учионице. Избор наставних метод а зависи од циља и задатка
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.
СТАНДАРДИ
Садржаји
Увод

ОСНОВНИ НИВО
1.1.3.препознаје основне сличности и
разлике у изгледу и понашању биљака
и животиња
1.1.4. уме да наведе називе пет
царстава и 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
1.2.3.зна основне карактерисике грађе
биљака,животиња и човека и основне
функције које се обављају на нивоу
организма

СРЕДЊИ НИВО
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
2.2.3.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

НАПРЕДНИ НИВО
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
3.2.1.зна карактеристике и
основне функције унутрашње
грађе биљака,животиња и човека
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1.4.3.уме на задатом примеру да
одреди материјалне и енергетске
токове у екосистему,чланове ланаца
исхране иправце кружења
најважнијих
супстанци(воде,угљеника,азота

грађи,могу да везују енергију и
стварају(синтетишу)сложене(хранљ
иве)материје
2.2.6. разуме да је и у биљној и у
животњској ћелији сложене
материје могу да се разграђују, при
лему се ослобађа енергија у
процесу кој се назива дисање

Праживотињ
е

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 процеси и зна основне
карактеристике

2.1.3.познаје критеријуме по којима
се царства међусобно разликују на
основу њихових својстава до нивоа
кола/класе
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

Царство
животиња

1.1.5.зна да постоје просторне и
временске промене код живих бића и
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 непходна
енергија коју организми обезбеђују
исхраном
1.2.6.разуме да су поједини процеси
заједнички за сва жива

2.2.6. разуме да је и у биљној и у
животњској ћелији сложене
материје могу да се разграђују, при
лему се ослобађа енергија у
процесу кој се назива дисање
2.2.8. зна да је неоходна
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

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 главен
морфолошке и функцијоналне
карактеристике органа који
информишу организам о стању у
околини њихову улогу
одржавању унутрашње
равнотеже(улога нервног
система)
3.6.1.разуме значај и уме
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бића(дисање,надражљивост,покретљи
вост,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
1.3.7. зна да од зигота настаје
организам и да се тај процес назива
развиће
1.6.3. зна како се понаша у
лабораторији и на терену и правила о
раду и безбедности рада
Угроженост и 1.4.6.разуме утицај човека на
заштита
биолошку разноврсност(нестанак
животиња
врста,сеча шума,интензивна
пољопривреда,отпад)
1.4.8.зна шта може лично предузети у
заштити свог непосредног животног
окружења
1.5.1.зна основне мере за одржавање
личне хигијене и хигијене
1.5.3. разуме значај одржавања
хигијене кућних љубимаца, домаћих и
дивљих животиња и правилног
опхођења са њима
Увод у
1.3.8.зна основне научне чињенице о
еволуцију
еволуцији живота на Земљи
живог света
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

различитих врста изна 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

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
изтвештај
3.6.5.зна,уз одговарајуће
навођење наставника,самостално
да осмисли,реализује и извести о
експерименту на примеру који
сам одабере

2.4.9.разуме значај природних
добара узаштити
природе(нациналних
паркова,природних
резервата,ботаничких башта,зоовртова

2.3.5.уочава да постоје разлике
између јединки исте врсте и
различитих врста изна да су оне
настале деловањем еволуционих
механизама
2.3.6.уочава прилагођеност
организама и разуме да током
еволуције природно одабирање

3.3.5. разуме каако различити
еволуциони механизми,
мењајући учесталост особина у
популацијама, доводе до
еволуције
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организама

доводи до прилагођавања
организама на услове животне
средине

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Циљ: Циљ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи јесте да се ученици упознају са техничко-технолошким
развијеним окружењем, кроз стицање основне техничке и информатичке писмености, развојем техничког мишљења,
техничке културе, радних вештина и културе рада.
Остали циљеви и задаци предмета су да ученици:
 стекну основно техничко и информатичко васпитање и образовање,
 стичу основна техничко-технолошка знања, умења, вештине и оспособљавају се за њихову примену у учењу, раду и
свакодневном животу,
 схвате законитости природних и техничких наука,
 сазнају основни концепт информационо-комуникационих технологија (ИЦТ), сазнају улоге ИЦТ у различитим струкама и
сферама живота,
 упознају рад на једном од оперативних система и неколико најчешће коришћених корисничких програма и стекну навике да их
користи у свакодневним активностима,
 науче употребу рачунара са готовим програмима за обраду текста, за графичке приказе, интерфејс и интернет,
 развијају стваралачко и критичко мишљење,
 развијају способност практичног стварања, односно да реализују сопствене идеје према сопстевеном плану рада и афирмишу
креативност и оригиналност,
 развијају психомоторне способности,
 усвоје претпоставке за свесну примену науке у техници, технологији и другим облицима друштвено корисног рада,
 савладавају основне принципе руковања различитим средствима рада, објектима технике и управљања технолошким процесима,
 развијају прецизност у раду, упорност и истрајност приликом решавања задатака,
 стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и тимски рад,
 комуницирају на језику технике (техничка терминологија, цртеж),
 стекну знања за коришћење мерних инструмената,
 на основу физичких, хемијских, механичких и технолошких својстава одаберу одговарајући материјал за модел, макету или
средство,
 препознају елементе (компоненте) из области грађевинарства, машинства, електротехнике, електронике и да их компонују у
једноставније функционалне целине (графички и кроз моделе, макете или предмете) ,
 разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија,
 препознају природне ресурсе и њихову ограниченост у коришћењу,
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 прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском извору,
Оперативни задаци:
Ученици треба да:
 упознају врсте грађевинских објеката и њихове намене;
 упознају технике грађења;
 упознају карактеристике грађевинског техничког цртања и основне грађевинске симболе;
 науче да читају и користе једноставније грађевинске цртеже - документацију за изградњу, адаптацију и уређење стана,
одговарајуће проспекте;
 науче да користе готове једноставне софтверске алате за цртање;
 науче како се користи ЦД–ром, флеш меморија и штампач;
 упознају основне врсте, карактеристике и примену грађевинских материјала;
 стичу навике за рационално коришћење материјала и енергије;
 стичу и развијају културу становања у савременим условима;
 упознају функционисање кућне инсталације (водоводне, топлотне и канализационе);
 стекну представу о функционисању и организацији саобраћаја у саобраћајним објектима;
 стекну знања о примени и битним карактеристикама грађевинских машина;
 упознају основне процесе у пољопривредној производњи;
 науче да примењују једноставније техничке цртеже у пројектовању модела или макета према сопственом избору:
грађевинских или саобраћајних објеката; грађевинских или пољопривредних машина и уређаја; детаља из уређивања стана и
др.

Број часова

Назив наставне теме
по теми

за обраду

за друге типове часа

1. Увод у архитектуру и грађевинарство

4

4

2. Техничко цртање у грађевинарству

8

4

4

3. Информатичке технологије

16

6

10

4. Грађевински материјали

4

4

0
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5. Енергетика

4

4

0

6. Техничка средства у грађевинарству

4

4

0

7. Саобраћајни системи

2

2

0

8. Култура становања

4

1

3

9. Техничка средства у пољопривреди

4

2

2

10. Конструкторско моделовање – модели

22

2

20

Укупно

72

33

39

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
ТЕМАТСКИ САДРЖАЈ

БРОЈ ЧАСОВА

УВОДНУ ЧАС

ОБРАДА
1

УВЕЖ-БАВАЊЕ

ПРОВЕРА

-

-

ПОНА-ВЉАЊЕ
-

1

ЗАВРШНИ ЧАС
АТЛЕТИКА
КОШАРКА
ГИМНАСТИКАРИТМИКА
ТЕСТИРАЊЕ
УКУПНО ЧАСОВА

1

1

22

6

12

4

24
14

9
4

11
7

4
2

10
72

21

30

10
20

1
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МИНИМАЛНИ ОБРАЗОВНИ ЗАХТЕВИ:
АТЛЕТИКА: приказ спринтерског трчаа ниског старта. Приказ измене штафетне палице у паровима. Приказ технике
скока у даљ „ увинуће „ и скока у вис „ маказице“. Вишебој тробој 50 метара, скок у даљ и бацање лоптице од 200 гр.
ГИМНАСТИКА –РИТМИКА: став о шакама уз помоћ, прескок згрчка, греда скок сумножним одскоком и доскоком на исто м,есто, вага
, преклоном и заножењем саскок згрчно. Приказ основне технике рада вијачом и лоптом.
КОШАРКА: 3:3 позициона игра
Одиграти једно коло уз музику.
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ВЕРСКА НАСТАВА
Оперативни задаци
Ученици треба да:
 Уоче да је слобода кључни елемент у разумевању Тајне Христове;
 Науче да се слобода поистивећује са личношћу, односно да се личност поистовећује са љубављу према другој личности;
 Запазе разлику између приказивања живота Христовог у православној иконографији и западној ренесансној уметности.
Садржаји Верске наставе
 Тајна Христова-јединство Бога и човека;
 Рођење Христово од Духа Светога и Мрије Дјеве;
 Христос је Син Божији који је постао човек, нови Адам, да би сјединио створену природу са Богом;
 Улога Бога у спасењу света;
 Улога човека у спасењу света;
 Христово страдање и васкрсење;
 Христов живот у православној иконографији.
Начин остваривања програма и постизања циљева и задатака
Циљ наставе у шестом разреду је да покаже да је Син Божији постао нови Адам, преко кога се остварује јединство створене
природе и Бога. У контексту догађаја везаних за Христа треба ученицима скренути пажњу на слободу, како Бога, тако и човека, као
кључног елемента у остварењу јединства Бога и тварне природе у коме је створена природа превазилази смрт. Треба наглашавати да се у
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случаји Христа слобода човека у односу као љубав према Богу изражава као вера у Бога Оца и његово обећање. Овде прменити
дефиницију вере код Апостола Павла (јев.11,1) коју он поистовећује са љубављу.
Прве три теме реаллизовати кроз опис Христовог живота забележеног у Јеванђељима и одлукама 1. и 4. Васељенског сабора.
Догађај „Христос“ истовремено јединство многих преко једног првог са Богом, као и то да је Исус конкретна личност у којој је поново
остварена заједница створене и нестворене природе са Богом. Христос престаје да буде индивидуа, и постаје личност која да би
постојала предпоставља заедницу са Богом.
Трeћу, четврту и пету тему реализовати на основу сведочанстав из Св.Писма Новог Завета и на основу светоотачких тумачења.
Зачеће Госпосда Исуса Христа указује на то да је овај догађај акт слободе, како Бога, тако и човека. Слободни пристанак Дјеве
говори о поштовању човекове слободе, као што је поштовао слободу Адама. Док је први човек своју слободу идкористи као одбијање
заједнице са Богом, Богородица слободно пристаје. И Христово страдање је израз његове слободе, из љубави према Богу Оцу иде у смрт.
Р.бр.

Наставни садржај

Бр.час
ова

За
обраду

За утврђивање
и понављање

Увод
Христос је Син Божији који је постао човек, нови Адам, да би сјединио
створену природу с Богом (одлуке 1. и 4. Вас. сабора; Символ вере).
Рођење Христово “од Духа Светог и Марије Дјеве” (улога слободе Марије Дјеве
у рођењу Спаситеља: девичанство Богородице).

1

1

/

10

5

5

3

2

1

4.

Тајна Христова - јединство Бога и човека (Литургија као Тајна Христова).

6

3

3

5.

Христово страдање и васкрсење

5

3

2

4

2

2

3

2

1

3

2

1

35

20

15

1.
2.
3.

6.
7.
8.

Улога Бога у спасењу света (свет не може да постоји без заједнице с Богом, али
Бог не врши насиље над човеком).
Улога човека у спасењу света (слобода човека је пресудна за спасење света;
осврт на првог Адама и његову улогу у спасењу света; однос човека према
природи).Христово страдање и васкрсење.
Христов живот у православној иконографији.
Укупно часова

Васкрсење као израз слободе.....
Примери православне иконографије показују Христов живот и то да је Он и Бог И човек ( на икони рођења Христовог он благосиља,
није као обично новорођенче).
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Циљ и задаци
Општи циљ предмета је оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе, посебно локалне заједнице,о примени
демократских принципа и поштовање вредности кроз практично деловање
Задаци предмета:
-подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу локалне заједнице.
-разумевање и функционисање нивоа и органа власти,
-упознавање мера власти,
-упознавање права и одговорности грађана на нивоу заједнице,
-развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање ставова и изражавање мишљеања,
-обучавање за тимски начин рада.
- развијање способности критичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања.
Редни број
1
2
3
4
5
6
7

Садржаји
програма

1. Упознавање
основних
елемената
програма

Наставне теме
Упознавање основних елемената програма
Први корак –уочавање проблема у заједници
Други корак –избор проблема
Трећи корак –сакупљање података о изабраном проблему
Израда студије
Јавна презентација студије
Осврт на научено
УКУПНО

Број
часова

6

Активности
ученика у
образовноваспитном раду
-разговарају,
-илуструју,
-дискутују,
-изводе закључке

Активности
наставника у
образовно-васпитном
раду
Презентује програм,
ствара тимове,
мотивише за рад,

Број часова
6
4
1
8
12
1
4
36
Начин
ипоступак
остваривања
програма

-радионичарска,
-интерактивна,
-симулацијска

Циљеви и задаци садржаја
програма
-упознати ученика са
најзначајнијим појмовима
везаним за пројекат грађанин,
-обучавање ученика за тимски
рад ,
-оспособљавање за активно
учешће у животу и раду локалне
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2. Први корак
–Уочавање
проблема у
заједници

3. Други корак
–избор
проблема

4. Трећи корак
– Сакупљање
података о
изабраном
проблему

5. Четврти
корак –Израда
студије

4

1

-дискутују,
-разговор са
родитерљима и
осталим
представницима
локалне заједнице
-попуњавају
упитник,
-читају штампане
изворе локалне
заједноце,
-доносе закључке
-процењују
прикупљене
податке,
-дискутују,
-бирају заједнички
проблем

Упознаје ученике са
основним појмовима
локалне средине,ствара
ситуације, даје упутства,
упућује на изворе
сазнања

Мотивишеих за
слободно
комуницирање,

радионичарска,
-групни рад,
-тимски рад,
-интерактивна

-радионичарска,
-групни

8

-сакупљају
информације,
-праве упитнике,
-одлазе на теренбиблиотеку,локалну
управу...,
-истражују,
-разговарају

Разговара, одговара на
питања и објашњава
непознате појмове,
упућује на начине
прављења упитника..

-истраживачки
рад,
-тимски рад,
-посете,
-инерактивна

12

-разврставају и
класификују
прикупљени
материјал,
-дискутују,
- израђују пано

Учествује као активан
члан неке групе,
координира рад

-радионичарска,
-групни,
-интерактивна,
-симулативна

заједнице
-слободно размишљање и
изношење размишљања о
отвореним 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
-Слободно, демократско
изражавање сопствених идеја,
-учење преузимања
одговорности за сопствене
одлуке
-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
-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
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преузетим одговорностима

6. Пети корак –
Јавна
презентација
студије

7. Шести корак
–Осврт на
научено

1

-презентују,
-одговарају на
питања,
-бране своје ставове,
-изводе закључке

4

-разговарају,
-процењују,
-закључују

-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

Слуша, поставља
питања,подржава,
мотивише ослобађа
треме, страха

-интерактивна,
-симулативна ,
-јавни наступ

Слуша, износи на крају
своје мишљење

-интерактивна,
Оспособљавање да самостално
процене, искуства и вештине
демонстративна,
које су стекли током програма
-игровна

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Укупно

утврђивање,
провера

вежба,
понављање

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

обрада

Број часова

1.

УВОД У ПРОГРАМСКЕ САДРЖАЈЕ

2.

FREIZEITAKTIVITÄTEN

5

1

1

7

3.

WINTERFERIEN/SOMMERFERIEN

3

2

1

6

1

1
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4.

ALLES GUTE ZUM GEBURTSTAG

5.

DIE KA NR. 1

6.

KÖRPERTEILE

7.

4

1

9

1

2

3

4

3

1

8

GESUND LEBEN

4

3

1

8

8.

WIE WAR

3

4

1

8

9.

WO IST DENN HIER...?

3

2

10.

DIE KA NR. 2

11.

HAST DU LUST, INS KINO ZU GEHEN?

12.

ORDNUNG MUSS SEIN!

ES IN DER SCHULE?

СВЕГА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ НЕМАЧКОГ

4

5

1

2

3

2

2

1

5

3

5

1

9

31

29

12

72

ЈЕЗИКА

Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем
комуникативним вештинама 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 је-зику и културном наслеђу. уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у
комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. Током основног образовања, ученик
треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији
споразумева са људима из друтих земаља, усвоји норме вербалне н 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
контакгу са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост. истраживачки дух и отвореност према
комуникацији са говорницима других језика.
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РУСКИ ЈЕЗИК
Друга година учења
Циљ
Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потебама ученика које се остварују овладавањем комуникативних
вештина и развијањем способности и метода учења страног језика.
Циљ наставе страног језика у основном образовању јесте: развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових
хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, 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 се учи, као и да настави да на вишем нивоу образовања и самостално учење истог или других страних
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.
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. Поред тога, ученик уочава значај личног залагања у процесу учења страног језика.
Посебни стандарди
Разумевање говора
Ученик разуме једноставну усмену поруку исказану савременим језиком, не дужу од две до три минуте, и то на нивоу глобалног
разумевања (основно обавештење из поруке), на нивоу селективног разумевања (проналажење тражене информације). Разумевање треба
да се односи на различите врсте усмених порука (монолог, краћи разговор, кратка информација).
Разумевање писаног текста
Ученик чита са разумевањем краће писане и илустроване текстове у вези са познатим темама, садржајима и комуникативним
функцијама.
Усмено изражавање
У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик треба да је у стању да искаже једноставну усмену поруку, исприча лични
доживљај, садржај разговора или наративног текста, самостално или уз помоћ наставника.
Писмено изражавање
У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик пише поруке и кратке текстове.
Интеракција
Ученик остварује комуникацију и размењује са саговорницима кратке информације у вези са познатим темама, садржајима и
комуникативним функцијама.
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Знања о језику
Препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције.
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
Разумевање говора
На ĸрају 6. разреда учениĸ треба да:
1) разуме оне изразе ĸоје наставниĸ употребљава тоĸом часа да би дао упутства за рад и друго;
2) разуме ĸратĸе дијалоге и монолошĸа излагања до осам реченица, ĸоје исĸазује природним темпом наставниĸ, други ученици или их
чује преĸо звучног материјала, а ĸоји садрже исĸључиво језичĸу грађу обрађену тоĸом петог и шестог разреда;
3) разуме једноставне песме и у вези са обрађеном тематиĸом;
4) разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и са активностима на часу.
Усмено изражавање и интеракција
На ĸрају 6. разреда учениĸ треба да:
1) разговетно изговара гласове, посебно оне ĸоје наш језиĸ не познаје, аĸцентује речи, поштује ритам и интонацију при спонтаном
говору и читању;
2) ступи у дијалог и у оĸвиру шест-седам реплиĸа, постављањем и одговарањем на питања, води разговор у оĸвирима ĸомуниĸативних
фунĸција и леĸсиĸе обрађених тоĸом петог и шестог разреда;
3) монолошĸи, без претходне припреме, али уз наставниĸов подстицај, у десетак реченица представи себе или другога, уз помоћ питања
саопшти садржај дијалога или наративног теĸста, или опише ситуацију, слиĸу и лице, предмет, односно животињу;
4) интерпретира ĸратĸе, тематсĸи прилагођене песме и рецитације.
Интераĸција
Ученик треба да:
 реагује вербално или невербално на упутства и постављена питања у вези са конкретном ситуацијом,
 поставља једноставна питања и одговара на њих,
 изражава допадање или недопадање,
 учествује у заједничĸим аĸтивностима на часу (у пару, у групи, итд.),
 тражи разјашњења ĸада нешто не разуме.
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Разумевање писаног теĸста
У 6. разреду учениĸ треба да:
1) упозна и, ĸада је у питању позната језичĸа грађа, савлада техниĸе читања у себи и гласног читања;
2) даље упознаје основна правила графије и ортографије;
3) разуме упутства за израду вежбања у уџбениĸу и радним листовима;
4) разуме смисао ĸраћих писаних поруĸа и илустрованих теĸстова о познатим темама (оĸо 70 речи);
5) издваја основне информације из краћег прилагођеног текста у вези са неком особом или догађајем (ко, шта, где, када...).
Писмено изражавање
У 6. разреду учениĸ треба да:
1) даље упознаје основна правила графије, ортографије и интерпунĸције у оĸвиру усмено стечених језичĸих знања;
2) допуњава и пише речи и ĸратĸе реченице на основу датог модела, слиĸе или другог визуелног подстицаја;
3) пише пригодне честитке, поруке и електронска писма користећи модел;
4) пише своје личне податĸе и податке других особа (име, презиме и адресу);
5) одговори на једноставна питања (ко, шта, где) ĸоја се односе на обрађене теме, ситуације у разреду или њега лично;
6) прави спискове с различитим наменама (куповина, прослава рођендана, обавезе у току дана...).
Знања о језику
У 6. разреду учениĸ треба да:
1) препознаје шта је ново научио;
2) схвата значај познавања језика;
3) увиђа могућности позитивног трансфера знања и стратегија стечених учењем првог стреаног језика;
4) користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости);
5) разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичком активностима.
ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ
У циљу иновација и унапређења наставе руског језика планира се следеће:
1. Редовно учешће у раду Градске секције руског језика.
2. Успостављање и јачање сарадње са Руском школом у Београду.
3. Учешће ученика на разним конкурсима.
4. Посете Руском дому у Београду.
5. Посете Руском центру на Филолошком факултету.
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6. Учешће наставника на семинару „Зимска школа“ и на другим семинарима.
Ред.број
наставне
теме

1.

НАСТАВНE ТЕМЕ

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ!

2.

Број часова по теми

Број часова за
обраду
остале типове
часова

8

4

4

10

5

5

11

4

7

8

4

4

9

4

5

9

4

5

10

3

7

7

3

4

72

31

41

ЧЕМУ УЧАТ В ШКОЛЕ
3.
ПОЗДРАВЛЯЕМ И ЖЕЛАЕМ!
4.
ПРИШЛА ПОРА ЗИМЫ
5.
ЗАВЗЯТЫЕ ТЕАТРАЛЫ!
6.
КОНЕЦ ЗИМЕ! ПРИХОДИТЕ НА БЛИНЫ!
7.
ПОБЫВАЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, НАСМОТРИСЬ НА
КРАСОТУ
8.
ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!
Укупно
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ – ИЗБОРНИ СПОРТ
СПОРТ
ОДБОЈКА

Наставни садржаји

Уводни
час
/

Број
часова

обрада

увежбавање

8

21
Активности
ученика у
васпитнообразовном
раду

теорија
/

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

провера

укупно

7

36
Начин и
поступак
остваривања

Циљеви и задаци
садржаја програма

-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

ЕЛЕМЕНТИ СПОРТСКЕ ИГРЕ
36

-вежбање
-анализирање
-трчање
-скакање
-пешачење

-анализирање
-поређење
-објашњавање
-показивање

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Циљ и задади
Циљ образовно-васпитног рада изборног програма је да се ученици оспособе за коришћење рачунара.
Задаци образовно-васпитног рада:
 упознавање основних појмова из информатике и рачунарства;
 развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и
раду;
 подстицање креативног рада са рачунаром;
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оспособљавање за рад на рачунару.
Оперативни задаци:
упознавање ученика са радом са табелама у програму за обраду текста;
упознавање ученика са применом рачунара у области информација и комуникација;
упознавање ученика са основним елементима програма за графику и анимацију;
упознавање ученика са основним елементима програмирања;
упознавање ученика саразличитим образовним софтвери

Ред.
бр.

Назив наставне теме

Увод Обрада

Понављање
Евалуација,
Системавежбање
самоевалуац Укупно
тизација
утврђивање
.

1.
РАД СА ТЕКСТОМ
Наставна
СА

2.
3.
4.
5.

4

4

1

1

10

ИНТЕРНЕТ

2

2

ГРАФИКА

5

4

АНИМАЦИЈА

1

2

ИЗБОРНИ МОДУЛИ –
ПРОГРАМИРАЊЕ

4

3

1

1

9

16

15

3

2

36

Свега

4
1

тема: РАД
ТЕКСТОМ

10
3
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Садржај
(наставне јединице)

Циљеви, задаци
(исходи)
- Ученик зна да креира табелу

- Убацивање збира и
сортирање.

-

- Мени табела

-

- Својства табеле

-

- Оквири и сенчење
- Подножје и заглавље
- Форматирање стране и
штампање
- Рад са табелама

-

Средства

Уџбеник
Рачунарски
Ученик разуме појмове ред и - Кроз примере и једноставне вежбе
систем
колона
- Обрадити појмове редова и колона, табеле,
Штампач
Ученик зна шта је ћелија
креирање табеле, појам ћелије, уметање редова и
МSOffice
колона, брисање редова и колона, спајање и
Ученик уме да унесе текст у
дељење ћелија.
табелу,уме да форматира
текст унутар ћелије
- Упознати ученике са кретанјем по табели, уносом
текста у табелу, формарирањем текста унутар
Ученик уме да копира и
ћелије, копирањем и премештањем текста.
премешта текст
- Објаснити ученицима постављање пазличитих
Ученик уме да постави оквир
врста оквира и сенчења ћелија табеле, као и
Ученик уме да уметне табелу
аутоматско форматирање табела.
у страну са текстом и сликама
- Објаснити ученицима комплексније вежбе са
Ученик уме да уметне
табелама и објаснити уметање табела у стране са
заглавље и подножје у страну.
текстом и сликама.

- Табеле

- Подешавање елемената у
табели

Активности, методе
- Упознати ученике са радом са табелама.

Евалуација,
самоевалуац.
Посматрање
Праћење
ангажовања
ученика
Задовољство
ученика на часу

- Ученик уме да уметне број
- Објаснити ученицима уметанје заглавља и
стране, датум и време, прелом
подножја ха страну, уметање броја стране, датума
стране
и времена, прелом стране, промену позадине
стране.

Корелација: Енглески језик
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Наставна тема: ИНТЕРНЕТ
Садржај
(наставне јединице)

Циљеви, задаци
(исходи)

- Интернет,електрон - Ученик зна шта је
ска пошта,www
глобална а шта локална
рачунарска мрежа.
- Хипертекст и
претраживање
- Ученик уме да се повеже
на Интернет.
- Претраживање на
Интернету
- Ученик уме да отвори
пристигли e-mail
- Безбедност код
рачунара,вируси
- Ученик зна да обрише
непотребну електронску
пошту.
- Ученик уме да преузме
текст и слике са
Интернета
- Ученик зна чему слузе
антивирусни програми.
-

Активности, методе
- Упознати ученике са појмом глобалне и локалне рачунарске мреже.
- Објаснити ученицима начин
повезивања на Интернет.
- Упознати ученике са начином примања
и слања електронске поште.

Средства

Евалуација,
самоевалуац.

Уџбеник

- Посматрање

Рачунарски
систем

- Праћење
ангажовања
ученика

Интернет

- Задовољство
ученика на часу

- Упознати ученике са начином
ефикасног коришћења сајтова за
циљано претраживање Интернета,као и
начине преузимања текста и слика са
Интернета и њихово складиштење на
меморијске јединице.
- Објаснити ученицима структуру Web и
електронске адресе.
- Објаснити ученицима значај заштите
личних података при раду на Интернету
и правила понашања на непознатим
Web сајтовима.

Корелација:
Енглески језик, музичка култура, историја, географија.

Наставна тема: ГРАФИКА
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Садржај
(наставне јединице)
- Графика и
рачунарска
графика
- Извори
дигиталних слика
(скенер,
фотоапарат).
- Проналажење и
преузимање
слика са
Интернета
- Алати за цртање
и обраду графике
- GIMP
- INKSCAPE
- Рад у програмима
GIMP и
INKSCAPE

Циљеви, задаци
(исходи)

Активности, методе

Средства

Уџбеник
- Ученик зна да скенира и да - Упознати ученике са различитим изворима
Рачунарски систем
фотографише дигиталним
дигиталних слика.Почети од креирања
MSOffice
фотоапаратом.
једноставних цртежа,затим објаснити
сликање екрана и обраду тако добијених
- Ученик зна да преузме
слика.
слике са Интернета
- Објаснити поступак скенирања и
- Ученик зна да обради слику
фотографисања дигиталним фотоапаратом.
- Ученик уме да промени
- Омогућити свим ученицима да стекну
димензију и резолуцију
практично искуство у раду са скенером и
слике
дигиталним фотоапаратом.
- Ученик зна шта је
- Упознати ученике са начином преузимања
битмапирана и векторска
слика са Интернета.
графика и упознаје особине
појединих формата
- Упознати ученике са начинима обраде
слика и детаљно објаснити промену
- Ученик зна како треба
димензија и резолуцје
вршити конверзију из
слике,селекцију,копирање.
једног формата у други.
- Објаснити ученицима појмове битмапирана
- Ученик уме да припреми
и векторска графика и особине појединих
слику за штампу и уме да је
формата.
објави на Интернет страни.
- Објаснити кроз вежбу како се врши
припрема слика за штампу екрански приказ
и објављивање слика на Интернету.

Евалуација, самоевалуац.
Посматрање
Праћење ангажовања ученика
Задовољство ученика на часу

Корелација:
Енглески језик, ликовна култура

493

Наставна тема: АНИМАЦИЈА
Садржај
(наставне јединице)
- Анимацијa
- Израда
једноставне
анимације

Циљеви, задаци
(исходи)

Активности, методе

Средства

Евалуација, самоевалуац.

Уџбеник
Посматрање
Рачунарски
Праћење ангажовања ученика
систем
Задовољство ученика на часу
- Ученик уме да ради у
- Демонстрирати неколико примера и Програми
програмима-Gif
израдити неколико једноставних
GifCreator,Gifanim
Creator,Gif animator или
анимација на задату тему.
ator или
Microsoft Photo Story.
- Упознати ученике са програмима Gif MicrosoftPhotoSto
ry
Creator,Gif animator или Microsoft
Photo Story.
- Ученик уме да изради
једноставну анимацију

- Ученицима дефинисати сам појам
анимације

Корелација:
Енглески језик, музичка култура, ликовна култура.

Наставна тема: ИЗБОРНИ МОДУЛИ - ПРОГРАМИРАЊЕ
Садржај
(наставне јединице)

Циљеви, задаци
(исходи)

Активности, методе

Средства

Евалуација, самоевалуац.
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- Увод у
програмирање
- Основни
елементи Visual
Basic-a

- Ученик треба да:
- Овлада основним
појмовима из подручја
програмских језика

- Разуме шта је алгоритам
- Примери израза у
- Зна да дефинише
Visual Basic-u
разлличите типове
- Интерфејс
података
програма Visual
- Зна да декларише
Basic
променљиве
- Израда
- Примењује команде за
једноставне
доделу вредности
апликације
- Може да објасни
контролну структуру
IF…THEN…ELSE

- Oбјаснити појам и развиј програмских
језика,а нарочито се осврнути на појам
алгоритма.

Уџбеник

Посматрање
Праћење ангажовања ученика
Рачунарски систем Задовољство ученика на часу

- Ученик треба да напише једноставнији
алгоритам-Pascal ili Visual Basic

Програмски пакет
VisualBasic

- Прелазак алгоритма у програм објаснити
постепено,са декларисањем
променљивих,типовима података и
командом доделе вредности.

Припремљен
Материјал са
задацима

- Један час вежбати креирање једноставних
програма који захтевају само команду
доделе вредности (програм за сабирање
два броја).
- Контролну структуру

- IF…THEN…ELSE објаснити детаљно уз
алгоритам и вежбати једноставније
- Moже да примени команде
примере који укључују коришћење
уноса и исписа
контролне структуре.
- Може да објасни
контролну структуру
FOR…TO
- У стању је да напише
једноставан програм у
Visual Basicu

- Контролну структуру
- FOR…TO такође детаљно презентовати уз
алгоритам.
- Један час вежбати израду задатака.
- Ученици треба да знају да напишу
једноставнији програм који захтева неку
од контролних структура.
- Демонстрирати могућности програмског
пакета.

Корелација:
Енглески језик, математика
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ЦРТАЊЕ,СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ

садржај

начин остваривања

врсте активности

Трајање
Тачка,линија,смер
(3ч)-обрада
Слободан ритам маса и волумена,бојених
мрља,линија,светлина
(2ч)-обрада
ЦРТАЊЕ
Компоновање основних тродимензионалних
11+1
облика(3ч)-обрада
Компоновање више ритмичких целина у
простору(употребни предмети)(3ч)-обрада
Естетско процењивање(1ч)
-Хроматски и ахроматски скуп
(2ч)обрада
Интензивне(јарке,чисте)
боје
и
боје
ослабљеног
интензитета(замућене боје) (2ч)обрада
-Топле и хладне боје
СЛИКАЊЕ (2ч)обрада
-Визуелно споразумевање(3ч)обрада
11+1
-Пантомима,говор тела
(1ч)обрада
-Амбијент-сценски простор(1ч)обрада
-Амбијент-сценски простор(1ч)ест.анализа

ВАЈАЊЕ
10+2

-Тактилне вредности површине и облика
(2ч)обрада
-Чврста и мека форма
(2ч)обрада
-Моделовање геометријских и

-излагање,дијалог
-објашњавање појма ритма
-анализа перспективе,прецизност,
детаљи,односи величина,пропорције
-коректура и естетска
анализа

Перцепција кроз разговор и дискусију
(посматрање,уочавање
и описивање)
Аперцепција-практична примена
стеченог знања на конкретном задатку
Естетска анализа и самовредновање

-објашњавање и разговор о појму
боје,разлагању светлости
-теоретске и илустративне методе теорије
боја-подела боја
-кодирање и декодирање визуелног знака
-илустративно-демонстративни примери из
свакодневног живота
-коректура и ест.анализа

-кроз питања,разговоре,дискусије,
усвајање и систематизација
стеченог знања
-самосталан рад са наглашеном
индивидуалношћу
-естетска анализа

-излагање,дијалог,објашњење појма тактилно,
конвексно,конкавно...
-демонстрација рада у
различитим вајарским материјалима

-перцепција и аперцепција,
кроз разговор стечена знања
деца примењују у практичном раду,на
конкретном задатку
-самосталан рад са наглашеном
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неправилних форми
(2ч)обрада
-Конвексна и конкавна
форма (2ч)обрада
-Односи маса и волумена
(2ч)обрада
-Естетска анализа(2ч)

индивидуалношћу,као и рад у пару или
рад у групи
-естетска анализа и самовредновање

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, оригиналности и спремности на сарадњу уз
уважавање туђег мишљења и начела лепог понашања, да се код ученика изради култура рада, као и да се развија свесна потреба да се
започети посао доврши до краја.
Задаци наставе шаха су:
-

развијање интересовања за шаховску игру код ученика
стимулисање ученика, њихове маште, креативности и радозналости током учења шаха
повезивање знања о шаху са животним ситуацијама
изграђивање разумевања шаховске игрекао основе за логичко мишљење
оспособљавање ученика да самостално доносе одлуке кроз играње шаха
јачање толеранције на фрустацију као битног фактора емоционалне интелигенције
развијање свести о сопственом напредовању и јачање мотивације за даље учење шаха
развијање способности решавања шаховских проблема и студија
играње шаха.

Оперативни задаци:
Ученици треба да се:
кроз већи број занимљивих и атрактивних примера, а који се односе на веђтину играња шаха, заинтересују за развијање шаховске
игре
кроз већи број задатака, али и проблема и студија, оспособе да самостално доносе одлуке у току шаховске игре, али и у
свакодневном животу.
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Редни број

„НАЂИ ВРЕМЕНА ЗА ШАХ ИМАЋЕШ ПРИЈАТЕЉЕ ЦЕЛОГ ЖИВОТА!“ (Никола Караклајић)

1.

2.

3.

Наставна
тема

Отварање и средишница

Завршница

Шампиони и њихово
ствралаштво

часова
обра
да

6

3

6

А к т и в н о с т и
вежба
ње

6

3

3

свега

12

6

9

Сицилијанска одбрана (теоријски приступ и поучне партије)
Проучити следеће варијанте (идеје за обе стране, основне теоријске варијанте):
- Шевенишка; поучна партија Карпов – Каспаров 0:1, Москва (м/24) 1985 – Фритз
188399
- Пулсенова; Карпов – Каспаров 0:1, Москва 1885. (м/16), 188331
-Њдорфова; Спаски – Фишер 1:0, Рејкјавик (м/11) 1972 92 606
-Змајева; Карпов – Корчној 1:0, Москва(м/2) 1974 ?
-Рихтер–Раузерова; Ананд – Тиман 1:0, Вајк ан Зе 2004 ?
- Ласкерова; Каспаров – Широв, Хорген 1994
Топ и пешак против топа:
- 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
1.Виљем Штајниц – допринос историји шаха
- Поучна партија: Штајниц – Барделебен 1:0, Хестингс 1895. фритз 1875
- Примери из Штајницовог стваралаштва ( Шаховски гласник бр.7-8/1968)
2. Емануел Ласкер – допринос истирији шаха
- Поучна партија: Ласкер – Капабланка 1:0, Санкт Петерсбург 1914, фритз 8600
- Примери лз Ласкеровог стваралаштва (позиције из његових партија и
самостално налажење решења)
3. Хозе-Раул капабланка – допринос историји шаха
- Поучна партија: Капабланка – Маршал 1:0, Њујорк
1918, фритз 8958
- Примери лз Капабланкиног стваралаштва (позиције из његових партија и
самостално налажење решења)
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Одигравање партија

0

9

9

С в е г а

15

21

36

4.
5.

- симултанка преметног наставника против ученика
- практична игра у тематским варијантама сицилијанске одбране
- турнир ученика
- шаховски мечеви са ућеницима других школа

ДОПУНСКА НАСТАВА
СРПСКИ ЈЕЗИК
Садржај
програма
Избор ученика и
усвајање год.
плана рада

Језик (граматика и
правопис)

Књижевност
(kњижевни
текстови и стилске
особине текста)
Припрема ученика
за такмичења

Број
часова

1

15

7

10

Активности
ученика у
образовноваспитном раду
Слушање, сугестије,
усвајање и
записивање плана
Слушање, вежбање,
упоређивање,
шрактична примена
стеченог знања,
уочавање,
закључивање
Читање, разговор,
анализа,
упоређивање,
размена знања и
искуства,
истараживање
Вежбање,слушање,
сугестије, запажања,
разговор

Активности наставника у
образовно-васпитном раду

Начини и
поступци
извођења
програма

Циљеви и задаци
садржаја програма

- Наводи на размишљање
-Прилагођава методе
способностима ученика

Дијалог,
монолог

-Развијање љубави
према срп.језику и
потребе за
унапређивањем

- Наводи на размишљање
-Прилагођава методе
способностима ученика

Дијалог,
монолог,
рад у групама,
тимски рад,
истраживачки рад

-Поступно и темељито
упознавање граматике
српског језика
-Упознавање и примена
граматике и правописа

- Наводи на размишљање
-Прилагођава методе
способностима ученика

Дијалог, монолог,
групни, тимски рад,
индивидуалан рад

- Развијање осећања за
аутентичне естетске
вредности у књ.
- Уверљиво усмено и
писмено изражавање

- Наводи на размишљање
-Прилагођава методе
способностима ученика

Текст, дијалог,
анализа, вежбе

- Развијање
такмичарског духа и
жеље за стицањем
нових знања из језика и
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Израда текстова

2

Рад на тексту

Анализа рада

1

Сугестије, усвајање,
записивање

- Наводи на размишљање
-Прилагођава методе
способностима ученика
- Наводи на размишљање
-Прилагођава методе
способностима ученика

Припремање текста,
извођење програма
Дијалог, анализа,
монолог

граматике
- Квалитетна и
разноврсна израда
текстова
Унапређивање рада
наставе

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.)

Садржаји програма

Like, enjoy, good at etc, +
-ing
Expresions of frequency

-Countable and
uncountable nouns
-Some, any, no

Број
часова

1

1

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ
РАДУ
УЧЕНИKA
-уочава
-именује
-повезује
-упоређује

-разликује
-именује
-открива релације и
изражава их
-упоређује

НАСТАВНИKA

Начини и
поступци
остваривања
рада

-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на размишљање
-помаже ученицима у
савладавању градива

-фронтални

-презентује
-подстиче ученика на увиђање,
закључивање, упоређивање

-фронтални

-индивидуални

-индивидуални

Циљеви и задаци садржаја
програма
-Говори кратку реченицу о
себи
- Поставља кратка питања
другу
-Примењује употребу
глаголске именице у
реченици
-правилно користи одреднице
које изражавају неодређену
количину
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-уочава
Present Continuous vs.
Simple Present Tenses

2

-закључује
-проверава
-уочава
-именује

Past Continuous Tense

1

-разликује
-упоређује
-уочава

-er/more….than
-as…as

1

-именује
-разликује

-The future with WILL
-Present continuous used
for the future

First conditional

-именује
1

2

-упоређује

-уочава
-разликује
-упоређује

-презентује
-усмерава ученика
-утиче на развој свести ученика
о значају граматике језика
-презентује
-подстиче ученика на увиђање,
закључивање, упоређивање
-утиче на развој
тачности,прецизности,
одговорности,уредности код
ученика
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на размишљање
-развија код ученика
способност да брже усвајају
знања
-презентује
-усмерава ученика
-утиче на развој свести ученика
о значају глаголских времена
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на размишљање
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење

-фронтални
индивидуални

-фронтални
-индивидуални

-фронтални
-индивидуални

-Користи граматичку целину
у говору и у писменом
изражавању

-Користи граматичку целину
у говору и у писменом
изражавању

-Правилна употреба придева
у енглеском језику
-компарација придева
(употреба)

-фронтални
-индивидуални

-фронтални
-индивидуални

-Употреба простог будућег и
садашњег времена у циљу
исказивања будуће радње

-Правилно коришћење
погодбених реченица у
енглеском језику
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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.
Садржаји
програма

Основе
феудалног
друштва

Сналажење на
историјској
карти: Византија,
Франачка, српске
земље у раном
средњем веку,
држава
Немањића,
Бугарска,
Угарска, ширење
Турске на
Балкану
Сналажење у
историјским
изворима и
њихова анализа,
песме косовског

Број
часова

2

2

1

Активности ученика у
образовно-васпитном раду

Слушају,
питају,
одговарају на питања, читају
лекцију из књиге заједно са
наставником

Проналаза задате појмове на
карти, сналазе се на карти:
читање, ознаке...

Читање историјских извора,
проналажење одговора,
анализа, препознавање
једноставних информација
које нам нуди извор

Активности
наставника у
образовно-васпитном
раду
-објашњава
-наводи
-показује
-усмерава
-подстиче

-објашњава
-наводи
-усмерава
-показује
-подстиче

-објашњава
-сугерише
-поставља питања
-поставља проблем
-подстиче

Начин и поступци
извођења програма

Циљеви и задаци садржаја програма

Објашњавање
основних појмова
везаних за
феудализам (феуд,
феудалац, вазал,
сениор...), читање
одломака из књиге и
анализирање, учимо
учење

Разумеввање основног појма средњи
век, набрајање историјских извора,
препознавање истих уз помоћ
наставника

Задавање појмова и
њихово налажење на
различитим
историјским картама,
учење читања
историјске карте

Разумевање основних појмова и одлика
тог историјског периода, препознавање
истих, коришћење историјских карата

На примерима
историјских извора
тражити податке,
извлачити закључке,
повезивати их са

Брже и боље уочавање и разумевање
усвојених знања, коришћење
историјских карата
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циклуса,
текстови о
светом Сави
Занимљива
историја: Змајев
витешки ред и
Милош Обилић,
Марко Краљевић
Припремање за
контролни

-упућује на изворе

ученим градивом

1

Квизови, асоцијације,
гледање ЦД-ова

-објашњава
-поставља питања
-подстиче
-усмерава

Повећање
заинтересованости за
активности из
историје

Разумевање појмова, усвајање и
примена стечених знања

2

Вежбање, проналажење на
карти, одговарање на
питања

-објашњава
-наводи
-показује
-усмерава
-подстиче

Прорађивање
пређеног градива по
целинама

Усвајање знања, уочавање узрочнопоследичних веза, примена стечених
знања, коришћење карата

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 .
Садржај
програма

Планета Земља

Број
часова

1

Активности ученика
у образовноваспитном раду

Питају,
размењују мишљења,
демонстрирају

Активности
наставника у
образовно-васпитном
раду
Одговара на
постављена питања,
објашњава,
демонстрира на карти,
обучава примену картеи
читање карте,
мотивише,
подстиче,одклања
трему, похваљује

Начин и поступак
остваривања програма

Циљеви и задаци садржаја
програма

Дијалошка.
демонстрациона

Утврђивање знања, боље
разумевање појмова
ичињеница
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Становништво и
насеља на Земљи

1

Разговарају,
цртају,
анализирају

Географска
средина и
људске
делатности

1

Питају,
читају,
разговарају

Картографија

1

Питају,
демонстрирају,
илуструју

5

Питају,
читају,
упоређују,
демонстрирају

Регионална
географија
Европе

Одговара на
постављена питања,
објашњава,
демонстрира на карти,
обучава примену картеи
читање карте,
мотивише,
подстиче,одклања
трему, похваљује
Одговара на
постављена питања,
објашњава,
демонстрира на карти,
обучава примену картеи
читање карте,
мотивише,
подстиче,одклања
трему, похваљује
Одговара на
постављена питања,
објашњава,
демонстрира на карти,
обучава примену картеи
читање карте,
мотивише,
подстиче,одклања
трему, похваљује
Одговара на
постављена питања,
објашњава,
демонстрира на карти,
обучава примену картеи
читање карте,
мотивише,
подстиче,одклања
трему, похваљ

Дијалошка,
демонстрациоона

Боље упознавање са
одликама становништва на
Земљи и условима развоја

Дијалошка,
текстуална

Препознавање, разумевање и
усвајање појмова

Дијалошка,
илустрациона,
демонстративна

Обучавање и примена
картографске писмености

Дилалошка,
демонстрациона,
тњекстуална

Боље и брже упознавање,
схватање,упоређивање и
усвајање знања и примена
тих знања
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ФИЗИКА
Садржај
програма

Број
часова

Кретање

3

Сила

1

Мерење

Маса и
густина

Притисак

2

3

2

Активности ученика у
васпитно-образовном
раду
Ученик: треба да
посматра кретање тела, уз
помоћ наставника изведе
закључак, уради просте
задатке и дискутује
решења.
Ученик: треба да
посматра различита
деловања између тела и
уз помоћ наставника дође
до закључка.
Ученик: посматра разна
мерила и инструменте; уз
помоћ наставника мери
неке физичке величине;
записује и изводи
закњучак.
Ученик: посматра уз
помоћ наставника,
уочава, врши мерење,
записује, закључује и
решава једноставне
задатке.
Ученик: посматра, уз
помоћ наставника наводи
примере за притисак,
решава једноставне
задатке.

Активности наставника у
васпитно-образовном раду
Појашњавање ученицима величине
које представљају кретање и упознаје
их са физичким величинама и
мерним јединицама,наводи их да
препознају врсту кретања и физичке
величине.
Објашњавање појам силе као
физичке величине.Упознаје их са
мерном јединицом и уређајем за
мерење силе.
Објашњава мерење физичких
величина,
:дужине,запремине,времена.Упознаје
их са мерним јединицама физичких
величина.
Упознаје ученике са масом
(ознаком)и јединицом.Објашњава
мерење масе и помаже при решавању
једноставних задатака.
Објашњава како се рачуна притисак
и помаже да усвоји Паскалов закон и
да научи шта је атмосферски а шта
хидростатички притисак.

Начин и поступак
остваривања
програма

Циљеви и задаци садржаја
програма

-индивидуални рад
-фронтални рад
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна метода
-индивидуални рад
-фронтални рад
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна метода

Ученик треба да: стекне
представу; препозна величине које
карактеришу кретање; зна шта је
брзина и која је њена мерна
јединица.
Ученик треба да на основу
узајамног деловања тела схвати
силу као меру узајамног деловања,
која се мери динамометром и зна
њену мерну јединицу.

-индивидуални рад
-фронтални рад
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна метода
-индивидуални рад
-фронтални рад
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна метода
-индивидуални рад
-фронтални рад
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна метода

Ученик треба да: научи мерење
физичких величина: дужине,
времена и запремине; зна уређаје
за њихово мерење и њихове мерне
јединице.
Ученик треба да: добије преставу
о маси; зна уређај за мерење масе
и њене мерне јединице; уме да
израчуна густину и зна мерну
јединицу густине.
Ученик треба да: зна да израчуна
притисак и да зна његову мерну
јединицу; зна Паскалов закон; зна
шта је атмосферски и
хидростатички притисак.
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МАТЕМАТИКА

Садржаји
програма

Цели бројеви

Троугао

Цели бројеви

Троугао

Рационални
бројеви

Четвороугао

Број
часова

1

1

1

2

1

1

Активности у образовно-васпитном раду
Учениka
-пребројава
-групише
-упоређује
-посматра
-уочава
-именује
-разликује
-пребројава
-групише
-упоређује

-посматра
-уочава
-именује
-разликује
-разликује
-именује
-упоређује
-пребројава
-рачуна
-посматра
-уочава
-именује
-разликује

Наставниka
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на размишљање
-помаже ученицима у савладавању
градива
-презентује
-подстиче ученика на увиђање,
закључивање, упоређивање
-презентује
-усмерава ученика
-утиче на развој свести ученика о
значају математике
-презентује
-подстиче ученика на увиђање,
закључивање, упоређивање
-утиче на развој
тачности,прецизности,
одговорности,уредности
-презентује
-подстиче ученика на увиђање,
закључивање, упоређивање

-презентује
-усмерава ученика
-помаже ученицима у савладавању
градива

Начини и
поступци
остваривања
рада

Циљеви и задаци садржаја програма

-фронтални
-индивидуални

-основне рачунске операције са целим бројевима и
њихова својства
-сабирање и одузимање, једначине и неједначине

-фронтални
-индивидуални

-елементи, врсте троуглова, конструкција

-фронтални
-индивидуални

-множење, дељење, једначине и неједначине

-фронтални
-индивидуални

-подударност и значајне тачке

-фронтални
-индивидуални

-сабирање,одузимање, једначине и неједначине

-фронтални
-индивидуални

-врсте и конструкције
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Рационални
бројеви

Површина
троуглова и
четвороуглова

1

1

-разликује
-именује
-упоређује
-пребројава
-рачуна
-уочава
-рачуна
-упоређује

-презентује
-подстиче ученика на увиђање,
закључивање, упоређивање

-фронтални
-множење,дељење, једначине и неједначине
-индивидуални

-презентује
-усмерава ученика
-утиче на развој свести ученика о
значају математике

-фронтални
-индивидуални

-појам јединичне површи
-уочавање да подударне фигуре имају једнаке
површине
-уочавање зависности површине од одређених
елемената
-правилно тумачење формуле
-израчунавање површине

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
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вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад
на тексту)
демонстративноилустративне
(помоћу лупе и
микроскопа и
демонстрација
компјутером)

И интернет стране, панои, шеме, слике,
фотографије, микроскоп.



Усвајање знања о грађи
једноћелијских хетеротрофа и
њиховој разноврсности.
Усвајање знања о грађи,
начину живота и
представницима амеба, бичара
и трепљара.
Усвајање знања о паразитским
праживотињама
Разумевање потребе за
одржавањем личне хигијене.

Методе рада

Ресурси



индивидуални и фронтални

Праживотиње

Упознавање ученика са
грађом и разноврсношћу
хетеротрофних
протиста.
Упознавање ученика са
особеностима појединих
група праживотиња.
Упознавање ученика са
значајним паразитским
врстама праживотиња.

Задаци

Облици
рада

Наставна
тема

Циљеви

Корелација

Грађанско
васпитање
(лична
хигијена,
социјална
хигијена)

Образовни
стандарди
Б.И.1.1.4.
Б.И.1.3.8.
Б.И.2.1.3.
Б.И.3.1.4.
Б.И.1.1.3.
Б.И.2.1.2.
Б.И.2.2.1.
Б.И.3.1.3.
Б.И.1.2.1.
Б.И.1.2.5.
Б.И.1.3.1.
Б.И.2.2.6.
Б.И.1.2.7.
Б.И.1.2.6.
Б.И.1.3.2.
Б.И.1.5.1.
Б.И.1.5.2.
Б.И.1.5.4.
Б.И.2.2.4.
Б.И.2.3.1.
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Савладавање основних знања о
биодиверзитету, факторима
угрожавања и заштити
животиња.
Савладавање основних облика
одговорног понашања према
животињама.

вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад
на тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом и
компјутером)

Интернет стране, панои





вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад
на тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом ,
микроскопом и
компјутером)

Интернет стране, микроскоп и
материјал за микроскопирање.

Упознавање ученика са
појмовима
биодиверзитета, фактора
угрожавања и значаја
одржавања и заштите
животиња.
Упознавање ученика са
облицима суживота
људи и животиња.
Упознавање ученика са
Одговорним односом
према животињама.



Савладавање основних знања о
настанку и развоју група
животиња.
Савладавање основних знања о
основним карактеристикама
група бескичмењака.
Савладавање основних знања о
основним карактеристикама
група кичмењака
Савладавања знања о
разноврсности птица и сисара

индивидуални и фронтални

Угроженост и заштита
животиња



индивидуални и фронтални

Царство животиња

Упознавање ученика са
настанком и развојем
животињских група и
њиховом
разноврсношћу.
Стицање знања о
основним
карактеристикама група
бескичмењака.
Стицање знања о
основним
карактеристикама група
кичмењака.

Географија
(станишта
животињских
врста)

Географија
(климатске
промене и
фактори)
Грађанско
васпитање
(одговоран
однос према
околини)

Б.И.1.2.2.
Б.И.1.2.3.
Б.И.1.3.9.
Б.И.2.2.2.
Б.И.2.2.3.
Б.И.3.1.4.
Б.И.3.2.5.
Б.И.1.2.6.
Б.И.2.2.1.
Б.И.3.2.1.
Б.И.3.2.2.
Б.И.3.2.3.
Б.И.2.3.1.
Б.И.2.3.2.
Б.И.3.1.5.
Б.И.3.2.6.
Б.И.1.4.6.
Б.И.1.4.7.
Б.И.1.4.8.
Б.И.2.4.8.
Б.И.2.4.9.
Б.И.1.4.6.
Б.И.1.4.8.
Б.И.1.5.3.
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Усвајање знања о геолошким
добима и доказима еволуције
Савладавање знања о
теоријама еволуције и борби за
опстанак међу врстама и
унутар врсте.

вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад
на тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом, шемом и
компјутером,)

Интернет стране, слике,
панои



индивидуални и
фронтални

Увод у еволуцију живог
света

Стицање основних
знања о доказима
еволуције и геолошким
добима.
Стицање знања о борби
за опстанак и
Дарвиновој теорији
еволуције

Историја
(геолошка
доба, докази
историје)

Б.И.1.4.6.
Б.И.1.4.8.
Б.И.1.5.3.
Б.И.1.3.8.
Б.И.1.3.9.
Б.И.1.3.10.
Б.И.2.3.5.
Б.И.2.3.6.
Б.И.3.3.5.

ДОДАТНА НАСТАВА
СРПСКИ ЈЕЗИК

Садржаји програма

Број
часова

Језик
- Граматика
- Правопис

24

Књижевност
- Школска лектира
- Домаћа лектира

8

Активности ученика у
образовно-васпитном раду
- примењује претходно совладава новим граматичким и
правописним законитостима
(подела гласова и гласовне
промене, придевске заменице,
глаголски облици);
- уочава на примерима;
- упоређује;
-уз помоћ наставника решава
тестове са ранијих такмичења.
- чита, анализира и
интерпретира дела по избору
ученика и наставника;
- уметнички анализира филм по
избору; - самостално уочава
интернационалне мотиве у
делима народне књижевности.

Активности наставника у
образовно-васпитном раду

- Презентује наставни садржај;
- Подстиче на размишљање и
закључивање
-Користи се тестовима са
ранијих такмичења
- Презентује наставни садржај;
- Подстиче на размишљање и
закључивање
-Користи се тестовима са
ранијих такмичења

Начини и
поступци
извођења
програма
- монолошки;
- дијалошки;
- текстовни;
- индивидуални

- монолошки;
- дијалошки;
- текстовни;
- индивидуални;
демонстративни

Циљеви и задаци
садржаја програма

- припрема ученика за
школско, општинско,
међуопштинско и
републичко такмичење из
Српског језика.

- оспособљавање за
исказивање властитих
судова и закључака
приликом анализе текста.
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Култура изражавања
- Говорно изражавање
- Писмено изражавање

4

- описује екстеријер и
ентеријер;
- увежбава технике у изради
писменог састава и анализира
стилске грешке оцењених
радова.

. - Презентује наставни
садржај;
- Подстиче на размишљање и
закључивање
-Користи се тестовима са
ранијих такмичења

- монолошки;
- дијалошки;
- текстовни;
- индивидуални

- стваралачко
препричавање текста са
променом гледишта
- обједињавање
приповедања и описивања.

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.
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНОНачини и
Циљеви и задаци
ВАСПИТНОМ РАДУ
поступци
Садржаји програма
Број часова
садржаја
остваривања
програма
УЧЕНИKA
НАСТАВНИKA
рада
-презентује
-усмерава ученика
-проширивање
-уочава
-подстиче на
-фронтални
знања о употреби
-Interested in…
-именује
размишљање
2
глаголских
-Like, dislike, good at, mind, look
-повезује
-развија код ученика
-индивидуални
именица у
forward to + gerund
-уређује
аналитичко,синтетичко,
енглеском језику
индуктивно,дедуктивно
мишљење
-открива
-презентује
релације и
-подстиче ученика на
-фронтални
-уочавање разлике
The Past Simple Tense : regular and
2
изражава их
увиђање, закључивање,
код глагола у
irregular nouns
-упоређује
упоређивање
-индивидуални
енглеском језику
-уочава
-презентује
-фронтални
-уочава
-усмерава ученика
-употреба познатих
Translation of an unknown text with
3
-закључује
-утиче на развој свести
речи унутар
familiar vocabulary from English to
-индивидуални
-проверава
ученика о значају и
непознатог текста
Serbian
примени граматичке
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целине при решавању
проблема из
свакодневног живота

-Intonation in questions
-Word stressing

-Listening to and understanding the
song

Wh-questions:
Simple Present, Simple Past, Present
Continuous, Past Continuous,
Future Tense

Quiz in English (Geography,
History, Music and Art)

2

-уочава
-именује
-разликује
-упоређује
-открива
релације
-изражава их

2

-уочава
-именује
-открива
релације
-упоређује
-закључује

3

3

-уочавање
-разликује
-упоређује
-проверава

-oткрива
релације
-закључује

-презентује
-подстиче ученика на
увиђање, закључивање,
упоређивање
-утиче на развој тачности,
прецизности,
одговорности, уредности
код ученика
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на
размишљање
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење
-презентује
-усмерава ученика
-утиче на развој свести
ученика о значају и
примени граматичке
целине у свакодневном
животу
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на
размишљање
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење

-фронтални
-индивидуални

-акцентовање речи
у енглеском језику

-фронтални
-индивидуални

- разумевање језика
кроз песму

-фронтални
-индивидуални

-фронтални
-индивидуални

-примена стеченог
знања кроз питања

-развијање
логичког
мишљења и
закључивања
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-фронтални

-открива
релације
-закључује

-презентује
-подстиче ученика на
увиђање, закључивање,
упоређивање
-презентује
-усмерава ученика
-утиче на развој свести
ученика о значају и
примени модалног
глагола при решавању
проблема из
свакодневног живота
-презентује
-усмерава ученика
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење
-презентује
-подстиче ученика на
увиђање, закључивање,
упоређивање
-презентује
-усмерава ученика
-утиче на развој свести
ученика о значају и
примени граматичке
целине у свакодневном
животу
-презентује
-подстиче ученика на
увиђање, закључивање,
упоређивање

-открива
релације

-презентује
-усмерава ученика

-фронтални

Must (have to/ don’t have to)

3

-oткрива
релације
-закључује

Could / Couldn’t (Simple Past or
Conditional)

3

-открива
релације
-закључује

Should/ Shouldn’t

Give + direct and indirect object

A lot of (much/many)
A few/a little

Act out a story

Making a poster

3

2

2

3

-разликује
-упоређује
-проверава

-oткрива
релације
-закључује

-упоређује
-открива
релације
-изражава их

-индивидуални

-фронтални
-индивидуални

-фронтални
-индивидуални
-фронтални
-индивидуални

-фронтални
-индивидуални

-фронтални
-индивидуални

-употреба
граматичке целине

-употреба модалног
глагола

-примена модалног
глагола у реченици
-употреба правог и
неправог објекта у
енглеском језику

-правилна употреба
неодређених
заменица

-примена
коришћења глуме
у сврху флуидног
говора енглеског
језика
-'употреба
компјутера и знање
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3

-закључује

-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење

-индивидуални

компјутерског
енглеског језика у
сврху прављења
рекламног
материјала

ИСТОРИЈА

Садржај програма

Европа и Средоземње
у раном средњем веку

Срби и њихово
окружење у раном
средњем веку

Број
часова

2

2

2
Европа у позном
средњем веку

Активности ученика у образовноваспитном раду
Учествују у разговору,
активно слушају,
читају и анализирају текстове из
историјске читанке,
користе атлас, израђују шеме феудалних
држава, феудалног поседа, структуре
друштва
Учествују у разговору,
активно слушају,
читају и анализирају текстове из
историјске читанке,
користе атлас, врше истраживање о
познатим личностима, рад на карти
Активно слушају,
питају,
илуструју,
истражују,
читају текстове, повезују са градивом

Активности
наставника у
васпитнообразовном
раду
-објашњава
-усмерава
-поставља
проблем
-анализира
-мотивише
-објашњава
-наводи
-усмерава
-анализира
-упућује на
изворе

-објашњава
-мотивише
-усмерава
дискусију
-усмерава
истраживање
-подстиче

Начини и поступци
извођења програма

Циљеви и задаци
садржаја програма

Обнављањер градива 5.
разреда, разумевање
појма средњег века,
феудализма, помоћу
уџбеника и историјских
текстова

Развијање сарадничког
односа, проширивање
постојећих и усвајање
нових знања, сналажење
на карти

Појава Срба на
историјској сцени,
њихова сеоба, обчаји,
начин живота,
насељавање, помоћу
уџбеника и историјских
текстова
Разумевање процеса
карактеристичних за
Европу позног средњег
века, крсташки ратови,
помоћу уџбеника и
историјских текстова

Усвајањењ нових знања,
утврђивање постојећих,
употреба
атласа,оспособљавање за
самосталан рад
Анализа текстова,
уочавање повезаности
градива, оспособљавање
за самосталан рад
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Срби и њихово
окружење у позном
средњем веку

Српске земље и
њихово окружење у
доба османлијских
освајања

2

2

Учествују у разговору, активно слушају,
читају и анализирају текстове из
историјске читанке, користе атлас, врше
истраживање о познатим личностима,
илустрације, израда родослова,
задужбине Немањића
Разговарају,
истражују,
упоређују,
самостално раде у радној свеци, рад на
уџбенику, карти, родословима...

-објашњава
-подстиче
-мотивише
-усмерава
дисксију
-наводи
-објашњава
-подстиче
-мотивише
-усмерава
истраживање
-анализира

Значај династије
Немањића за Србију и
окружење, рад са
уџбеником и
историјским текстовима

Анализа текстова,
уочавање повезаности
градива, оспособљавање
за самосталан рад

Моравска Србија и
српска деспотовина,
допринос српског
народа у борби против
Турака, помоћу
уџбеника и историјских
текстова

Уочавање узрочно
последичних веза,
развијање способности за
самосталан рад

ФИЗИКА

Садржај програма

Кретање

Број
часова

5

Активности
ученика у
васпитнообразовном раду
Ученик: самостално
и спонтано посматра
кретање, поставља
питања, изводи
закључке,
претражује и
користи литературу
и интернет, решава
сложене рачунске
задатке

Активности наставника у
васпитно-образовном раду
Учи их да повезују и
примењују стечена знања о
кретању,и величинама које
карактеришу кретање,ради
решавања сложенијих
проблема и задатака.

Начин и
поступак
остваривања
програма
-индивидуални
рад
-групни рад
-рад у пару
-дијалошка метода
-илустративнодемостративна
метода
-практични рад
-решавање
рачунских
задатака

Циљеви и задаци
садржаја програма

Ученик повезује и
примењује стечена знања о
кретању и величинама које
карактеришу кретање да би
извео закључке и дошао до
решења сложених задатака
(графичких и рачунских).
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Сила

Мерење

Маса и густина

3

4

2

Ученик: самостално
и спонтано посматра
различита деловања
између тела,
поставља питања,
изводи закључке,
претражује и
користи литературу
и интернет, решава
сложене рачунске
задатке и врши
калибрисање
еластичне опруге
Ученик: самостално
и спонтано посматра
различита мерила и
инструменте,
поставља питања,
изводи закључке,
претражује и
користи литературу
и интернет, решава
сложене рачунске
задатке, врши разна
мерења, записује
резултате, врши
анализу и дискутује
Ученик: самостално
и спонтано врши
мерење масе и
тежине, поставља
питања, изводи
закључке,
претражује и
користи литературу
и интернет, решава

Учи их,подстиче,усмерава,
сугерише и упућује да
повезују и примењују
стечена знања о узајамном
деловању тела,и величинама
које карактеришу силу, ради
решавања сложенијих
проблема у вези истезања
опруге тј.проблема везаних
за калибрисање опруге.

Учи их да повезују и
примењују стечена знања о
мерењу различитих
физичких величина, ,ради
решавања сложенијих
проблема.Упућује их да
користе
литературу,интернет,да
изводе разна
мерења,анализирају,записују
и дискутују.

Учи их да повезују и
примењују стечена знања о
маси физичких тела,и
величинама које
карактеришу масу, ради
решавања сложенијих
проблема.инсистира на
решавању такмичарских
задатака.Објашњава

-индивидуални
рад
-групни рад
-рад у пару
-дијалошка
метода
-илустративнодемостративна
метода
-практични рад
-решавање
рачунских
задатака

Ученик повезује и
примењује стечена знања о
узајамном деловању између
тела и сили као мери
узајамног деловања да би
извео закључке и дошао до
решења сложених задатака
и решио проблеме у вези са
истезањем еластичне
опруге, односно са
калибрисањем опруге.

-индивидуални
рад
-групни рад
-рад у пару
-дијалошка метода
-илустративнодемостративна
метода
-практични рад
-решавање
рачунских
задатака

Ученик повезује и
примењује стечена знања о
мерењу различитих
физичких величина
различитим мерним
инструментима, записује
резултате мерења, изводи
закључке и долази до
решења сложених задатака.

-индивидуални
рад
-групни рад
-рад у пару
-дијалошка метода
-илустративнодемостративна
метода
-практични рад

Ученик повезује и
примењује стечена знања о
маси физичких тела,
инертности и густини,
изводи огледе, записује
резултате мерења,
дискутује, изводи закључке
и долази до решења
сложених задатака.
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Притисак

4

сложене рачунске
задатке, записује
резултате, врши
анализу и дискутује

инертност тела,сугерише на
коришћење интернета и
литературе.

Ученик: самостално
и спонтано врши
посматрање
различитих примера
притиска тела,
поставља питања,
изводи закључке,
претражује и
користи литературу
и интернет, решава
сложене рачунске
задатке, записује
резултате, врши
анализу и дискутује

Учи их да повезују и
примењују стечена знања о
притиску,и величинама које
карактеришу притисак,ради
решавања сложенијих
проблема.Показује
огледе.Даје додатна
објашњења,упућује на
коришћење интернета и
додатне литературе.

-решавање
рачунских
задатака

-индивидуални
рад
-групни рад
-рад у пару
-дијалошка метода
-илустративнодемостративна
метода
-практични рад
-решавање
рачунских
задатака

Ученик повезује и
примењује стечена знања о
различитим примерима
притиска тела (притисак
чврстих тела,
хидростатички притисак и
атмосферски), изводи
огледе, записује резултате
мерења, дискутује, изводи
закључке и долази до
решења сложених задатака.

МАТЕМАТИКА
Садржаји програма

Ред вршења
рачунских операција
са рационалним
бројевима

Број
часо
ва

3

Активности у образовно-васпитном раду
УЧЕНИKA

-рачуна
-примењује

НАСТАВНИKA
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на размишљање
-раѕвија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно мишљење

Начини и
поступци
остваривања рада

-фронтални
-индивидуални

Циљеви и задаци садржаја
програма

-састављање и решавање сложених
бројевних израза у скупу
рационалних бројева
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Бројевни изрази у
скупу Z са и без
заграде

5

-сређује по
редоследу
-рачуна
-примењује

Конструкција
троугла-сложени
задаци

3

-закључује
-примењује

Конструкција
троугла-сложени
задаци

3

-закључује
-примењује

Конструкција
четвороугла

4

-закључује
-примењује

Конструкција само
са шестаром

1

-закључује
-примењује

Конструкција само
са лењиром

1

-закључује
-примењује

-презентује
-утиче на развој
тачности,прецизности,
одговорности,уредности код
ученика
-презентује
-усмерава ученика
-утиче на развој свести ученика о
значају и примени математике при
решавању проблема из
свакодневног живота
-презентује
-усмерава ученика
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивномишљење
-презентује
-подстиче ученика на увиђање,
закључивање, упоређивање
-утиче на развој
тачности,прецизности,
одговорности,уредности код
ученика
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на размишљање
-раѕвија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно мишљење
-презентује
-утиче на развој
тачности,прецизности,
одговорности,уредности код
ученика
-подстиче ученика на увиђање,

-фронтални
-индивидуални

-састављање и решавање сложених
бројевних израза у скупу целих
бројева

-фронтални
-индивидуални

-правилно цртање и читање графика
различитог облика

-фронтални
-индивидуални

-конструкција троугла помоћу збира и
разлике страница,тежишне дужи,
висине

-фронтални
-индивидуални

-конструкција помоћу дијагонала и
висине

-фронтални
-индивидуални

-коришћење шестара као радног
прибора у конструкцији

-фронтални
-индивидуални

-помоћу два лењира вршити
конструкцију задате фигуре
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Конструкција
недостижне тачке

1

-закључује
-примењује

Разлагање и
састављање фигура

2

-закључује
-примењује

Задаци логичнокомбинаторне
природе

3

-рачуна
-закључује
-примењује

Нестандардни
задаци

1

-рачуна
-закључује
-примењује

Задаци који се своде
на Дирихлеов
принцип

-рачуна
-закључује
-примењује
2

Површина равних
фигура

3

-рачуна
-закључује
-примењује

закључивање, упоређивање
-презентује
-усмерава ученика
-утиче на развој свести ученика о
значају и примени математике при
решавању проблема из
свакодневног живота
-презентује
-усмерава ученика
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно мишљење
-презентује
-подстиче ученика на увиђање,
закључивање, упоређивање
-утиче на развој
тачности,прецизности,
одговорности,уредности код
ученика
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на размишљање
-раѕвија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно мишљење
-презентује
-утиче на развој
тачности,прецизности,
одговорности,уредности код
ученика
-подстиче ученика на увиђање,
закључивање, упоређивање
-презентује
-усмерава ученика
-утиче на развој свести ученика о
значају и примени математике при

-фронтални
-индивидуални

-помоћу нормалности и паралелности
доћи до недостижне тачке

-фронтални
-индивидуални

-од истих елемената допуном или
разлагањем склопити различите
фигуре

-фронтални
-индивидуални

-решавање тежих мисаоних задатака
помоћу логичког закључивања

-фронтални
-индивидуални

-решавање нестандардних задатака
помоћу дрваца,пресипања и сл.
метода

-фронтални
-индивидуални

-Дирлихеовом методом најбрже доћи
до решења

-фронтални
-индивидуални

-решавање практичних задатака
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Такмичарски задаци

4

-рачуна
-закључује
-примењује

решавању проблема из
свакодневног живота
-презентује
-усмерава ученика
-мотивише ученика

-одабрани задаци са разних
такмичења

-фронтални
-индивидуални

БИОЛОГИЈА



вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(помоћу лупе и
микроскопа и
демонстрација
компјутером)

Ресурси



Детаљније савлађивање грађе
једноћелијских хетеротрофа и
њиховој разноврсности.
Детаљније савлађивање знања о
грађи, начину живота и
представницима амеба, бичара и
трепљара.
Микроскопирање живих
препарата праживотиња

Методе рада

И интернет стране, панои,
публикације, шеме, слике,
фотографије, микроскоп.



индивидуални и групни

Праживотиње

Продубљивање знања
ученика о грађи и
разноврсности
хетеротрофних протиста.
Упознавање ученика са
особеностима појединих
група праживотиња.
Продубљивање знања
ученика о значајним
паразитским врстама
праживотиња.

Задаци

Облици
рада

Наставна
тема

Циљеви

Корелација
Грађанско
васпитање
(лична
хигијена,
социјална
хигијена)

Образовни
стандарди
Б.И.2.1.3.
Б.И.3.1.4.
Б.И.2.1.2.
Б.И.2.2.1.
Б.И.3.1.3.
Б.И.2.2.6.
Б.И.2.2.4.
Б.И.2.3.1.
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Дискусија о геолошким добима и
доказима еволуције
Детаљније савладавање знања о
теоријама еволуције и борби за
опстанак међу врстама и унутар
врсте.



вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом, шемом и
компјутером,)

Интернет стране, панои



Интернет стране, слике,
панои, књиге и
публикације

Увод у еволуцију живог
света

Продубљивање основних
знања о доказима
еволуције и геолошким
добима.
Продубљивање знања о
борби за опстанак и
Дарвиновој теорији
еволуције

вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом и
компјутером)

Интернет стране, микроскоп,
дигитални фотоапарати, мобилни
телефони и материјал за
микроскопирање.

Детаљније савладавање
основних знања о
биодиверзитету, факторима
угрожавања и заштити
животиња.



индивидуални и
фронтални





вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом ,
микроскопом и
компјутером)

индивидуални и фронтални

Угроженост и заштита
животиња

Продубљивање знања
ученика о појмовима
биодиверзитета, фактора
угрожавања и значаја
одржавања и заштите
животиња.



Детаљније савладавање
основних знања о настанку и
развоју група животиња.
Детаљније савладавање
основних знања о основним
карактеристикама група
бескичмењака.
Детаљније савладавање
основних знања о основним
карактеристикама група
кичмењака
Детаљније савладавање знања о
разноврсним птицама и сисарима

индивидуални и фронтални



Царство животиња

Продубљивање знања
ученика о настанку и
развоју животињских
група и њиховом
разноврсношћу.
Продубљивање знања о
основним
карактеристикама група
бескичмењака.
Продубљивање знања о
основним
карактеристикама група
кичмењака.

Географија
(станишта
животињских
врста)

Б.И.2.2.2.
Б.И.2.2.3.
Б.И.3.1.4.
Б.И.3.2.5.
Б.И.2.2.1.
Б.И.3.2.1.
Б.И.3.2.2.
Б.И.3.2.3.
Б.И.2.3.1.
Б.И.2.3.2.
Б.И.3.1.5.
Б.И.3.2.6.

Географија
(климатске
промене и
фактори)
Грађанско
васпитање
(одговоран
однос према
околини)

.
Б.И.2.4.8.
Б.И.2.4.9.

Б.И.2.3.5.
Б.И.2.3.6.
Б.И.3.3.5.
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План рада одељенских старешина шестог разреда
Напомена: Новина је увођење 8 часова «Основи безбедности деце», које изводи полиција
по један час месечно у 6.и4.разреду.

Време
реализације
Септембар

Активности
Упознавање ученика са новим предметима у овој школској
години и професорима који ће им предавати
Избор председништва одељенске заједнице
Договор о раду у току школске године
Чиниоци који доводе до нарушавања односа у одељењу
„Безбедност у саобраћају“

Начин реализације
разговор

Носиоци
реализације
Одељењски
старешина

Полиција

Октобар

Укључивање ученика у додатни и допунски рад
Ангажовање ученика у слободним активностима

Разговор

Одељењски
старешина

Умемо ли да користимо реч ИЗВИНИ
„Полиција у служби грађана“

Истраживање

педагог

Неуспех и како га је могуће превазићи
Анализа успеха на крају првог тромесечја
„Насиље као негативна друштвена појава“

разговор

Социометрија

Новембар

Полиција

Одељењски
старешина

полиција
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Децембар

Јануар
фебруар

Обележавање Дана борбе против АИДСА
Какав успех очекујем на крају првог полугодишта
Разговор о актуелној теми
„Превенција и заштита деце од опјних дрога и алкохолизма“
Сређивање документације
Анализа успеха на крају првог полугодишта
Прослава Савиндана
Наши наставници и особине које највише ценимо
Анкета о насиљу
Насиље у нашој околини
Како избећи насиље
„Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа“

Разговор
предавање

Оно што највише волим
Дискусија на тему коју су одабрали ученици
Музичка интересовања
Адолесценција и промене које је прате
„Превенција и заштита деце од трговине људима“

Разговор

Одељењски
старешина

предавање

Педагог

Актуелни спортски догађај
Анализа успеха на крају другог тромесечја
Обележавање Дана планете земље
Мој радни дан, правилно смењивање рада и одмора
„Заштита од пожара“
Обележавање Дана школе
Разговор оекскурзији
Шта можемо учинити на заштити и унапређењу човекове
средине
„Заштита од техничко-технолошких опасности и природних
непогода“
Анализа рада одељенске заједнице
Резултати у протеклој школској години
Сређивање документације

разговор

Одељењски
старешина
полиција

Разговор
договор

Одељењски
старешина

Разговор

Одељењски
старешина

Полиција

март

април

мај

јун

полиција
Одељењски
старешина

полиција
разговор

Одељењски
старешина

полиција
разговор

Одељењски
старешина
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OСНОВНА ШКОЛА“РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ''
БАЈИНА БАШТА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Бајина Башта, децембар 2017.
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ФОНД ЧАСОВА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Редни
број

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Српски језик
Страни језик - енглески
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техничко и информатичко образовање
Физичко и здравствено васпитање
Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Верска настава / Грађанско васпитање2
Страни језик- немачки језик/ руски језик
Физичко васпитање- изборни спорт1

Редни
број
1.
2.
3.
4.
Редни
број

СЕДМИ РАЗРЕД
Нед.
Год.
4
144
2
72
1
36
1
36
2
72
2
72
2
72
4
144
2
72
2
72
2
72
2
72

1
2
1

36
72
36

1
1
1
1

36
36
36
36

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Информатика и рачунарство
Цртање, сликање и вајање
Домаћинство
Шах
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
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1.
2.
3.

Редовна настава
Допунска настава
Додатни рад

1
1

36
36

2. Статус трећег часа физичког васпитања (изборне спортске гране) регулисан је Стручним упутством министра просвете и спорта о
организовању спортских активности у основној школи бр 110-00-449-05/02 од 22. јуна 2005.
3. Ученик бира један од обавезних изборних предмета: верска настава/грађанско васпитање и изучава га до краја образовног
циклуса.
СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
СВРХА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА
- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, здравствене,
еколошке и информатичке писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву.
- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и
интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно
учешће у економском, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном развоју друштва.
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА
- 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, 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 демократки уређеног, хуманог и толератног
друштва;
- уважавање плурализма вредности и омогућавања, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова
који се темеље на начелима различитости и собробити 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 спречавање понашања који нарушавају остваривање права на
различитост;
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- поштовања 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.
- програм се остварује на српском језику.
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ :
СРПСКИ ЈЕЗИК
Сврха програма образовања
- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, научне, уметничке, културне, еколошке и здравствене
писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву.
- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и
интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно
учешће у економском, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном развоју друштва.
Циљеви и задаци 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 унапређује;
-основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика;
- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српког језика;
- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим
комуникационим ситуацијама;
- развијање осећаја за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела
разних жанрова
Број
Број
Број часова
Број часова
Редни број
Наставна тема
часова
часова обраде
утврђивања
систематизације
I
56
19
29
8
Језик
Граматика
51
17
27
7
Правопис
5
2
2
1
II
48
37
9
2
Књижевност
Лектира
10
7
2
1
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III

Култура изражавања
Говорно изражавање

30
7

5
2

25
5

/
/

Писмено изражавање

23

3

20

/

Укупан број часова

Садржаи
програма

Граматика

Правопис

Лектирa

Број
часова

51

5

58

Активности
ученика
-Слушање,
упоређивање,
самостално
закључивање,
пректично
примењивање,
Слушање,
упорећжђивање,
Практично
примењивање
Уочавање
Читање, разговор,
Упоређивање,
Размењивање
сопствених знања
и мишљења
Оспособљавање за
Самостално
тумачење

144

Активности
наставника
-презентује
наставни
садржај;
-усмерава
активности;
-подстиче љубав
ученика према
матерњем језику;
-подстиче
на
креативност
у
тумачењу
књижевног дела;
- развија љубав
ученика
према
књижевности;
-подстиче
на
размишљање,
увиђање.

68

65

Начини и поступци
остваривања садржаја
Дијалошка, монолошка,
Рад у групама,
Тимски и истраживачки
rад
Монолошка, дијалошка,
Индивидуални рад

Текстуална, дијалошка,
Рад у групама,
Тимски и истраживачки
рад, индивидуални рад

11

Циљеви и задаци садржаја програма
Развијање љубави према матерњем језику.
- Зпознавање граматике српског језика
- Упознавање језичких појава и појмова

Описмењавање ученика на темељима
ортоепских и ортографских стандарада
српског језика
- Систематично упознавање правописа
- Оспосољавање за читање, дозивљавање и
тумачење као и вредновање књ.дела
- Развијање осећања за естетске вредности у
књижевности
- Развијање смисла за правилно течно,
економично и уверљиво усмено и писмено
изражавање, богаћење речника, језичког
израза
- Развијање потребе за књигом
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СТАНДАРДИ
НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ

Вештина читања и
разумевања прочитаног

Писмено изражавање

ОСНОВНИ НИВО

СРЕДЊИ НИВО

НАПРЕДНИ НИВО

а) разуме текст (ћирилични и латинични)
који чита наглас и у себи
б) разликује уметнички и неуметнички
текст
в) препознаје различите функционалне
стилове на једноставним примерима
г) препознаје цитат, служи се садржајем
да би пронашао одређени део текста
д) разликује у тексту главно од споредног
ђ) повезује информације и идеје изнете у
тексту, уочава јасно исказане односе
(временски след, средство-циљ, узрокпоследица) и изводи закључак заснован
на једноставнијем тексту.
е) чита једноставне нелинеарне елементе
текста: легенде, табеле, дијаграме

а) чита текст користећи различите
стратегије читања: „летимично
читање“; читање „с оловком у руци“
б) познаје врсте неуметничких
текстова (излагање, технички опис,
техничко приповедање)
в) препознаје и издваја језичка
средства карактеристична за
различите функционалне стилове
г) проналази, издваја и упоређује
информације из два краћа текста или
више њих (према датим
критеријумима)
д) разликује чињеницу од коментара,
објективност од пристрасности на
једноставнијим примерима
ђ) препознаје став аутора
неуметничког текста и разликује га
од другачијих ставова изнетих у
тексту

а) проналази, издваја и
упоређује информације из два
дужа текста сложеније
структуре или више њих
б) издваја кључне елементе и
резимира текст
в) чита и тумачи сложеније
нелинеарне елементе текста:
вишеструке легенде, табеле,
дијаграме

а) зна и користи оба писма (ћирилицу и
латницу)
б) саставља разумљиву, граматички
исправну реченицу
в ) саставља текст и уме да га организује
у смисаоне целине ( уводни, средишњи и
завршни део текста)
г ) уме да преприча текст
д) влада основним жанровима писане
комуникације; саставља писмо, попуњава
различите обрасце и формуларе, i-mail

а) саставља вест, реферат и извештај
б) писање најаве догађаја,
обавештења, интервјуа
в) сажимање текста и писање резимеа
г) зна правописну норму и примењује
је у већини случајева

а) организује текст у логичне
и правилно распоређене
пасусе; одређује прикладан
наслов тексту и поднаслове
деловима текста
б) пише резиме дужег и/или
сложенијег текста
в) зна и доследно примењује
правописну норму
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Граматика

Лексика

Народнии књижевни
језик
Књижевност

порука
ђ ) примењује правописну норму у
једноставним примерима
е) препознаје техничко и сугестивно
приповедање и описивање
а) препознаје синтаксичке јединице (реч,
синтагму, предикатску и комуникативну
реченицу)
б) разликује основне врсте независних
реченица (обавештајне, упитне,
заповедне...
в ) разликује основне врсте напоредних
односа ( саставни, раставни, супротни)
г ) одређује реченичне и синтагматске
чланове у школским (типичним)
примерима
д ) препознавање конгруенције
ђ) препознавање падежне синонимије
е) разликовање кратких и дугих акцената
а) познаје основне лексичке појаве:
једнозначност и вишезначност речи;
основне лексичке односе: синонимију,
антонимију, хомонимију
б) служи се речницима и школским
правописом

а) зна основне податке о историји језика
(језик Словена до настанка глагољице и
ћирилице)
а) повезује наслове прочитаних
књижевних дела са именима аутора тих
дела

а) зна основна правила акценатске
норме
б) препознаје подврсте синтаксичких
јединица (врсте синтагми,
независних реченица)
в) одређује реченичне и синтагматске
чланове у сложенијим примерима
г) препознаје главна значења падежа
у синтагми и реченици

а) зна акценатска правила
б) познаје и именује подврсте
синтаксичких јединица (врсте
синтагми, независних
реченица)
в) познаје главна значења
падежа и падежне синонимије

а) одређује значења непознатих речи
и израза на основу њиховог састава и
контекста у коме су употребљени
б) зна значења речи и
фразеологизама који се јављају у
медијским текстовима намењеним
младима и правилно их употребљава

а) уме да одреди значења
непознатих речи и израза на
основу њиховог састава и
контекста у коме су
употребљени
б) зна значења речи и
фразеологизама у
научнопопуларним
текстовима намењеним
младима и правилно их
употребљава

а) повезује дело из обавезне лектире
са временом у којем је настало и са
временом које се узима за оквир

а)наводи наслов дела, аутора,
род и врсту на основу
одломака, ликова,
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б) разликује типове књижевног
стваралаштва ( усмена и ауторска
књижевност)
в ) разликује основне књижевне
родове:лирику, епику и драму
г ) препознаје врсте стиха (римовани и
неримовани; осмерац и десетерац)
д ) препознаје постојање стилских фигура
у књижевноуметничком тексту
(алегорија)
ђ) уочава битне елементе
књижевноуметничког текста: мотив,
тему, фабулу, место и време радње, лик...

приповедања
б) повезује наслов дела и род, врсту и
лик из дела; препознаје род и врсту
на основу одломака, ликова,
карактеристичних ситуација
в) препознаје и разликује одређене
стилске фигуре (алегорија)
г) одређује мотиве, идеје,
композицију, форму, карактеристике
лика (психолошке, етичке) и њихову
међусобну повезаност
д) разликовање облика казивањаунутрашњи монолог

карактеристичних тема и
мотива
б) издваја основне одлике
књижевних родова и врста у
конкретном тексту
в) проналази и именује
стилске фигуре; одређује
функцију стилских фигура у
тексту
г) одређује и именује врсту
стиха и строфе
д) тумачи различите елементе
књижевноуметничког дела
позивајући се на само дело

ЕНГЛЕСКИ
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 језика је развијање сазнајних и интелектуалних
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 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.
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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.
Тема (наставнисадржај)

Бројчасова

Остваривањепрограма (начинипоступци)

Увод

2

- употреба глагола у садашњем времену
- упознавање са глаголима који се не
употребљавају у трајним временима
- обнављање фонетског алфабета и реценицног
нагласка и ритма
- обнављање начина којима се изражава
будућност

Врстеактивностиуваспитнообразовномраду
- рад на тексту (читање са
разумевањем)
- усмене вежбе (разговор или
дискусија на тему)
- слушање аудио материјала
- визуелне активности
- израда разних врста граматичких
вежбања
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1. Прошлост и садашњост

10

2. Свет богатих и славних

10

- обнављање трајног прошлог времена
- активно разликовање трајног од простог
прошлог времена
- вежбање изговора енглеских самогласника /g/
i /dz/, самогласника, интонације
- овладавање и обнављање речника којим се
описују материјали, дезени одела и тестови
- употреба облика USED TO и прошлих модала
- упознавање са основним одликама британске
историје
- развијање вештине писања есеја (везници)
- упознавање са енглеским речима које се
користе у историји и хемији
- усвајање новог речника (предлошки глаголи,
свет филма и славних, свакодневни изрази)
- извођење придева од именица
- грађење, значење и употреба садашњег
перфекта
- паралелна употреба садашњег перфекта и
простог прошлог времена
- употреба предлога FOR и SINCE у садашњем
перфекту
- вежбање изговора самогласника, одричних
помоћних глагола и упитних привезака
- обрада и употреба упитних привезака
- упознавање са светом тинејџера у Британији
- упознавање са енглеским речима које се
користе у рачунарству
- развијање вештине писања есеја (временске
ознаке)

- рад на тексту (читање са
разумевањем)
- усмене вежбе (разговор или
дискусија на тему)
- слушање аудио материјала
- вежбе понављања изговореног
- израда разних врста граматичких
вежбања
- прикупљање података из области
историје на матерњем језику
- драмске активности
- израда есеја
- рад на тексту (читање са
разумевањем)
- усмене вежбе (разговор или
дискусија на тему)
- слушање аудио материјала
- вежбе понављања изговореног
- израда разних врста граматичких
вежбања
- прикупљање података из области
информатике на матерњем језику
- израда есеја
- певање песама
- израда питања за квиз такмичење
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3. Здравље и безбедност

11

- усвајање новог речника (делови тела, повреде
и њихово санирање, свакодневни изрази и
паралелни одговори)
- упознавање, вежбање и употреба
субјекатских и објекатских односних
реченица
- употреба модалних глагола SHOULD и
MIGHT у саветима и упозорењима
- вежбање изговора гласова /ð/ , /θ/,/o/, /o:/ и
/əu/ , реченичног нагласка
- усвајање облика којима се изражава слагање
или неслагање са изнесеном тврдњом или
предлогом
- упознавање са енглеским речима које се
користе у биологији
- упознавање са основним одликама спорта у
Великој Британији
- вежбање писања есеја (навођење примера)

- рад на тексту (читање са
разумевањем)
- усмене вежбе (разговор или
дискусија на тему)
- слушање аудио материјала
- вежбе понављања изговореног
- израда разних врста граматичких
вежбања
- прикупљање података из области
биологије на матерњем језику
- израда есеја
- састављање списка витамина и
хране у којој се они налазе

4. Хероји

11

- усвајање новог речника (витешка опрема,
ED/ING придеви, речи које се користе
приликом наручивања оброка )
- обнављање познатих и учење нових глагола
после којих се користе герунди и TO-infinitivi
- усвајање фраза: SOMEONE/SOMETHING +
ING облик
- вежбање изговора енглеских самогласника /i/
и /ai/, скраћених облика и нагласка у
глаголским речима
- упознавање са основним подаqцима везаним
за легенду о Робин Худу
- упознавање са енглеским речима које се
користе у области сликарства и уметности
уопште
- вежбање писања есеја (интерпункција)

- рад на тексту (читање са
разумевањем)
- усмене вежбе (разговор или
дискусија на тему)
- слушање аудио материјала
- вежбе понављања изговореног
- израда разних врста граматичких
вежбања
- прикупљање података из области
уметности на матерњем језику
- израда есеја
- израда квиза за одређивање профила
личности
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5. Природна средина

11

- усвајање новог речника (природна средина,
животињски свет, екологија, дефиниције)
- упознавање са начинима грађења, значењем и
употребом пасива у различитим глаголским
временима
- упознавање и употреба колоквијалних израза
- вежбање изговора прошлог партиципа,
интонације у пасивним реченицама
- изражавање свакодневних брига и проблема
- упознавање са основним подацима везаним за
Аустралију
- упознавање са енглеским речима које се
користе за описивање природних непогода
- вежбање писања есеја (организације текста)

- рад на тексту (читање са
разумевањем)
- усмене вежбе (разговор или
дискусија на тему)
- слушање аудио материјала
- вежбе понављања изговореног
- израда разних врста граматичких
вежбања
- прикупљање података из области
географије и природних катастрофа
на матерњем језику
- израда есеја
- певање песама

6. Везе међу људима

11

- усвајање новог речника (пријатељство,
љубавни живот, фразални глаголи и именице
изведене од глагола)
- савладавање значења и начина употребе
кондиционалних реченица првог типа
- обрада временских зависних реченица
- изражавање разлога и сврхе
- вежбање изговора сугласника /v/ и /w/ и речи
које се слично изговарају
- упознавање са изразима везаним за
добротворни рад
- упознавање са енглеским речима везаних за
Европску Унију и њене институције
- вежбање писања есеја (представљање
проблема и давање савета)

- рад на тексту (читање са
разумевањем)
- усмене вежбе (разговор или
дискусија на тему)
- слушање аудио материјала
- вежбе понављања изговореног
- израда разних врста граматичких
вежбања
- прикупљање података везаних за ЕУ
на матерњем језику
- израда есеја
- израда картонских знакова за
наредбе, упозорења и сл.
- певање песама

Писмени задаcи
Писмени задаcи: 3 x 2

6
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ЛИКОВНА КУЛТУРА
Циљ и задаци
Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку писменост и да напредују ка
реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа; да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим
ситуацијама; да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за
предметне садржаје, као и да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем
друштва и карактером овог наставног предмета.
Задаци 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,
- будућа занимања, професионалну оријентацију,
- еманципацију личности ученика и културу рада.
Оперативни задаци
Ученици треба да:
- проширују искуства у ликовном изражавању и развију ликовно- естетски сензибилитет за: арабеску, пропорције,
композицију и простор, обједињавање покрета игре и звука и фотографију;
- упознају основне елементе ликовне организације и припреме се за самостално и колективно преобликовање одређеног
простора;
- се оспособе да повезују ликовни рад са литерарним и сценским изразом, звуком и покретом;
- упознају вредности споменика културе и своју културну баштину.
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Редни
Бр.

Назив теме
Арабеска

1.

Пропорције

2

Композиција и простор

3.

Укупан
бр.часова за
тему

Обрада

Пр.
Вежба

Ест.
Анализа

4

1

3

/

4

1

3

/

20

17

2

1

6

2

4

/

2

2

/

/

Обједињавање покрета, игре и звука
4.
Фотографија

5.

Трајање

1+ 3

Садржај

Начин остваривања

Врсте активности

Арабеска
- Арабескаобрада
- 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 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;

- перцепција кроз
разговор и дискусијуучење путем посматрања,
уочавања и описивања;
- аперцепција- стварање
путем примене,
експеримента и
истраживања кроз
комбинацију различитих
ликовних техника и
материјала;
- индивидуални рад;
- припрема за час,
- естетска анализа;

Образовни стандарди

ЛК.1.1.1. ЛК.1.1.2.
ЛК.2.1.1. ЛК.2.2.1.
ЛК.3.1.1. ЛК.3.2.1.
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Пропорције
- Пропорције- обрада
- Пропорције- практична
вежба и естетска анализа

1+ 3

Композиција и простор

17+ 2+ 1

- Равнотежа облика и масе у
простору
- обрада

- 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 сликарстванеокласицизма, 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- пропорције)
- креирање вежби
- коректура, естетска анализа и
оцењивање
-корелација са биологијом
- вербално- текстуалне методе ( кроз
разговор и дискусију са ученицима
указати на значај појма композицијекао организацију и односпропорције разних елемената у
одређеном простору- уметничком,

- перцепција кроз
разговор и дискусијуучење путем посматрања,
уочавања и описивања;
- аперцепција- стварање
путем примене,
експеримента и
истраживања кроз
комбинацију различитих
ликовних техника и
материјала;
- индивидуални и групни
рад;
- припрема за час,
- естетска анализа;

- перцепција- кроз
разговор и дискусијуучење путем посматрања,
уочавања и описивања;
- аперцепција- стварање
путем примене,

ЛК.1.1.1. ЛК.1.1.2.
ЛК2.1.1. ЛК.2.2.1.
ЛК.3.1.1. ЛК.3.2.2. и
ЛК.3.3.3.

ЛК.1.1.1. ЛК.1.1.2.
ЛК.2.1.1. ЛК.2.2.1. и
ЛК.2.2.2.
ЛК.3.1.1. ЛК.3.2.2.
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- 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- обрада
- Сродност ликовних
вредности у одређеном
простору
- обрада
- Композиција и простор пр. вежба
- Композиција и просторест. анализа
Обједињавање покрета,
игре и звука
- Обједињавање покрета,
игре и звука

2+ 4

- обрада
- Обједињавање покрета
игре и звука
- пр. вежба и
ес. анализа

животном, природном....)
- илустративна метода ( илустровати
проблем целине најтипичнијим
делима уметничког наслеђаразличита тумачења простора у
византијском и ренесансном, као и у
модерном сликарству- са акцентом
на спонтаном, субјективном и
индивидуалном доживљају
композиције и простора)
- 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
- 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 музичке
културе, књижевности и визуелних
уметности- нагласку на преплитање
и груписање различитих врста
опажаја, експериментисање са

експеримента и
истраживања кроз
комбинацију различитих
ликовних техника и
материјала;
- индивидуални и групни
рад;
- припрема за час,
- естетска анализа;

- перцепција кроз
разговор и дискусијуучење путем посматрања,
уочавања и описивања;
- аперцепција- стварање
путем примене,
експеримента и
истраживања кроз
комбинацију различитих
ликовних техника и
материјала уз употребу
савремене технологије;

ЛК.1.1.1 ЛК.1.1.2.
ЛК.2.1.1. ЛК.2.2.1.
ЛК.3.1.1. ЛК.3.2.1. и
ЛК.3.3.3.
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Фотографија
- Фотографија
- обрада

2

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
- 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

- индивидуални, групни
рад;
- припрема за час,
- естетска анализа;

- перцепција кроз
разговор и дискусијуучење путем посматрања,
уочавања и описивања;
- аперцепција- стварање
путем примене,
експеримента и
истраживања кроз
употребу дигиталне
фотографије;
- индивидуални рад;
- припрема за час,
- естетска анализа;

ЛК.1.1.1. ЛК.1.1.2.
ЛК.2.1.1. ЛК.2.2.1.
ЛК.3.1.1. ЛК.3.2.1. и
ЛК.3.3.3.
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МУЗИЧКА КУЛТУРА
СТАНДАРДИ
Основни ниво: Ученик уме да препозна основне елементе музичке писмености, опише основне карактеристике
музичких инструмената и састава, историјско-стилских периода, музичких жанрова, народног стваралаштва.
Средњи ниво: Ученик разуме повезаност музичких елемената и карактеристика музичких интрумената са музичком
изражајношћу. Уме да анализира повезаност облика народног музицирања са специфичним контекстом народног
живота.
Напредни ниво: Ученик зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког дела.
Разуме историјске и друштвене околности настанка жанра и облика музичког фолклора. Критички и аргументовано
образлаже свој суд.
Основни ниво: Ученик уме да на основу музичких примера, да именује музичке и изражајне елементе, извочачки
састав, музичке жанрове, српски музички фолклор.
Средњи ниво: Ученик уме да анализира повезаност музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са
музичком изражајношћу (нпр. Брз темпо са животним карактером), уме да опише и анализира карактеристике звичног
примера кроз садејство опажених музичких елемената (нпр. Узбуркана мелодија као резултат специфичног ритма,
темпа, агогике, динамике, интервалске структуре). Може да препозна структуру и драматургију одређеног жанра у
случном примеру.
Напредни ниво: Ученик уме да анализира случни пример и открије везу опажених карактеристика са структуралном и
драматуршком димензијом звучног примера, жанровским и историјско-стилским контекстом звучног примера са
контекстом звучног примера и контекстом настанка и примене различитих облика музичког фолклора.
Основни ниво: Ученик уме да пева или свира једноставне дечије, народне или популарне композиције предвиђене
Наставним планом и програмом.
Напредни ниво: Ученик уме да изведе разноврсни музички репертоар певањем и свирањем или као солиста и у
школским ансамблима.
Основни ниво: Ученик уме да направи музички инструмент користећи предмете из окружења, осмисли мање музичке
целине користећи понуђене мотиве.
Напредни ниво: 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.

ОБЛАСТ

ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО
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ИСТОРИЈА
Циљеви и задаци
Циљ изучавања наставног предмета – историје јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да
напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају одговарајуће проблеме и задатке
у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и
заинтересованост за предметне садржаје, као и развијање историјске свести и хуманистичко образовање ученика. Настава историје треба
да допринесе разумевању историјског простора и времемена, историјског догађаја, појава и процеса, као и развијању националног и
европског идентитета и духа толеранције код ученика.
Редни број
I
II

III

IV

V

Наставна тема
Успон Европе (од краја
15-ог до краја 18-ог века)
Српски народ под страном
влашћу од краја 16-ог до
краја 18-ог века
Доба револуција (свет од
краја 18-ог до
седамдесетих година 19-ог
века)
Нововековне српске
државе Србија и Црна
Гора до 1878.год.
Српски народ под страном
влашћу од краја 18-ог века
до седамдесетих година
19-ог века

обрада

утврђивање

систематизација

укупно

8

4

/

12

9

6

1

16

11

7

1

19

10

8

3

21

2

1

1

4

40

26

6

72

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 држава и народа.
Оперативни задаци:
- разумевање појманови век и основних одлика тог историјског периода
- стицање знања о личностима које су обележиле период од краја 15-ог века до 1878.године

542

у општој и националној историји
- стицање знања о настанку и развоју модерне српске државе до1878.године
- упознавање културних и научних достигнућа у периоду новог века
- упознавање културних и научних достигнућа Срба у периоду новог века
- коришћење историјских карата за период новог века

Наставна средства:
- Уџбеник историје за седми разред основне школе – Александра Петровић, Весна Лучић,
Перуника Петровић
- рачунар и видео пројектор
- зидне историјске карте и панои
Наставни садржаји, исходи, трајање, начин и поступак остваривања прописаних наставних планова за седми разред основне
школе

Р.
бр

1

Тема

УспонЕвропе

Циљеви / исходи
по темама

Методе и
технике рада

Активности
наставника

Активности
ученика

Време
Оцењивањ
реализациј
е
е

Упознавање са
основнимодликама и
хронолошкимодредниц
ама новог
века,променама до
којих судовела велика
географскаоткрића и
мануфактурниначин
производње.Разумевањ
е појма
„апсолутистичкамонар
хија“, као и
схватањепромена у
оквирухришћанске

Предавање,опис
ивање,
причање,дијалог
, рад
сауџбеником,
рад
саисторијскимиз
ворима,демонст
рација,илустрац
ија
ипрепознавањеи
стих, рад са
картом,самостал
ан рад, гледање

Предаје,
објашњава,илуструје,
проверавазнање ученика,
припремаадекватне
изворе,демонстрира на
карти иоспособљава
ученикеда сами користе
карту,подстиче ученике
даизносе своја
мишљења,подстиче их
дасамостално
истражујупојаве за које
сузаинтересовани,
користиилустрације у

Посматра,слуша,бе
лежи,самостално р
ади,
износисвојемишље
ње,
користеисторијску
карту,покушавају
дапрепознајузначај
неподатке
уисторијскимизво
рима

Усмено,
радна
часу,краће
Септембар
писменепр
, октобар
овере,сам
осталан ра
д кодкуће
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2

3

Српскинарод
подстраномвлашћ
у од16. до 18.века

Добареволуција

цркве.Развијање
осећаја за
значајтековина
хуманизмаи ренесансе
код ученика
Упознавање ученика
сакарактеристикама
државноги друштвеног
уређењаосманлијске
државе, као и са
положајемсрпског
народа под
страномвлашћу у
периоду од 16. до18.
века;
Уочавање
значајамиграција
српскогстановништва
као и
значајаформирања
грађанске класекод
српског народа и
улогеПећке
патријаршије
Стицање знања о
индустријској,политич
ким и
грађанским револуција
ма крајем 18. и у
првојполовини 19.
века, Француској после
револуције(Наполеонов
о доба);Формирању
Италије и Немачкекао
националних
држава.Схватање

уметничкихфил
мова и
документарних
емисија.

раду иадекватни
филмскиматеријал,
подстичеученике да
формирајусопствено
мишљење отековинама
хуманизма и ренесансе

Крај
октобра,н
овембар,
почетакде
цембра

Предавање,опис
ивање, рад
сакартом, рад
саисторијскимиз
ворима,демонст
рација,илустрац
ија, рад
сауџбеником,са
мосталан
рад,гледање
уметничкихфилмо
ва и

Предаје,објашњава,илуст
рује, проверавазнање
ученика,припрема
адекватнеизворе,
демонстрира накарти и
оспособљаваученике да
самикористе
карту,подстиче ученике
даизносе своја
мишљења,подстиче их
дасамостално
истражујупојаве за које

Посматра,слуша,бе
лежи,самостално р
ади,
износисвојемишље
ње,
користеисторијску
карту,покушавају
дапрепознајузначај
неподатке
уисторијскимизво
рима

Усмено, р
ад начасу,
краћеписм
енепровер
е,самостал
ан рад
кодкуће

Крајдецем
бра,јануар
,фебруар
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4

Нововековне
српскедржавеСрби
ја иЦрна Гора

последицаНаполеонови
х ратова и
уочавањепроменакоје
су револуције 19.
Векадонеле у
Европи.Упознавање са
карактеристикамаистор
ије САД-а у другој
половни19.
века;Уочавање
проблема
„источногпитања“ и
постављање
питањасрпске улоге у
овом проблему
Савладавање основних
податакавезаних за
српску револуцију
иуочавање узрока и
последица.Разумевање
појмова
„полуаутономија“
и„аутономија“као и
промена који
сукарактеристичне за
статуц Србије у оквиру
Турске.
Разумавањеосновних
одлика владавине
кнезаМилоша и
Михаила као итековина
уставобранитељског
режима.Упознавање
ученика са
значајемкоји је
Берлински конгрес

документарних
емисија,дискусија
саученицима

сузаинтересовани

март,апри
л, мај
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имаоза балканске
државе.Упознавањеуче
ника са одликама Црне
Горесве до стицања
независности

5

Српскинарод
подстраномвлашћ
у одкраја 18-ог до
70-их година
XIXвека

Уочавање и
разумевањеположаја у
којима јесрпскинарод
живео ван
територијасрпске
државе, идеја које сусе
јављале на овом
простору,као и веза
које су постојалеизмеђу
Срба у и ван Србије

Предавање,опис
ивање, рад
сакартом, рад
саисторијским
изворима,демон
страција,илустра
ција, рад
сауџбеником,са
мосталан рад

Предаје,
објашњава,илуструје,
проверавазнање ученика,
припремаадекватне
изворе,демонстрира на
карти иоспособљава
ученике да сами користе
карту,подстиче ученике
даизносе своја мишљења

Посматра,
слуша,бележи,сам
остално ради,
износи
својемишљење,
користе
историјскукарту,
покушавајуда
препознајузначајн
е податке
уисторијскимизво
рима

Усмено, р
ад
начасу,кра
ћеписмене
провере
мај и јун

ГЕОГРАФИЈА
Циљеви
Циљ наставе географије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост и да напредују ка
реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим
ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за
предметне садржаје, као и да упознају и разумеју географске објекте, појаве, процесе и законитости у простору, њихове узрочнопоследичне везе и односе, развију географску писменост и географски начин мишљења, свести и одговорног односа према свом
завичају, држави, континенту и свету као целини и толерантног става према различитим народима, њиховим културама и начину
живота.
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Задаци
 стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе географије сврха, циљеви и
задаци образовања, као и циљеви наставе географије буду у пуној мери реализовани
 упознавање и разумевање појава и процеса у географском омотачу Земље и у непосредном окружењу
 картографско описмењавање за употребу географских карата у стицању знања и у свакодневном животу
 упознавање основних географских одлика Европе, осталих континената и развијених држава света
 упознавање основних географских одлика своје државе и држава у непосредном окружењу, њихових асоцијација и
интеграција
 упознавање комплементарности и регионалних разлика савременог света
 развијање естетских опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних и других феномена у геопростору
 изграђивање и развијање ставова о превентиви, заштити и унапређивању животне средине
 развијање националног, европског и светског идентитета
 развијање толеранције, постојања и припадности мултиетничком, мултијезичком, мултикултурном свету
 развијање опште културе и образовања
 оспособљавање за самостално учење и проналажење информација.
Оперативни задаци
Ученици треба да:
 стекну знања о битним природногеографским одликама ваневропских континената, њихових регија и појединих држава
 стекну знања о друштвеногеографским одликама ваневропских континената, њихових регија и појединих држава
 се оспособе за праћење и разумевање економских и друштвених активности и промена у савременом свету и њиховом
доприносу општем развоју и напретку човечанства
 упознају регионалне разлике и комплементарност савременог света;
 разумеју проблеме у савременом свету (пренасељеност, неједнак привредни развој, недостатак хране, воде, енергије,
минералних сировина, еколошки проблеми, болести, ратови и друго)
 развијају национални идентитет и упознају значај толеранције у мултиетничким, мултијезичким и мултикултуралним
срединама у свету;
 упознају различите културе континената, њихових регија и држава и кроз то развијају општу културу
 развијају жељу и стичу потребу за даље образовање и самообразовање са циљем да се што успешније укључе у даље
стручно оспособљавање
 кроз рад у настави географије проширују знања из картографије и оспособе се за самостално коришћење географске карте у
стицању нових знања и у свакодневном животу
 оспособе за самостално коришћење географске литературе и различитог графичког и илустративног материјала у циљу
лакшег савладавања наставног градива и оспособљавања за самостални рад.
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Редни
броj

НАСТАВНА ТЕМА

Број
часова

Број
часова
обраде

Број часова
утврђивања

Образовни стандарди.

1.

УВОД У РЕГИОНАЛНУ
ГЕОГРАФИЈУ СВЕТА

1

1

2.

ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА
АЗИЈЕ

21

14

7

ГЕ 1.1.3.ГЕ 3.1.1.ГЕ 2.2.2.ГЕ 1.4.2.ГЕ
2.4.2.ГЕ 3.4.3

3.

ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА
АФРИКЕ

14

9

5

ГЕ 1.1.3.ГЕ 3.1.1.ГЕ 2.2.2.ГЕ 1.4.2.ГЕ
2.4.2.ГЕ 3.4.3

4.

ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА
СЕВЕРНЕ АМЕРИКЕ

12

7

5

ГЕ 1.1.3.ГЕ 3.1.1.ГЕ 2.2.2.ГЕ 1.4.2.ГЕ
2.4.2.ГЕ 3.4.3

5.

ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА
СРЕДЊЕ АМЕРИКЕ

3

2

1

ГЕ 1.1.3.ГЕ 3.1.1.ГЕ 2.2.2.ГЕ 1.4.2.ГЕ
2.4.2.ГЕ 3.4.3

6.

ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА
ЈУЖНЕ АМЕРИКЕ

9

5

4

ГЕ 1.1.3.ГЕ 3.1.1.ГЕ 2.2.2.ГЕ 1.4.2.ГЕ
2.4.2.ГЕ 3.4.3

6

3

3

ГЕ 1.1.3.ГЕ 3.1.1.ГЕ 2.2.2.ГЕ 1.4.2.ГЕ
2.4.2.ГЕ 3.4.3

4

2

2
1

ГЕ 1.1.3.ГЕ 3.1.1.ГЕ 2.2.2.ГЕ 1.4.2.ГЕ
2.4.2.ГЕ 3.4.3
ГЕ 2.1.2.ГЕ 2.3.2.ГЕ 3.3.2.

ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА
АУСТРАЛИЈЕ И ОКЕАНИЈЕ
7.

8.

ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА
ПОЛАРНИХ ОБЛАСТИ
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9.

СВЕТ КАО ЦЕЛИНА

2

1

10.

УКУПНО

72

44

28

СТАНДАРДИ
Наставни садржаји
Увод

Азија-опште
географске одлике

Основни ниво
ГЕ 1.4.1.зна предмет
проучавања,циљ и задатке
регионалне географије ваневропских
континената
ГЕ 1.2.1. разликује време и климу
ГЕ 1.2.2. зна да наведе основне
природне зоне
ГЕ 1.2.3. може да препозна и
именује океане и већа мора на Земљи
ГЕ 1.3.1.зна појмове наталитета,
морталитета и природног прираштаја
ГЕ 1.3.2. дефинише појам привреде
и препознаје привредне делатности и
привредне гране
ГЕ 1.4.1.зна порекло имена Азија и
зашто Азија припада континентима
„Старог света"
ГЕ 1.4.2. именује океане који
запљускују обале Азије
ГЕ 1.4.3.именује и на географској
карти Азије препознаје најкрупније
облике разуђености азијских обала
(већа полуострва, острва, мора,
заливи, мореузи)
ГЕ 1.4.4.именује и на географској

Средњи ниво
ГЕ 2.4.1.разликује и именује
географске дисциплине

Напредни ниво
ГЕ 3.4.1.разуме значај географије за
општу културу и образовање

ГЕ 2.2.1. разликује веначне и громадне
планине и може да наведе њихове
одлике
ГЕ 2.2.2. зна који фактори условљавају
распрострањеност биљног и
животињског света на Земљи
ГЕ 2.2.3.разликује речну мрежу,речни
систем и речни слив
ГЕ 2.3.1.на општегеографској и
тематској карти моћи ће да покаже
области на Земљи у који- ма су услови
за живот становништва најповољнији, а
у којима су неповољни
ГЕ 2.3.2.разликује привредне
делатности и привредне гране
ГЕ 2.4.1. уме да на географској карти
света одреди географски положај Азије
и њено простирање
ГЕ 2.4.2. разликује полуострва и
острва и може да их дефинише
ГЕ 2.4.3. зна шта су мореузи и какав је

ГЕ 3.2.1. зна да су вулканизам и
земљотреси
последица рада унутршњих слиа и може
да објасни последице њихове активности
ГЕ 3.2.2. именује основне типове климе
на Земљи и описује њихове одлике
ГЕ 3.2.3. умеће да покаже на географској
карти света зонални распоред биљака и
животиња на Земљи
ГЕ 3.2.4. моћи ће да објасни поделу
језера према начину постанка њихових
басена и значај језера
ГЕ 3.3.1.разуме појам миграције и наводи
узроке и последице миграција у свету
ГЕ 3.3.2. објашњава утицај природних и
друштвених фактора на развој и
размештај привреде и привредних
делатности
ГЕ 3.4.1.разуме зашто је Азија највиши
континент на свету
ГЕ 3.4.2.разликује климатске типове
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Југозападна Азија

карти препознаје велике азијске реке
ГЕ 1.4.5.зна које људске расе живе у
Азији
ГЕ 1.4.6. именује велике религије
које су настале на азијском
континенту

њихов значај
ГЕ 2.4.4.именује и на географској
карти Азије проналази најкрупније
облике рељефа (веначне и громадне
планине, висоравни, простране низије)
ГЕ 2.4.5.именује и на географској
карти проналази највиши врх и
висораван,највећу низију и пустињу у
Азији
ГЕ 2.4.6.уме да на географској карти
покаже просторни распоред
становништва Азије

ГЕ 1.4.1.на географској карти
препознаje основне облике рељефа у
југозападној Азији (планине, низије,
висоравни)
ГЕ 1.4.2. уочaва на географској
карти да је југозападна Азија
међуконтинентални мост који
повезује југоисточну Европу,

ГЕ 2.4.1. умеда одреди и опише
географски положај и границе
југозападне Азије на географској карти
Азије
ГЕ 2.4.2. разуме значај југозападне
Азије у светском саобраћајном систему
(копнени и поморски саобраћај
ГЕ 2.4.3. може да објасни географске

према њиховим основним одликама
ГЕ 3.4.3.наводи утицај појединих типова
климе на живот и рад људи и густину
насељености у појединим регијама Азије
ГЕ 3.4.4.знахоризонталну и вертикалну
распрострањеност биљних и
животињских врста азијског континента и
њихов значај (арктичка пустиња, тундра,
степа, четинарска и листопадна шума,
макија, тропска кишна шума (џунгла))
ГЕ 3.4.5.именује и на географској карти
препознаје велике азијске реке,њихове
сливове, пловне системе и језера и може
да објасни њихов значај
ГЕ 3.4.6.може да објасни природно и
механичко кретање становништва Азије,
узроке и последице високог природног
прираштаја и миграција становништва
ГЕ 3.4.7.објашњава зашто је низак степен
образовања становништва у Азији
ГЕ 3.4.8.зна основна природна богатства
Азије и њихов значај за развој привреде
ГЕ 3.4.9. уме да на географској карти
Азије препозна, ограничи и наведе
основне одлике сваке појединачне регије
Азије и односе између регија и држава
ГЕ 3.4.10.уме да анализира табеле и
дијаграме
ГЕ 3.4.1.може да наведе типове климе у
југозападној Азији, њихове основне
одлике и утицај на размештај
становништва и насеља
ГЕ 3.4.2.образлаже утицај географског
положаја и рељефа на доминантност суве
суптропске климе и њеног утицаја на
појаву сувих речних корита и сиромаштво
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Јужна Азија

североисточну Африку и јужну
Азију
ГЕ 1.4.3. именује хидрографске
објекте југозападне Азије и уочава
њихов географски размештај на
географској карти
ГЕ 1.4.4.зна основне одлике
становништва у југозападној Азији

појмове пустиња, степа, макија и
покаже на географској карти њихову
распрострањеност
ГЕ 2.4.4. може да наведе најважнија
природна богатства југозападне Азије

ГЕ 1.4.1.препознаје на географској
карти основне облике рељефа јужне
Азије
ГЕ 1.4.2. именује хидрографске
објекте јужне Азије
ГЕ 1.4.3. именује народе и религије
у јужној Азији
ГЕ 1.4.4.може да наведе најважнија
природна богатства јужне Азије
ГЕ 1.4.5.зна основне одлике Индије

ГЕ 2.4.1. умеда на географској карти
Азије одреди и опише географски
положај и границе јужне Азије
ГЕ 2.4.2. уочава контрасте
макрооблика рељефа - планина на
северу, низија у долинама река и
висоравни на југу
ГЕ 2.4.3. зна да основне одлике клими
ове регије даје годишња смена монсуна
ГЕ 2.4.4. може да наведе природне
факторе који утичу на
распрострањеност биљног и
животињског света
ГЕ 2.4.5. објашњава географске
појмове пустиња, степа, савана, џунгла
и на географској карти показује њихово
простирање
ГЕ 2.4.6. зна основне одлике
становништва јужне Азије (висок
природни прираштај, мере
популационе политике, низак
образовни ниво, сиромаштво,

биљним и животињским светом
ГЕ 3.4.3.објашњава зашто је југозападна
Азија због богатства нафтом од посебног
значаја за читав свет
ГЕ 3.4.4.уме да користи различите изворе
информација (Уџбеник, Приручник,
научнопопуларна литература,
енциклопедије, часописи, видео-запис,
интернет...) и одређује њихов значај у
географским сазнањима
ГЕ 3.4.5.може да наведе најважнија
природна богатства југозападне Азије и
објасни њихов значај за привредни развој
појединачних држава
ГЕ 3.4.1.разуме и објашњава географски
појам Индијски подконтинент
ГЕ 3.4.2.уочава географски размештај
хидрографских објеката и особености
речне мрежејужне Азије
ГЕ 3.4.3.може да наведе основне одлике
типова климе у јужној Азији и њихов
утицај на размештај становништва и
насеља
ГЕ 3.4.4.објашњава значај природних
богатстава јужне Азије за привредни
развој појединачних држава
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Југоисточна Азија

Средња Азија

Источна Азија

ГЕ 1.4.1.препознаје на географској
карти Азије полуострвски и острвски
део југоисточне Азије и основне
облике рељефа
ГЕ 1.4.2.зна да се у овој регији
налазе највеће острвске групе на
свету (Малајско-филипински
архипелаг)
ГЕ 1.4.3. зна основне одлике
становништва југоисточне Азије
ГЕ 1.4.4.може да наведе најважнија
природна богатства југоисточне
Азије
ГЕ 1.4.5.зна да је пољопривреда
основна привредна делатност већине
држава у југоисточној Азији

ГЕ 1.4.1.препознаје на географској
карти основне облике рељефа у
средњој Азији
ГЕ 1.4.2.именује хидрографске
објекте средње Азије и уочава њихов
географски размештај на географској
карти
ГЕ 1.4.3. зна основне одлике
становништва средње Азије
(природни прираштај, структуре
становништва, миграције)
ГЕ 1.4.4.може да наведе најважнија
природна богатства средње Азије
ГЕ 1.4.1.препознаје на географској
карти основне облике рељефа у

незапосленост, миграције из села у
градове и друге делове света...)
ГЕ 2.4.1. умеда на географској карти
Азије одреди географски положај
југоисточне Азије,која се налази
између два континента и два океана
ГЕ 2.4.2. именује појаве
карактеристичне за „ватрени појас
Пацифика" (вулкани, земљотреси,
цунами таласи
ГЕ 2.4.3. наводитипове климе у
југоисточној Азији, њихове основне
одлике и утицај на размештај
становништва и насеља
ГЕ 2.4.4. разуме да ова регија има
тропске одлике климе и биљног и
животињског света
ГЕ 2.4.5. може да објасни географске
појмове: савана, тропска кишна шума и
да покаже на карти Азије њихово
простирање
ГЕ 2.4.1. умеда на географској карти
Азије одреди географски положај
средње Азије и наведе њене
специфичности
ГЕ 2.4.2. наводитипове климе у
средњој Азији, њихове основне одлике
и утицај на размештај становништва и
насеља
ГЕ 2.4.3. моћи да објасни географске
појмове пустиња, полупустиња, степа и
да их покаже на географској карти
Азије
ГЕ 2.4.1. уме да на географској карти
Азије одреди и објасни повољност

ГЕ 3.4.1.схвата како је положај регије
утицао на мешање раса, народа и култура
више него у другим деловима Азије
ГЕ 3.4.2.објашњава значај природних
богатставајугоисточне Азије за привредни
развој појединачних држава
ГЕ 3.4.3.уочава да се Индонезија
простире са обе стране екватора, да има
екваторску и влажну тропско-монсунску
климу и да се налази на путу тропских
циклона – тајфуна
ГЕ 3.4.4.разуме да је Индонезија држава у
развоју са значајним природним
богатствима
ГЕ 3.4.5.уме да повезује географска знања
са знањима из других наставних предмета

ГЕ 3.4.1.разуме зашто је средња Азија
сушна и ретко насељена
ГЕ 3.4.2.објашњава значај природних
богатставасредње Азије за привредни
развој појединачних држава
ГЕ 3.4.3.зна специфичности држава
средње Азије
ГЕ 3.4.4.познаје и уважава различитости
народа и култура средње Азије и значај
очувања културне баштине
ГЕ 3.4.5.уме да повезује географска знања
са знањима из других наставних предмета
ГЕ 3.4.1.објашњава значај природних
богатставаисточне Азије за привредни
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источној Азији
ГЕ 1.4.2.именује хидрографске
објекте источне Азије и уочава
њихов географски размештај на
географској карти
ГЕ 1.4.3. зна основне одлике
становништваисточне Азије и
разлоге примене мера за смањивање
природног прираштаја становништва
ГЕ 1.4.4.може да наведе најважнија
природна богатства источне Азије
ГЕ 1.4.5.уочава на географској карти
положај Кине у средњој и источној
Азији
ГЕ 1.4.6.зна да је Кина по броју
становника водећа држава у свету
ГЕ 1.4.7.уочава положај Јапана на
Далеком истоку, који обухвата
четири већа и око три хиљаде мањих
острва
ГЕ 1.4.8.на политичкој карти Азије
именује државе у источној Азији
ГЕ 1.2.1. разликује време и климу
ГЕ 1.2.2. зна да наведе основне
природне зоне
ГЕ 1.2.3. може да препозна и
именује океане и већа мора на Земљи
ГЕ 1.3.1.зна појмове наталитета,
морталитета и природног прираштаја
ГЕ 1.3.2. дефинише појам привреде
и препознаје привредне делатности и
привредне гране
ГЕ 1.4.1.зна порекло имена Африка
и зашто она припада континентима
Старог света
ГЕ 1.4.2.именује океане који

географског положаја источне Азије на
Пацифику и према континенталној
средњој Азији
ГЕ 2.4.2. може да наведе типове климе
источне Азије, њихове основне одлике
и утицај на хидрографију, вегетацију и
размештај становништва и насеља
ГЕ 2.4.3. може да објасни географске
појмове пустиња, степа, макија,
листопадна, четинарска и тропска
шума и да одреди њихово простирање
на карти
ГЕ 2.4.4. схвата да на живот и рад
Јапанаца утичу природне силе као што
су вулкани, земљотреси и тајфуни
ГЕ 2.4.5. схвата да Јапан спада у
најгушће насељене државе света и да је
становништво сконцентрисано у
речним долинама, котлинама и
приморју

развој појединачних држава
ГЕ 3.4.2.разуме да Кина поред
пољопривреде развија индустрију и
саобраћај, што утиче на степен њене
привредне развијености
ГЕ 3.4.3.зна да је Јапан природно
сиромашна држава, али да је захваљујући
високој технологији, продуктивности и
стручној радној снази постао
најразвијенија држава Азије и друга
економска сила на свету, после САД
ГЕ 3.4.4.зна специфичности држава
источне Азије
ГЕ 3.4.5.уме да користи различите изворе
информација (Уџбеник, Приручник,
научнопопуларна литература,
енциклопедије, часописи, видео-запис,
интернет...) и одреди њихов значај у
географским сазнањима
ГЕ 3.4.6.уме да повезује географска знања
са знањима из других наставних предмета

ГЕ 2.2.1. разликује веначне и громадне
планине и може да наведе њихове
одлике
ГЕ 2.2.2. зна који фактори условљавају
распрострањеност биљног и
животињског света на Земљи
ГЕ 2.2.3.разликује речну мрежу,речни
систем и речни слив
ГЕ 2.3.1.на општегеографској и
тематској карти моћи ће да покаже
области на Земљи у који- ма су услови
за живот становништва најповољнији, а
у којима су неповољни
ГЕ 2.3.2.разликује привредне

ГЕ 3.2.1. зна да су вулканизам и
земљотреси
последица рада унутршњих слиа и може
да објасни последице њихове активности
ГЕ 3.2.2. именује основне типове климе
на Земљи и описује њихове одлике
ГЕ 3.2.3. умеће да покаже на географској
карти света зонални распоред биљака и
животиња на Земљи
ГЕ 3.2.4. моћи ће да објасни поделу
језера према начину постанка њихових
басена и значај језера
ГЕ 3.3.1.разуме појам миграције и наводи
узроке и последице миграција у свету
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Африка- опште
географске одлике

Северна Африка

запљускују обале Африке
ГЕ 1.4.3. именује и на географској
карти Африке препознаје
најкрупније облике разуђености
обала (највеће полуострво, острво,
море, залив)
ГЕ 1.4.4.препознаје и именује
најважније мореузе, који
омогућавају повезивање Африке са
осталим деловима света
ГЕ 1.4.5.на географској карти
Африке уочава и именује
најкрупније облике рељефа (веначне
и громадне планине, вулканске
планине, висоравни, простране
низије)
ГЕ 1.4.6.зна људске расе које живе у
Африци
ГЕ 1.4.7.на политичкој карти
Африке показати државе и њихове
главне градове

делатности и привредне гране
ГЕ 2.4.1. уме да на географској карти
света одреди простирање, географски
положај и границе Африке
ГЕ 2.4.2. разуме зашто је географски
положај Африке повољан
ГЕ 2.4.3. именује и на географској
карти проналази највиши врх и
висоравни у Африци,највећу низију и
пустињу у Африци
ГЕ 2.4.4. зна факторе који су утицали
на хоризонталну и вертикалну
распрострањеност биљних и
животињских врста на афричком
континенту и значај биљног и
животињског света (макија,
полупустиња, пустиња, степа, савана,
тропска кишна шума - прашума)
ГЕ 2.4.5. на географској карти именује
и проналази велике афричке реке,
њихове сливове, пловне системе и
језера и може да објасни њихов значај

ГЕ 3.3.2. објашњава утицај природних и
друштвених фактора на развој и
размештај привреде и привредних
делатности
ГЕ 3.4.1.разуме значај Суецког канала и
Гибралтарског мореуза за поморски
саобраћај
ГЕ 3.4.2. схвата зашто је откривање и
географско истраживање Африке трајало
вековима
ГЕ 3.4.3. зна начин постанка облика
рељефа, одлике и простирање
ГЕ 3.4.4. разликује климатске типове
према њиховим основним одликама и зна
факторе који су утицали на зонални
распоред климата
ГЕ 3.4.5. наводи утицај појединих типова
климе на живот и рад људи у Африци
ГЕ 3.4.6. може да објасни природно и
механичко кретање становништва
Африке, узроке и последице
ГЕ 3.4.7. описује повезаност и односе
регија и држава Африке

ГЕ 1.4.1. на географској карти
северне Африке препознаје основне
облике рељефа (Атлас, висоравни,
средоземно приморје, долина Нила)
ГЕ 1.4.2. на географској карти
именује хидрографске објекте
северне Африке
ГЕ 1.4.3.може да наведе типове
климе у северној Африци
ГЕ 1.4.4.зна основне одлике
становништва северне Африке
(густину насељености, размештај

ГЕ 2.4.1. уме да на географској карти
Африке одреди географски положај
северне Африке (медитеранска,
атлантска и оријентална регија)
ГЕ 2.4.2. уочава специфичности и
географски размештај хидрографских
објеката северне Африке (Нил, уади,
шотови)
ГЕ 2.4.3. може да објасни географске
појмове пустиња, степа, средоземна
шума, макија и уме да их покаже на
географској карти

ГЕ 3.4.1.објашњава значај природних
богатставасеверне Африке за привредни
развој појединачних држава
ГЕ 3.4.2.именује државе северне Африке
и зна њихове основне одлике и
специфичности, а посебно специфичности
Египта
ГЕ 3.4.3.користи знање из историје и
везује настанак египатске културе дуж
долине Нила око 5000 година пре нове ере
ГЕ 3.4.4.моћи да наведе природне и
друштвено- економске одлике Египта
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Источна Африка

Западна Африка

становништва, природни прираштај,
образовни ниво)
ГЕ 1.4.5.може да наведе најважнија
природна богатства северне Африке

ГЕ 2.4.4. разликује народе (аутохтони - ГЕ 3.4.5.познаје и уважава различитости
Хамити и досељени- семити) и религије народа и култура северне Африке и значај
(ислам, хришћанство, изворне
очувања културне баштине
религије) у северној Африци

ГЕ 1.4.1. на географској карти
препознаје основне облике рељефа
источне Африке, тзв. „високе
Африке" (Етиопско-Сомалијска
висораван, Језерска висораван,
Килиманџаро, Кенија, Велики
источноафрички ров)
ГЕ 1.4.2.именује хидрографске
објекте источне Африке
ГЕ 1.4.3.знаосновне одлике
становништва регије (густину
насељености, размештај, природни
прираштај, образовни ниво, начин
живота)
ГЕ 1.4.4.може да наведе најважнија
природна богатства источне Африке
ГЕ 1.4.1. наводи и на географској
карти проналази мање целине
западне Африке: Гвинејска регија,
Сахел, басен Конга, Централна
Африка
ГЕ 1.4.2. именује и на географској
карти препознаје главне облике
рељефа западне Африке (планине,
висоравни, котлине)
ГЕ 1.4.3.именује хидрографске
објекте западне Африке
ГЕ 1.4.4.зна основне одлике
становништва западне Африке

ГЕ 2.4.1. уме да на географској
карти Африке одреди и опише
географски положај источне
Африке
ГЕ 2.4.2. уочава специфичности и
географски размештај хидрографских
објеката источне Африке (реке, језера)
ГЕ 2.4.3. разликује типове климе у
источној Африци, зна њихове основне
одлике и утицај на размештај
становништва и насеља
ГЕ 2.4.4. објашњава географске
појмове тропска кишна шума, савана,
средоземна шума, листопадна шума,
пашњаци, уме да их покаже на
географској карти
ГЕ 2.4.1. уме да на географској карти
Африке одреди и опише
специфичности географског положаја
западне Африке
ГЕ 2.4.2. уочава специфичности и
географски размештај хидрографских
објеката западне Африке
ГЕ 2.4.3. може да наведе типове
климе, њихове основне одлике и утицај
на распоред биљног и животињског
света и густину насељености у западној
Африци
ГЕ 2.4.4. објашњава географске

ГЕ 3.4.1.разуме да је разноврсност климе
и вегетације условљена надморском
висином, близином мора и положајем
регије
ГЕ 3.4.2. зна државе источне Африке,
њихове одлике и специфичности
ГЕ 3.4.3.познаје и уважавати
различитости народа и култура источне
Африке и значај очувања културне
баштине
ГЕ 3.4.4.уме да повезује географска знања
са знањима из других наставних предмета
ГЕ 3.4.5.уме да, самостално, у пару или у
групи, прикупља, обрађује, анализира и
презентује географске информације
ГЕ 3.4.1.објашњава значај природних
богатставазападне Африке за привредни
развој појединачних држава
ГЕ 3.4.2. истиче конгоанску провинцију
Шаба по значајним резервама минерала и
руда
ГЕ 3.4.3.зна државе западне Африке,
њихове одлике и специфичности
ГЕ 3.4.4.уме да повезује географска знања
са знањима из других наставних предмета
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Јужна Африка

Северна Америка–
опште географске
одлике

(природни прираштај, основне
структуре становништва, образовни
ниво, миграције
ГЕ 1.4.5.наводи најважнија природна
богатства западне Африке

појмове пустиња, степа, савана,
тропска кишна шума и зна њихову
распрострањеност на подручју западне
Африке

ГЕ 1.4.1. на географској карти
препознаје основне облике рељефа у
јужној Африци (планине, висоравни,
низије
ГЕ 1.4.2. именује хидрографске
објекте јужне Африке и уочава
њихов географски размештај на
географској карти
ГЕ 1.4.3.зна основне одлике
становништва јужне Африке
(густину насељености, природни
прираштај, основне структуре,
образовни ниво, миграције)
ГЕ 1.4.4.наводи најважнија природна
богатствајужне Африке

ГЕ 2.4.1. уме да на географској карти
Африке одреди и опише географски
положај јужне Африке (простор јужно
од екваторских шума, који досеже до
најјужнијих делова континента
ГЕ 2.4.2. може да наведе зонални
распоред типова климе у јужној
Африци (екваторска, влажна тропска,
суптропска, полупустињска,
пустињска, средоземна), њихове
основне одлике и утицај на распоред
биљног и животињског света и
размештај становништва и насеља
ГЕ 2.4.3. може да објасни географске
појмове тропска кишна шума, савана,
степа, пустиња, средоземна шума,
макија и покаже њихову
распрострањеност
ГЕ 2.4.4. разликује аутохтоно
становништво јужне Африке
(Бушмани, Хотентоти, Банту црнци,
Малгашани) и досељенике
(Португалци, Бури, Енглези, азијски
народи)
ГЕ 2.2.1. разликује веначне и громадне
планине и може да наведе њихове
одлике
ГЕ 2.2.2. зна који фактори условљавају
распрострањеност биљног и
животињског света на Земљи
ГЕ 2.2.3.разликује речну мрежу,речни

ГЕ 1.2.1. разликује време и климу
ГЕ 1.2.2. зна да наведе основне
природне зоне
ГЕ 1.2.3. може да препозна и
именује океане и већа мора на Земљи
ГЕ 1.3.1.зна појмове наталитета,
морталитета и природног прираштаја

ГЕ 3.4.1.зна да је на овим просторима
колонијализам условио најдрастичније
облике расне сегрегације, која је још
присутна, мада је званично укинута
ГЕ 3.4.2. објашњава значај природних
богатставајужне Африке за привредни
развој појединачних држава
ГЕ 3.4.3.зна државе јужне Африке и
њихове одлике и специфичности, а
посебно географске одлике и
специфичности Јужноафричке Републике
ГЕ 3.4.4.познаје и уважава различитости
народа и култура јужне Африке и значај
очувања културне баштине
ГЕ 3.4.5.уме да користи различите изворе
информација (Уџбеник, Приручник,
научнопопуларна литература,
енциклопедије, часописи, видео-запис,
интернет...) и одређује њихов значај у
географским сазнањима

ГЕ 3.2.1. зна да су вулканизам и
земљотреси
последица рада унутршњих слиа и може
да објасни последице њихове активности
ГЕ 3.2.2. именује основне типове климе
на Земљи и описује њихове одлике
ГЕ 3.2.3. умеће да покаже на географској
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ГЕ 1.3.2. дефинише појам привреде
и препознаје привредне делатности и
привредне гране
ГЕ 1.4.1.зна порекло имена Америка
ГЕ 1.4.2.на географској карти света
одређује границе Северне Америке и
именује океане који запљускују њене
обале
ГЕ 1.4.3.именује и на географској
карти Северне Америке препознаје
најкрупније облике разуђености
(већа полуострва, острва, мора,
заливи, мореузи)
ГЕ 1.4.4.именује и на географској
карти Северне Америке уочава
најкрупније облике рељефа (веначне
и громадне планине, висоравни,
простране низије
ГЕ 1.4.5.именује и на географској
карти Северне Америке проналази
највиши врх,највећу висораван и
низију
ГЕ 1.4.6.именује пустиње у Северној
Америци и проналази их на
географској карти
ГЕ 1.4.7.препознаје на географској
карти велике реке у Северној
Америци, пловне системе и језера
ГЕ 1.4.8.зна основна природна
богатства Северне Америке

систем и речни слив
ГЕ 2.3.1.на општегеографској и
тематској карти моћи ће да покаже
области на Земљи у који- ма су услови
за живот становништва најповољнији, а
у којима су неповољни
ГЕ 2.3.2.разликује привредне
делатности и привредне гране
ГЕ 2.4.1. зна поделу Америке према
положају и одликама њених великих
целина и према народима који су је
населили (Северна, Средња, Јужна,
Англоамерика, Латинска Америка)
ГЕ 2.4.2.умеда на географској карти
света одреди географски положај и
простирање Северне Америке
ГЕ 2.4.3. препознаје на географској
карти велике реке у Северној Америци,
пловне системе и језера и може да
објасни њихов значај
ГЕ 2.4.4. знада су Индијанци и Инуити
аутохтоно становништво Северне
Америке, а да је европско, азијско и
афричко становништво досељено након
открића и у време колонијалних
освајања америчког континента
ГЕ 2.4.5. уме да на географској карти
покаже просторни распоред
становништва Северне Америке и да
наведе основне демографске податке
ГЕ 2.4.6. уме да на географској карти
Северне Америке препозна и издвоји
регионалне целине (западна регија
високих планина, централна низија,
регија старих громадних планина на

карти света зонални распоред биљака и
животиња на Земљи
ГЕ 3.2.4. моћи ће да објасни поделу
језера према начину постанка њихових
басена и значај језера
ГЕ 3.3.1.разуме појам миграције и наводи
узроке и последице миграција у свету
ГЕ 3.3.2. објашњава утицај природних и
друштвених фактора на развој и
размештај привреде и привредних
делатности
ГЕ 3.4.1.може да упореди величину
територије, број становника и просечну
густину насељености Северне Америке и
других континената
ГЕ 3.4.2.помоћу карте света закључује да
је географски положај Северне Америке
повољнији од географског положаја
Јужне Америке
ГЕ 3.4.3.наводи утицај појединих типова
климе на живот и рад људи у Северној
Америци
ГЕ 3.4.4.зна хоризонталну и вертикалну
распрострањеност биљних и
животињских врста С.Америке и њихов
значај
ГЕ 3.4.5.разуме висок степен
урбанизације и настанак конурбација и
мегалополиса у Северној Америци
ГЕ 3.4.6.знаприродна богатства С.
Америке и њихов значај за развој
привреде
ГЕ 3.4.7.моћи да наведе географске
одлике сваке појединачне региј С.
Америке
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Средња Америка

Јужна Америка

ГЕ 1.4.1.именује и на географској
карти препознати најкрупније
облике разуђености обала Средње
Америке (већа полуострва, острва,
мора, заливи,мореузи)
ГЕ 1.4.2.именује и на географској
карти уочава најкрупније облике
рељефа Средње Америке (веначне и
вулканске планине, висоравни,
низије)
ГЕ 1.4.3.показује на географској
карти реке и језера Средње Америке
ГЕ 1.4.4.зна које људске расе живе у
Средњој Америци и њихов
просторни размештај
ГЕ 1.4.5.зна основна природна
богатства Средње Америке
ГЕ 1.4.6.зна пољопривредне
производе по којима су познате
државе Ср. Америке
ГЕ 1.4.1.зна порекло имена
континента (Латинска Америка,
Јужна Америка)
ГЕ 1.4.2.на карти света показује
водене и копнене границе Ј.Америке
и именовати океане који запљускују
обале Ј. Америке
ГЕ 1.4.3.именује и на карти Ј.
Америке препознаје најкрупније
облике разуђености јужноамеричких
обала (већа полуострва, острва,
мора, заливи,мореузи)

истоку и Канадски штит око
Хадсоновог залива)
ГЕ 2.4.1. уме да на географској карти
света одреди географски положај,
водене и копнене границе Средње
Америке и њено простирање
ГЕ 2.4.2.уочава на географској карти
света копнену и острвску Средњу
Америку и територијалну повезаност
Северне, Средње и Јужне Америке
ГЕ 2.4.3. објашњава значај река и
језера Средње Америке
ГЕ 2.4.4. може да наведе основне
географске одлике копнене и острвске
регије
ГЕ 2.4.5.зна основне географске
податке, природне и
друштвеноекономске одлике и
специфичности Мексика, највеће
државе Средње Америке

ГЕ 2.4.1. уме да на географској карти
света одреди географски положај и
простирање Јужне Америке
ГЕ 2.4.2.вреднује значај шума и вода
Амазоније
ГЕ 2.4.3. препознаје на географској
карти велике јужноамеричке реке,
сливове, пловне системе и језера
ГЕ 2.4.4. препознаје животиње које
живе само у Јужној Америци и може да
наведе угрожене и скоро истребљене
врсте

ГЕ 3.4.8.разуме зашто су САД највећа
економска и војнополитичка сила на свету
ГЕ 3.4.1.разуме зашто је географски
положај Средње Америке постао веома
повољан након пуштања у саобраћај
Панамског канала
ГЕ 3.4.2.повезује вертикалну зоналност
типова климе и вегетације са облицима
рељефа и порастом над висине
ГЕ 3.4.3.наводи утицај типова климе на
живот и активности становништва
Средње Америке
ГЕ 3.4.4.користи стечено знање из
историје за препознавање старих
цивилизација и култура (Толтеци, Астеци,
Маје) које су настале и развијале се на
простору Средње Америке
ГЕ 3.4.5.може да објасни природно и
механичко кретање и проблеме
становништва Сред Америке и да наведе
узроке и последице
ГЕ 3.4.6. објашњава значај природних
богатстава за привредни развој
државаСредње Америке
ГЕ 3.4.1.разуме зашто је географски
положај Јужне Америке мање повољан
ГЕ 3.4.2.разликује климатске типове
према њиховим основним одликама
ГЕ 3.4.3.наводи утицај појединих типова
климе на живот и рад људи Ј. Америке
ГЕ 3.4.4.зна хоризонталну и вертикалну
распрострањеност биљних и
животињских врста Ј. Америке и њихов
значај (пустиња, тундра, степа, савана,
четинарска и листопадна шума, тропске
кишне шуме - салваси)
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Аустралија и
Океанија-опште
географске одлике

ГЕ 1.4.4.именује и на карти Ј.
Америке уочава најкрупније облике
рељефа (веначне, громадне и
вулканске планине, висоравни,
простране низије)
ГЕ 1.4.5.именује и на карти показује
највиши врх,највећу низију и
пустињу Ј.Америке
ГЕ 1.4.6.зна основна природна
богатства Јужне Америке
ГЕ 1.2.1. разликује време и климу
ГЕ 1.2.2. зна да наведе основне
природне зоне
ГЕ 1.2.3. може да препозна и
именује океане и већа мора на Земљи
ГЕ 1.3.1.зна појмове наталитета,
морталитета и природног прираштаја
ГЕ 1.3.2. дефинише појам привреде
и препознаје привредне делатности и
привредне гране
ГЕ 1.4.1.зна порекло имена
Аустралија
ГЕ 1.4.2.именује океане који
запљускују обале Аустралије
ГЕ 1.4.3.именује и на географској
карти препознаје најкрупније облике
разуђености обала (већа полуострва,
острва, мора, заливи, мореузи)
ГЕ 1.4.4.именује и на географској
карти Аустралије уочити
најкрупније облике рељефа
(громадне планине, висоравни,
низије)
ГЕ 1.4.5.на географској карти
препознаје веће аустралијске реке
ГЕ 1.4.6.именује највиши врх

ГЕ 2.4.5.зна
основнефизичке,демографске и
привредне одлике Бразила и Аргентине
ГЕ 2.4.6.зна да је Бразил највећи
светски произвођач кафе, а Аргентина
меса

ГЕ 3.4.5.разликује аутохтоно и досељено
становништво и уочава расну измешаност
становништва у Ј. Америци
ГЕ 3.4.6.зна природна богатства Ј.
Америке и њихов значај за развој
привреде
ГЕ 3.4.7.разуме зашто су Бразил и
Аргентина две најразвијеније државе
Ј.Америке

ГЕ 2.2.1. разликује веначне и громадне
планине и може да наведе њихове
одлике
ГЕ 2.2.2. зна који фактори условљавају
распрострањеност биљног и
животињског света на Земљи
ГЕ 2.2.3.разликује речну мрежу,речни
систем и речни слив
ГЕ 2.3.1.на општегеографској и
тематској карти моћи ће да покаже
области на Земљи у којима су услови за
живот становништва најповољнији, а у
којима су неповољни
ГЕ 2.3.2.разликује привредне
делатности и привредне гране
ГЕ 2.4.1. уме да на географској карти
света одреди географски положај
Аустралије и њено простирање
ГЕ 2.4.2.препознаје биљке и животиње
које живе само у Аустралији (ендемске
врсте) и може да наведе угрожене и
скоро истребљене врсте
ГЕ 2.4.3. зна да Аустралија има
интензивну пољопривредну
производњу, да је друга у свету по
броју оваца, прва по извозу вуне и у

ГЕ 3.2.1. зна да су вулканизам и
земљотреси
последица рада унутршњих слиа и може
да објасни последице њихове активности
ГЕ 3.2.2. именује основне типове климе
на Земљи и описује њихове одлике
ГЕ 3.2.3. умеће да покаже на географској
карти света зонални распоред биљака и
животиња на Земљи
ГЕ 3.2.4. моћи ће да објасни поделу
језера према начину постанка њихових
басена и значај језера
ГЕ 3.3.1.разуме појам миграције и наводи
узроке и последице миграција у свету
ГЕ 3.3.2. објашњава утицај природних и
друштвених фактора на развој и
размештај привреде и привредних
делатности
ГЕ 3.4.1.разуме зашто је географски
положај Аустралије мање повољан
ГЕ 3.4.2.разликује климатскетипове
према њиховим основним одликама
ГЕ 3.4.3.наводи утицај појединих типова
климе на живот и привредне активности
људи Аустралије
ГЕ 3.4.4.зна хоризонталну и вертикалну
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Поларне областиАрктик и Антарктик

Аустралије и може да га пронађе на
географској карти
ГЕ 1.4.7.зна основна природна
богатства Аустралије

самом светском врху по производњи
пшенице, шећерне трске и памука
ГЕ 2.4.4. именује и препознаје острвске
групе Океаније и зна њихове основне
одлике
ГЕ 2.4.5. зна природне и
друштвеноекономске одлике и
специфичности Новог Зеланда

ГЕ 1.2.1. разликује време и климу
ГЕ 1.2.2. зна да наведе основне
природне зоне
ГЕ 1.2.3. може да препозна и
именује океане и већа мора на Земљи
ГЕ 1.4.1.зна порекло имена
АрктикиАнтарктик
ГЕ 1.4.2.зна да је на Северни пол
прва стигла експедиција којује
предводио амерички истраживач
Роберт Пири, 1909. године, а на
Јужни пол норвешка експедиција
коју је предводио истраживач Роалд
Амундсен, 1911. године
ГЕ 1.4.3.зна да Арктик није
континент,а да средишњи део
Антарктика заузима континент који
се назива Антарктида
ГЕ 1.4.4.зна да у области Арктика, у
условима сталног снега и леда, живе

ГЕ 2.2.2. зна који фактори условљавају
распрострањеност биљног и
животињског света на Земљи
ГЕ 2.3.1.на општегеографској и
тематској карти моћи ће да покаже
области на Земљи у којима су услови за
живот становништва најповољнији, а у
којима су неповољни
ГЕ 2.4.1. разуме зашто су Северни и
Јужни пол откривени тек почетком 20.
века
ГЕ 2.4.2.уме да на географској карти
света одреди географски положај
Арктика и Антарктика, њихово
простирање и границе
ГЕ 2.4.3. препознаје на фотографијама
и филму карактеристичан биљни и
животињски свет Арктика и
Антарктика

распрострањеност биљних и
животињских врста Аустралије и њихов
значај (пустиња, степа, савана, скраб,
буш, тропска кишна шума)
ГЕ 3.4.5.на географској карти препознаје
веће аустралијске реке, сува речна корита
с повременим отицањем и језера, и може
да објасни њихов значај
ГЕ 3.4.6.уме да на карти покаже
просторни распоред становништва
Аустралије, објасни природно и
механичко кретање становништва и
наведе узроке и последице
ГЕ 3.4.7.разуме значај природних
богатстава Аустралије за развој њене
привреде
ГЕ 3.2.2. именује основне типове климе
на Земљи и описује њихове одлике
ГЕ 3.2.3. умеће да покаже на географској
карти света зонални распоред биљака и
животиња на Земљи
ГЕ 3.4.1.на географској карти света
уочава да Арктик захвата највећи део
Северног леденог океана и десет суседних
мора, а да преостали део чини копно
Гренланда, северни делови Евроазије,
Северне Америке и сва руска острва у
Северном леденом океану
ГЕ 3.4.2.схвата да на Антарктиди има
рудних богатстава (камени угаљ, руде
црних метала, руде обојених метала) и да
њихова експлоатација није могућа,а да се
у леду Антарктиде налазе велике резерве
питке воде
ГЕ 3.4.3.разуме проблеме арктичког
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Ескими,а да на Антарктику нема
сталних насеља и да он не припада
ниједној држави
ГЕ 1.4.5.зна да се на Северном полу
не налази стална истраживачка
станица,а да на Јужном полу постоји
сталне истраживачке станице
ГЕ 1.4.1.зна да објасни појам
екумена
ГЕ 1.4.2.уме да на географској карти
света покаже развијене и неразвијене
континенте и државе
Свет као целина

ГЕ 2.4.4. може да наведе угрожене и
скоро истребљене животињске врсте на
Арктику и Антарктику

становништва
ГЕ 3.4.4.уме да анализира фотографије,
скице, табеле и дијаграме

ГЕ 2.4.1. схвата улогу техничких
достигнућа 20. века у повезивању света
у јединствен глобални систем (радиоапарати, телевизори, телефони,
рачунари)
ГЕ 2.4.2.зна да наведе неке органе и
организације УН

ГЕ 3.4.1.разуме међузависност
националних привреда
ГЕ 3.4.2.објашњава појам глобализације и
зна шта је одликује
ГЕ 3.4.3.зна ко су носиоци глобализације
и какву корист имају од стварања
заједничког светског тржишта
ГЕ 3.4.4.разуме улогу УН у решавању
свих спорних питања у свету и у очувању
мира
ГЕ 3.4.5.уме да анализира фотографије,
скице, табеле и дијаграме

ФИЗИКА
Циљеви и задаци наставе:
Ученик треба да:
-разликује скаларне физичке величине од оних које су дефинисане интезитетом, правцем и смером(време, маса, температура, брзина,
убрзање, сила…)
-користи на нивоу примене основне законе механике- Њутнове законе
-уме да слаже и разлаже силу
-упозна силу трења
-разуме да је рад једнак промени енергије
-на нивоу примене користи законе одржања(масе и енергије)
-разликује различите врсте кретања(равномерно,равномерно убрзано и равномерно успорено) и зна њихове карактеристике
-прави разлику између температуре и топлоте
-уме да рукује мерним инструментима
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-користи јединице Међународног система SI за одговарајуће физичке величине
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.)
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
-израда паноа за учионицу или хол школе
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
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Koнтролне вежбе

9
4

12
5

1
1

1

3.
4.

Равнотежа тела
Механички рад, енергија и снага

5
6

4
5

1
1

5.

Топлптне појаве

3

3

2

Укупно

27

29

6

1

2

Укупно

Систематизација

Сила и кретање
Кретање под дејством силе теже и силе
отпора

Назив наставне теме

Лабораторијске вежбе

Утврђивање

1.
2.

Редни број теме

Обрада

-развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи

2
2

25
12

1
2

11
15

1

9

8

72
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Број
часова

Садржај
програма
Сила и кретање

Редни
број
теме
1.

Активности
ученика у
васпитнообразовномраду

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

25

посматрају,само
стално
закључују,
наводе примере,
анализирају
решавају
рачунские и
графичке
задатаке
питају, записују,
закључују,
анализирају
демонстрационе
огледе и
рачунске
задатаке и
математички
израчунавају
непознату
величину.

Излаже нов
садржај.Упућује на
коришћење
додатне литературе
и збирки
задатака.Изводи
огледе и наводи
практичну
примену.Поставља
питања и рачунске
задатке.Усмерава,с
угерише и наводи
ученике на решење
задатака,наводи их
да повезују и
примењују стечена
знања из физике и
других предмета.

Начинипоступак
остваривања
програма

Циљеви и задаци садржаја програма

-фронтални
-индивидуални
-групни облик рада
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна
метода
-практични рад
-решавање рачунских
задатака

Ученик треба:
-да разликује изразе физичких закона од
дефиниције физичких величина;
-да користи на нивоу примене брзину и
убрзање,
-да разуме релативност кретања,
-да уме да мери и израчунава брзину и убрзање
праволинијског равномерног, односно
неравномерног кретања .
-користи на нивоу примене II и III Њутнов
закон механике на једноставним примерима,
-да уме да изврши динамичко мерење силе,
-да разликује скаларне од векторских физичких
величина(време, маса, температура, брзина,
убрзање и сила).

Корелација:математика
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Кретање тела под дејством силе теже.
Сила трења

2.

12

спонтано прате,
сопствено
расуђују,
постављају
питања и да кроз
примере
уочавају разлику
и сличности
између силе
трења и силе
отпора
средине.Примењ
ују стечена
знања на
решавање
проблема.

Показује на
примерима силу
трења и указује на
њеном значају у
обављању
свакодневих
активности.Инсист
ира на
прецизности,јасноћ
и излагања и
писања формула
које исказују
физичке законе и
законитости.

-фронтални
-индивидуални
-групни облик рада
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна
метода
-практични рад
-решавање рачунских
задатака

Ученик треба: да разуме безтежинско стање
тела,
- да упозна силу трења и силу отпора средине,
-да се упозна са слободним падом, хитцом
навише и хитцом наниже(кретањима тела у
гравитационом пољу).

Демонстрира.Изла
же нов
садржај.Наводи на
повезивање теорије
и праксе.Буди
радозналост код
ученика.Ради
рачунске задатке.

-фронтални
-индивидуални
-групни облик рада
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна
метода
-практични рад
-решавање рачунских
задатака

Ученик треба: да уме да слаже и разлаже
векторске физичке величине(силу),
-да разуме статички случај равнотеже тела када
је резултанта сила, које делују на тело, једнака
нули, да користи равнотежу момента силе, да
може да примени Архимедов закон и да може
да објасни силу потеска у течностима и
гасовима.

3.

Равнотежа тела

Корелација: математика и географија

11

посматрају,
питају, мере,
рачунају,
закључују,
повезују и врше
анализу
задатака.

Корелација: математика
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Механички рад и енергија.
Снага

4.

15

посматрају,
питају, уочавају,
наводе примере,
закључују и
решавају
рачунске
задатке.

Показује
практичну примену
на примерима
.наводи
наразмишљање.По
ставља рачунске
задатке.Поставља
питања.Буди у
ученицима жељу за
истрживање и
стицање нових
знања применом
већ стечених.

-фронтални
-индивидуални
-групни облик рада
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна
метода
-практични рад
-решавање рачунских
задатака

Ученик треба: да разуме да је рад силе једнак
промени енергије,
-да на практичном примеру уме да израчуна
снагу разних машина и уређаја,
-да зна да се укупна енергија у механици
састоји од збира кинетичке и потенцијалне
енергије,
-да може на нивоу примене да се користи
законом одржања енергије,-да користи
јединице енергије и снаге у SI.

-фронтални
-индивидуални
-групни облик рада
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна
метода
-практични рад
-решавање рачунских
задатака

Ученик треба: да зна да се укупна енергија
тела(система тела) састоји од кинетичке,
потенцијалне и унутрашње енергије,
-да зна да топлота и рад представљају два
начина промене унутрашње енергије тела,
-да зна да постоји веза између унутрашње
енергије и кретања молекула тела,-да може да
одреди количину топлоте,
-да користи јединице количине топлоте и
температуре у SI.

5.

Топлотне појаве

Корелација: математика и техничко образовање

9

посматрају,
питају, уочавају,
повезују,закључ
ују, записују,
дискутују и
решавају
рачунске
задатке.

Демонстрира на
примерима.Наводи
математичке
законитости у
физичким
појавама.Наводи
ученике да
закључују.Буди
радозналост и
интересовање.пост
авља рачунске
проблемеи помаже
прилком решавања
истих.

Корелација: математика и хемија
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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.

СТАНДАРДИ
Назив
наставн
е теме

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво
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Сила кретање

1.2.1.Ученик уме да препозна врсту
кретања према облику
путање.(Пример:кретање
аутомобила по правом
путу,кретање листа кога носи
ветар.)
1.2.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,и 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.
2.6.1.Ученик разуме и примењује
директну и обрнуту
пропорционалност, убрзање је
сразмерно сили а обрнуто
сразмерно маси.
2.6.2.Ученик уме да препозна
векторске величине силу, брзину и
убрзање (зна да је за њихово
одређивање потребно познавати
правац и смер).
2.6.3.Ученик уме да користи
табеларни и графички приказ
зависности физичких величина
(пређеног пута , брзине и убрзања
од времена.)
2.7.2.Ученик уме да врши
једноставна уопштавања и
системстизацију резултата (закључи
и уочи зависност убрзања од силе и
масе).
2.7.3.Реализује експеримент по
упутству.

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.
Пример:Зна да израчуна пређени
пут брзину и убрзање код
равн.убрзаног кретања.
3.7.1.Ученик уме да донесе
закључак на основу резултата
мерења(провера другог Њутновог
закона).
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Кретање тела под дејством силе
теже,Сила трења

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 зауставља тело
јер се супроставља телу.
1.2.1.Ученик уме да препозна врсту
кретања према облику путање
(вертикални хитац)
1.7.1.Ученик поседује основне
способности за рад у
лабораторији(при израду
лабораторијских вежби које се
односе на ову тему).
1.7.2.Ученик уме да се придржава
правила понашања у лабораторији.

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.
2.6.1.Ученик разуме и примењује
директну и обрнуту
пропорционалност.Пример:Како
сила трења зависи од тежине тела.
2.7.2.Ученик уме да врши
једноставна уопштавања и
систематизацију резултата.(изводи
закључак од чега зависи сила трења
као и врсте трења.

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.)
3.7.1..Ученик уме да донесе
закључак на основу резултата
мерења.(мерење гравитационог
убрзања при слободном падању и
коефицијента трења клизања.
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Равнотежа тела

1.2.1.Ученик уме да препозна врсту
кретања према облику путање.
Пример:кретања детета на
клацкалици, кретање точка на
колицима)
1.7.2.Ученик уме да се придржава
правила понашања у лабораторији.
(при изради лабораториј вежбе)

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 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 дат однос њихових
маса.
2.1.4.Ученик разуме како односи
сила утичу на врсту кретања,да
услучају деловања колинеарних
сила њихова резултанта одређује
врсту кретања. (убрзано успорено
стање мировања или
рав.праволин.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.
2.7.3. Ученик реализује
експеримент по
упутству(одређивање густине
чврстог тела применом
Архимедовог закона).

3.1.1.Ученик разуме и приумењује
услове равнотеже полуге,зна да је
услов за равнотежу полуге
једнакост момената силе у односу
на тачку ослонца,зна да 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.
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Механички рад ,енергија и снага

1.7.1.Ученик поседује основне
способности за рад у лабораторији
(при израду лабораторијских вежби
које се односе на ову тему).
1.7.2.Ученик уме да се придржава
правила понашања у
лабораторији.(при изради
лабораториј вежбе)

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 извршени рад у јединици
времена.)
2.6.1.Ученик разуме и примењује
директну и обрнуту
пропорционалност .(рад срмеран
сили и пређ.путу, снага сразмерна
раду а обрнуто сразмерна времену..)
2.7.3.Ученик уме да реализује
експеримент по упутству.

3.5.1.Ученик разуме да се укупна
механичка енергија тела при
слободном паду одржава. (разуме
да при слободном
паду,вертикалном хицу навише и
наниже кинет. енергија прелази у
потенцијалну и обрнуто тако да
њихов збир остаје сталан)
3.7.1.Ученик уме да донесе
закључак на основу резултата
мерења.
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Топлотне појаве

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. (тестерисање дрвета)
1.7.2.Ученик уме да се придржава
правила понашања у
лабораторији.(при изради
лабораториј вежбе)

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.
2.6.1.Ученик разуме и примењује
директну и обрнуту
пропорционалност.(да је количина
топлоте сразмерна маси и промени
температуре.)
2.7.3.Ученик уме да реализује
експеримент по упутству.

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)
3.7.1.Ученик уме да донесе
закључак на основу резултата
мерења.

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: a (a  Q, a  0) .
-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.
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-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.
-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.

Р/б

Наставна тема

Укупан број часова

Број часова обраде

Број часова вежбе

1.
2.

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ
ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА
ЦЕЛИ РАЦИОНАЛНИ
АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ
МНОГОУГАО
ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И
ЊИХОВО ГРАФИЧКО
ПРИКАЗИВАЊЕ
КРУГ
СЛИЧНОСТ
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ СА
ИСПРАВКАМА

16
16

7
5

8
11

46

19

27

13

5

8

20

7

13

15
10

6
4

9
6

8

4

4

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Садржај
програма

РЕАЛНИ
БРОЈЕВИ

ПИТАГОРИНА
ТЕОРЕМА

ЦЕЛИ
РАЦИОНАЛН
И
АЛГЕБАРСКИ
ИЗРАЗИ

МНОГОУГАО

Број
часова

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНОВАСПИТНОМ РАДУ
УЧЕНИКА

16(7+8)

уочава
закључује
проверава

16(5+11)

уочава
именује
разликује
упоређује
открива
релације
изражава их

46(19+27)

13(5+8)

уочава
именује
разликује
упоређује
открива
релације
изражава их
уочава
именује
разликује
упоређује

НАСТАВНИКА
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на
размишљање
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење
-презентује
-утиче на развој свести
ученика о значају и
примени математике при
решавању проблема из
свакодневног живота

-презентује
-усмерава ученика
-подстиче ученика на
увиђање, закључивање,
упоређивање

-презентује
-усмерава ученика
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно

НАЧИНИ И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВА
ЊА РАДА

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

Циљеви и задаци садржаја програма
формирање појмова квадратног корена и
аритметичког квадратног корена
упознавање и поимање ирационалног
броја извођење рацунских операција са
реалним бројевима схвати приказивање
реалних бројева на бројевној правој

знају Питагорину теорему и умеју да је
примене код свих геометријских фигура
знају њене важније примене
оспособљавање за конструктивно
одређивање тачака бројевне праве које
одговарају бројевима √2; √3; √5
степен чији је изложилац природан број;
операције са степенима; степен
производа, количника и
степенаалгебарски изрази, полиноми и
операције (мономи, сређени облик, збир,
разлика, производ полинома)операције
са полиномима (трансформације збира,
разлике и производа полинома у сређени
облик полинома)квадрат бинома и
разлика квадрата и примене
растављање полинома на чиниоце
формирање појма многоугла и врстезбир
углова многоугла и број дијагонала у
многоуглу правилни многоуглови (појам,
својства, конструкције) обим и површина
многоугла
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мишљење

ЗАВИСНЕ
ВЕЛИЧИНЕ И
ЊИХОВО
ГРАФИЧКО
ПРИКАЗИВА
ЊЕ

КРУГ

СЛИЧНОСТ

ПИСМЕНИ
ЗАДАЦИ СА
ИСПРАВКАМ
А

20(7+13)

15(6+9)

10(4+6)

8(4+4)

уочава
закључује
разликује
открива
релацију

уочава
именује
разликује
упоређује

уочава
именује
разликује
упоређује

-презентује
-подстиче ученика на
увиђање, закључивање,
упоређивање
-утиче на развој
тачности,прецизности,
одговорности,уредности
код ученика
-презентује
-усмерава ученика
-утиче на развој свести
ученика о значају и
примени математике у
свакодневном животу
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на
размишљање
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

-индивидуални

правоугли координатни сyстем у
равнипропорцијапримена у пракси
директне и обрнуте
пропорционалности(пропорционална
подела,проценти и друго)

упознавање нових геометријских појмова
(централни,периферијски угао круга,
исечак)одређивање обима и површине
круга
упоређивање површине исечка и
кружног лука упознавање са појмом
броја 
појам размере
ипропорционалностисличност
троуглова,коефицијент сличности
примена сличности код једноставних
конструктивних задатака однос
површина сличних троуглова

сагледати како су ученици савладали
пређени програм
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СТАНДАРДИ
ОБЛАСТ

НАСТАВНА ТЕМА
1.РЕАЛНИ
БРОЈЕВИ

ОСНОВНИ НИВО
-

БРОЈЕВИ И
ОПЕРАЦИЈЕ СА
ЊИМА,АЛГЕБРА
И ФУНКЦИЈЕ

2.РАЦИОНАЛНИ
АЛГЕБАРСКИ
ИЗРАЗИ

1.2.2. уме да израчуна степен
датог броја, зна основне
операције са степенима. ;
1.2.3. сабира, одузима и множи
мономе;

ГЕОМЕТРИЈА И
МЕРЕЊЕ

3.ПИТАГОРИНА
ТЕОРЕМА

-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

СРЕДЊИ НИВО
2.2.2. оперише са
степенима и знашта је
квадратни корен;
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;
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

НАПРЕДНИ НИВО
3.2.2. користи особине
степена и квадратногкорена;
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;
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;

576

датом мером.;
4.МНОГОУГАО
5.КРУГ

ОБРАДА
ПОДАТАКА
АЛГЕБРА И
ФУНКЦИЈЕ
МЕРЕЊЕ

6.СЛИЧНОСТ
7. ЗАВИСНЕ
ВЕЛИЧИНЕ И
ЊИХОВО
ГРАФИЧКО
ПРЕДСТАВЉАЊЕ

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);
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;

2.3.3. 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;
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;

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;
3.5.1. уме да одреди положај
(координате) тачака које
задовољавају сложеније
услове;
3.5.2. тумачи дијаграме и
табеле;
3.5.4. применипроцентни
рачун у сложенијим
ситуацијама;
3.2.4. разликује директнои
обрнуто пропорционалне
величине и то изражава
одговарајућим записом;
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2.4.2. претвора износ једне
валуте у другу правилно
постављајући одговарајућу
пропорцију;
БИОЛОГИЈА
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 дисутују 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,развију 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.бр.

Наставна тема

Обрада

Понављ.

Вежбе

Провера Укупн
о
0
4

1.

Порекло и развој људске врсте

3

1

0

2.

Грађа човечијек тела

33

14

10

2

59

3.

Репродуктивно здравље

5

4

0

0

9
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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 крпз 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 биологије 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.
Приликом израде планова рада(глобалног 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
задатка 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 и спорта,најновију стручну
литературу и да примењује искуства стечена на акредитованим семинарима из Каталога програма стручног усавршавња Завода за
унапређивање образовања и васпитања
Р.бр.
теме

Број
часов
а

1.

4

Садржај
програма

Активности
Ученика у образовноваспитном раду

Порекло и развој
људске врсте

активно
слушање,активан
разговор,сарадња са
другим ученицима кроз
рад у групи

Активности
наставника у
образовноваспитном раду
Презентује нови
садржај,подстиче
на
размишљање,увиђ
ање

Начин и
поступак
остваривања

Оперативни задаци
извођења програма

Фронтални
индивидуални

Ученици треба да:-науче
основне податке о
развоју људске
врсте,етапе у развоју
савременог човека и
еволутивни положај
човека данас
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2.

Грађа човечијег тела

активно
слушање,активан
разговор,активно
посматрање,долажење
до нових сазнања путем
открића,сарадња са
другим ученицима кроз
рад у
групи,мишљење,израда
табела,графикона

Презентује нови
садржај,подстиче
на
размишљање,увиђ
ање,подстиче на
увиђање и логичко
закључивање,подс
тиче развој
хигијенских
навика и
здравствене
културе

Фронтални
Индивидуални
Групни
Рад у пару

-стекну знања о грађи
ћелија и ткива и
повезаности органа и
органских система у
организам као целину;
-упознају основну грађу
и улогу коже,костију и
мишића,нервног система
и чула,жлезда са
унутрашњим лучењем и
њихову повезаност са
нервним
системом;система органа
за варење;система органа
за дисање;система органа
за циркулацију;система
органа за излучивање и
њихов значај за промет
материја;систем органа
за размножавање,фазе у
полном сазревању човека
и биолошку регулацију
процеса везаних за пол;
-упознају најчешћа
обољења и повреде
органских система
човека;
-науче основна правила
пружања прве помоћи;
-развију неопходне
хигијенске навике
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3.

9

Репродуктивно
здравље

Активно
слушање,активан
разговор

Презентује нови
садржај,подстиче
на
размишљање,увиђ
ање,подстиче на
увиђање и логичко
закључивање,подс
тиче развој
хигијенских
навика и
здравствене
културе

Фронтални
Индивидуални
Групни
Рад у пару

-схвате значај
здравствене културе и
репродуктивног здравља;
Схвате значај и улогу
породице у
развоју,опстанку,напретк
у људског друштва као и
последице њеног
нарушавања

СТАНДАРДИ
Садржаји
Порекло и
развој људске
врсте

ОСНОВНИ НИВО
1.1.4.уме да наведе називе пет
царстава и познаје типичне
представнике истих
1.2.3.зна основне карактерисике грађе
биљака,животиња и човека и основне
функције које се обављају на нивоу
организма
1.3.8.зна основне научне чињенице о
еволуцији живота на Земљи
1.3.9.зна да живот на Земљи има
заједничко порекло са чијом се
историјом можемо упознати на
основу фосилних записа
1.3.10.зна да је природно одабирање
основни механизам прилагођавања
организама

СРЕДЊИ НИВО
2.1.3.познаје критеијуме по којима се
царства међусобно разликују на основу
њихових својстава до нивоа кола/класе
2.2.3.зна карактеристике и основне
функције спољашње грађе
биљака,животиња и човека
2.3.6.уочава прилагођеност организама
и разуме да током еволуције природно
одабирање доводи до прилагођавања
организама на услове животне средине

НАПРЕДНИ НИВО
3.1.4.познаје критеријуме по којима
се царства међусобно разликују на
основу њихових својстава до нивоа
класе/реда најважнијих група
3.2.1.зна карактеристике и основне
функције унутрашње грађе
биљака,животиња и човека
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Грађа човечијег
тела

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 непходна
енергија коју организми обезбеђују
исхраном
1.2.6.разуме да су поједини процеси
заједнички за сва жива
бића(дисање,надражљивост,покретљи
вост,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
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

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 челије 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 је и у биљној и у
животњској ћелији сложене материје
могу да се разграђују, при лему се
ослобађа енергија у процесу кој се
назива дисање
2.2.7. познаје термин хомеостаза и зна
да објасни шта он значи
2.2.8. зна да је неоходна 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
хомеостазе
2.3.1. разуме основне разлике између
полног и бесполног размножавања
2.3.2. разуме механизам настанка зигота
2.3.3. разуме зашто потомци личе на

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 главен
морфолошке и функцијоналне
карактеристике органа који
информишу организам о стању у
околини њихову улогу одржавању
унутрашње равнотеже(улога нервног
система)
3.2.7.зна и разуме главне
морфолошке и функцијоналне
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
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Репродуктивно
здравље

разуме зашто је важно да их се
придржава
1.5.4. разуме зашто је важно да се
придржава званичних упустава 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
употербе додатака у храни и
исхрани(конзерванси и
неконтролисана употреба витамина,
антиоксиданаса, минерала итд.) и
опасности до којих може да доведе
неуравнотежена исхрана(редукционе
дијете, претерано узимање ране 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 билошких
ритмова(сна,одмора) да се обрати за
помоћ(институцијама и стручњацима)

родитеље и њихове претке, али нису
идентични са њима
2.3.4. зна да на развиће организама
поред генетчког материјала утиче
средина
2.5.1. познаје основне механизме
деловања превентивних мера у очувања
здравља
2.5.2. зна како се чува хранљива
вредност 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 натавника, да прави
графиконе и табеле прем а два
критеријума уз коментар резултата
2.6.4. уме на задатом примеру, уз помоћ
наставника, да постави хипотезу,
формира и реализује једноставан
експеримент и иветсти о резултату

1.5.9. разуме да постоје полне
болести, познаје мере превенције и

2.6.3. уме, уз помоћ натавника, да прави
графиконе и табеле прем а два

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
3.5.3. разуме основне билошке
процесе који леже у основи
физиолошки парвилне исхране
3.5.4. познаје главне компоненте
намирница и њихову хранљи ву
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 билошке
механизме који доводе до развијања
болести зависности
3.5.8. разуме механизме стресног
стања и утицај јаких негативних
емоција на физиолшке процесе у
организму и на понашање појединца
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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
(пуберте, менопауза), зна да у
адолесцентском добу могу да
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, стручњацима)
1.5.13. зна како се треба понашати
према особи која болује од болести
зависности или је ХИВ позитивна

критеријума уз коментар резултата
2.6.4. уме на задатом примеру, уз помоћ
наставника, да постави хипотезу,
формира и реализује једноставан
експеримент и извети о резултату

ХЕМИЈА
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
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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
- омогућавање ученицима да кроз једноставна израчунавања разумеју квантитативни аспект хемијских промена и његову практичну
примену.
-

Ред
број
теме

Број
часова

Садржај
програма
Хемија и њен
значај

Активности
ученика у
образовноваспитном раду
-учи правила
понашања у
лабораторији
-активно учествује

Активности
наставника у
образовноваспитном раду
- презентује правила
понашања у хемијској
лебораторији
- поспешује

Начин и
поступак
остваривања
-фронтални
-индивидуални

Циљеви и задаци
садржаја програма
-разуме шта је предмет изучавања хемије и
како се у хемији долази до сазнања
-схвата да је хемија једна од природних
наука која објашњавa промене у природи
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1.

2.

3.

(поставља питања)
-бележење резултата
и дискусија
-врши мерење
запремине, масе и
температуре

3

14

29

Основни
хемијски
појмови

Структура
супстанце

самосталан рад
ученика у хемијској
лабораторији
- подстиче ученике на
дискусију резултата

-схвата разлику
између основних
хемијских појмова
-отворено и
радознало поставља
питања
-препознаје примере
физичких и хемијских
промена у свакодневном окружењу
-препознаје примере
елемената, једињења
и смеша у окружењу

- објашњава и
наглашава разлику
између основних
хемијских појмова
- подстиче ученике да
постављају питања
- проналази примере
из свакодневног
живота и презентије
их ученицима

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

-схватају које честице
изграђују атом,
својства тих честица
и атома у целини
-постављају питања
-прате ток реакција,
закључују
-схвата повезаност
својстава супстанци
и њихове хемијске
везе (јонске или
ковалентне)

- објашњава које
честице изграђују
атом
- подстиче ученике да
постављају питања
- буди креативност
код ученика, кроз
повезивање својстава
супстанци и хемијске
везе

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

- самостални ученички

- подстиче ученике на

-фронтални

-овлада основним операцијама
лабораторијске технике, мерама
опрезности, заштите и прве помоћи
-организује радно место, припрема и
одлаже прибор и други материјал за рад
-оспособи се за коришћење уџбеника и
радне свеске
-разуме разлику између супстанце и
физичког тела и супстанце и физичког
поља
-разуме разлику између физичких
ихемијских својстава супстанце
-разуме разлику између физичке и хемијске
промене супстанце
-разуме разлику између елемента и
једињења и препознаје примере у окружењу
-разуме разлику између чистих супстанци и
смеша и препознаје примере смеша у
окружењу
-уме да изабере и примени поступак за
раздвајање састојака смеша на основу
својстава супстанци у смеши
-зна да је атом најмања честица и његову
структуру
-разуме квалитативно и квантитативно
значење хемијских симбола
-умеју да користе податке у таблици
периодног система елемената
-зна масе и наеелектрисања честица које
изграђују атом
-схвата разлику између јонске и ковалентне
везе
-знају шта је валенца и умеју да је користе
-умеју да израчунају релативну молекулску
масу
-разуме појам раствора и растворљивости
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4.

5.

9

17

Хомогене
смеше
раствори

Хемијске
реакције и
израчунавањ
а

рад у при премању
раствора познатих
супстанци
-закључују шта је
засићен и незасићен
раствор
-припремају растворе
исте концентрације, а
различите масе
-постављају питања
-израчунавају проценте
концентрације раствора

самосталан рад
- кроз примере из
праксе показује шта је
засићен, а шта
незасићен раствор
- подстиче дијалог са
ученицима и повећава
тиме
заинтересованост за
израчунавања у
хемији
-наводи примере
примене процентне
концентрације у
свакодневном животу
-разумеју квалитативно - разграничава и
и квантитативно
објашњава шта је
значење хемијске
квантитативно и
једначине
квалитативно значење
-схватају законе по
хемијске једначине
којима се одвијају
- приближава законе
хемијске промене
по којима се одвијају
-решавају
хемијске реакције
стехиометријске задатке - одговара на питања
-постављају питања
ученика и подстиче
-успостављају везу
их да постављају нова
између масе
- указује на
супстанце и количине
повезаност масе и
супстанце
количине супстанце

-индивидуални
-групни
-рад у пару

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

-разуме изражавање квантитативног састава
раствора преко процентне концентрације
-уме да израчуна процентну концентрацију
раствора
-уме да направи раствор одређене
процентне концентрације
-разуме да је вода растварач за супстанце са
јонском и поларном ковалентном везом
-зна да је вода за пиће драгоцена и да је
чува од загађења
-разликује воду као чисту супстанцу
- једињење од воде у природи која је
смеша (изворска, морска,минерална)
-разуме квалитативно и квантитативно
значење симбола, формула и једначина
хемијских реакција
-примењује знање о закону одржања масе
при писању једначина
-разликује два најопштија типа хемијских
промена: реакција, анализа и синтеза
-разуме однос масе и количине супстанце
-зна да хемијским једначинама прикаже
једноставне реакције
-зна да на основу формула израчуна моларну
масу
-зна да изводи једноствана стихиометријска
израчунавања
-зна да су све промене супстанци праћене
променом енергије

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;
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-

-

-

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.

СТАНДАРДИ
Садржај програма
Хемија и њен
значај

Основни ниво
ХЕ1.1.1. измери масу,
запремину и температуру
супстанце

Средњи ниво
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

Напредни ниво
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Основни хемијски
појмови

ХЕ1.2.1. да прави разлику
између елемената, једињења и
смеша из свакодневног
живота, на основу њихове
сложености
ХЕ1.2.2.o практичној примени
елемената, једињења и смеша
из сопственог окружења,
на основу њихових својстава
ХЕ1.2.3. на основу којих
својстава супстанце могу да се
разликују, којим врстама
промена супстанце подлежу,
као и да се при променама
укупна масасупстанци не мења
ХЕ1.2.4. загрева супстанцу на
безбедан начин
ХЕ1.2.5. састави апаратуру и
изведе поступак цеђења
ХЕ1.2.6. у једноставним
огледима испита својства
супстанци (агрегатно стање,
мирис,боју, магнетна својства,
растворљивост), као и да та
својства опише
ХЕ1.6.1. * безбедно рукује
основном опремом за
експериментални рад и
супстанцама
ХЕ.1.6.2.* изведе експеримент
према датом упутству

посматрања или мерења
ХЕ.2.6.3.*изводи једноставна
уопштавања и систематизацију
резултата
ХЕ 2.2.1. у огледима испитује
својства супстанци и податке о
супстанцама приказује
табеларно или шематски

ХЕ 3.2.1. како је практична
примена супстанци повезана са
њиховим својствима
ХЕ 3.2.2. на основу својстава
састојака смеше да изабере и
изведе одговарајући поступак за
њихово раздвајање
ХЕ 3.2.3. да осмисли
експериментални поступак
према задатом
циљу/проблему/питању
за истраживање, да бележи и
приказује резултате табеларно и
графички,
формулише објашњење/а и
изведе закључак/е
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ХЕ1.4.1. шта раствори, како
настају и примере раствора у
свакодневном животу
ХЕ1.6.1.* изведе експеримент
према датом упутству

Хомогене смеше
раствори

Хемијске реакције
и израчунавања

ХЕ 1.5.1. квалитативно
значење симбола најважнијих
хемијских елемената,
хемијских
формула најважнијих
представника класа
неорганских и органских
једињења,
и квалитативно значење
хемијских једначина реакција
оксидације

ХЕ 2.4.1. шта је засићен,
незасићен и презасићен
раствор
ХЕ 2.4.2. изабере најпогоднији
начин за повећање брзине
растварања супстанце
(повећањем температуре
растварача, уситњавањем
супстанце, мешањем)
ХЕ 2.4.3. промени
концентрацију раствора
додавањем растворене
супстанце или
растварача (разблаживање и
концентровање)
ХЕ 2.4.4. израчуна масу
растворене супстанце и
растварача, на основу
процентног
састава раствора и обрнуто
ХЕ.2.4.5. направи раствор
одређеног процентног састава
ХЕ2.5.1. значење термина:
материја, хомогена смеша,
хетерогена смеша, анализа и
синтеза, изотоп
ХЕ2.5.2. израчуна процентни
састав једињења на основу
формуле и масу реактаната
и производа на основу
хемијске једначине, то јест да
покаже на основу
израчунавања да се укупна
маса супстанци не мења при
хемијским
реакцијама

ХЕ 3.4.1. зависност
растворљивости супстанце од
природе супстанце и растварача
ХЕ 3.6.1.* препозна
питање/проблем које се може
експериментално истражити
постави хипотезе
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

ХЕ3.5.1. да израчуна
процентуалну заступљеност
неке супстанце у смеши, да
изводи
стехиометријска израчунавања
која обухватају реактант у
вишку и однос масе
и количине супстанце
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ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ: наставе техничког и информатичког образовања у основној школи је да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку,
техничку и информатичку писменост, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да
изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне
садржаје,као и да се упознају са техничко-технолошки развијеним окружењем, развију техничко мишљење, техничку културу,
радне вештине и културу рада.
Оперативни задаци: наставе техничког образовања су:
 стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе техничког и информатичког
образовања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе техничког и информатичког образовања буду у пуној мери
реализовани;
 стицање основног техничког и информатичког образовања и васпитања;
 стицање основних техничко-технолошких знања, умења, вештина и оспособљавање ученика за њихову примену у учењу, раду и
свакодневном животу;
 схватање законитости природних и техничких наука;
 сазнавање основног концепта информационо-комуникационих технологија (ИКТ), улоге ИКТ у различитим трукама и сферама
живота;
 као и оспособљавање ученика да:
- раде на једном од оперативних система и неколико најчешће коришћених корисничких програма и стицање навике да их
ученик користи у свакодневним активностима;
- науче употребу рачунара са готовим програмима за обраду текста, за графичке приказе, интерфејс и интернет
- развијају стваралачко и критичко мишљење
- развијају способност практичног стварања, односно да реализују сопствене идеје према сопстевеном плану рада и
- афирмишу креативност и оригиналност
- развијају психомоторне способности 50
- усвоје претпоставке за свесну примену науке у техници, технологији и другим облицима друштвено корисног рада
- савладавају основне принципе руковања различитим средствима рада, објектима технике и управљања технолошким
процесима
- развијају прецизност у раду, упорност и истрајност приликом решавања задатака
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- стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и тимски рад
- комуницирају на језику технике (техничка терминологија, цртеж)
- стекну знања за коришћење мерних инструмената
- на основу физичких, хемијских, механичких и технолошких својстава одаберу одговарајући материјал за модел, макету или средство
- препознају елементе (компоненте) из области грађевинарства, машинства, електротехнике, електронике и да их
- компонују у једноставније функционалне целине (графички и кроз моделе, макете или предмете)
- разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија
- препознају природне ресурсе и њихову ограниченост у коришћењу
- прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском извору
- одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције (моделе)
- израде или примене једноставнији програм за управљављање преко рачунара
- упознају економске, техничко-технолошке, еколошке и етичке аспекте рада и производње и њихов значај на развој друштва
- примењују мере и средства за личну заштиту при раду
знају мере заштите и потребу за обнову и унапређење животног окружења
- на основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања правилно одаберу своју будућу професију и др.

Редни број
наставне теме

Назив наставне теме

Број часова по
теми

Број часова за
обраду новог
друге типове часова
градива

1.

УВОД У МАШИНСТВО

2

2

0

2.

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ У МАШИНСТВУ

8

4

4

3.

ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

14

7

7

4.

ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА

2

1

1

5.

МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА

2

1

1

6.

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ МЕТАЛА

4

2

2

7.

МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ

16

10

6

8.

РОБОТИКА

2

2

0

9.

ЕНЕРГЕТИКА

6

3

3

10.

КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ - МОДУЛИ

16

4

12

УКУПНО ЧАСОВА:

72

36

36
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
ТЕМАТСКИ
САДРЖАЈ

БРОЈ ЧАСОВА

ОБРАДА

УВЕЖБАВАЊЕ

ПРОВЕРА

ПОНАВ-ЉАЊЕ

УВОДНИ ЧАС
АТЛЕТИКА
ОДБОЈКА
ГИМНАСТИКРИТМИКА

1
24
22
15

1
6
8
4

12
11
7

5
3
3

1
1

ТЕСТИРАЊЕ
УКУПНО

10
72

19

30

10
21

2

МИНИМАЛНИ ОБРАЗОВНИ ЗАХТЕВИ (ПРОВЕРА)
АТЛЕТИКА: четверобој: 60 метара, скок у вис, скок у даљ и бацање кугле.
ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ:
Вежбе на тлу: предножењем премет странце упором са окретом за 180* до става на једној нози, другом заножење.
ПРЕСКОК: згрчка ( отварање у фази дугог лета и сигурност доскока)
ГРЕДА: ( ученице) : из места или залета наскок у упор одножно; окрет за 180* - упор клечећи – „ мала вага „) ; клек и спојено искораком
заножење усправ.
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА:
За ученице обавезни састав са обручем,
За ученике: комплет вежби облоковања.
Једно коло уз музичку пратњу.
ОДБОЈКА; игра са задатком
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ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ВЕРСКА НАСТАВА

Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наставни садржај

Бр.час
ова

За утврђивање и
понављање

За обраду

Увод
Света тројица – Отац, Син и Свети Дух
Постојање личности у заједници слободе и љубави
Антрополошке последице вере у Свету Тројицу
Заједница са Светом Тројицом кроз Литургију
Света Тројица у православној иконографији

1
10
9
6
6
4

1
5
5
3
3
2

/
5
4
3
3
2

Укупно часова

36

19

17

Оперативни задаци
Ученици треба да:







Запазе да природа не постоји без личности;
Науче да личност у Богу предходи природи у онтолошком смислу;
Уоче да у створеном свету људска природа предходи човеку као личности у онтолошком смислу;
Запазе да се код створених бића, тј. код људи, слобода може изразити као негација, што није случај у Богу јер све што постоји
израз је Божији слободе, љубави;
Запазе да је слобода Божија онтолошка, и да се изражава само као љубав према другој личности;
Запазе разлику између иконогрфаског приказивања Св.Тројице у православној и римокатоличкој традицији.
Садржаји Верске наставе

Бог у кога хришћани верују јесте Света Тројица: Отац, Син и Свети Дух.
Отац, Син и Свети Дух су три вечне, конкретне личности.
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Света Тројица је један Бог.
Узрок Божијег постојања је Отац
Бог отац Изражава своје постојање као љубав према другој личности-према Сину и Духу Светоме.
Хришћанска онтологија (биће као заједница слободе).
Анрополошке последице вере у Свету Тријицу.
Кроз Литургију се пројављује Света Тројица
Крштење и Литургија као практично исповедање вере у Бога који је Света Тројица.
Света Тројица у православној иконографији.
Начин остваривања програма и постизања циљева и задатака
Реализацијом наставног плана и програма за 7. раред треба да се постифну следећи циљеви:
 Да се код ученика развије свест о томе да носилац постојања природе јесте личност;
 Да је израз заједнице слободе са другом личношћу;Да је Црква у својој Литургијској појави икона начина постојања Св.Тројице,
односно постојања човека као личности-као иконе Божије.
Прве четири теме везане су за Свету Тројицу и узрок постојања. Узрок Божијег постојања, односно Свете Тројице је Отац. То значи
да Богу не предходи природа у односу на личност, односно не постоји прво безлична природа из које се рађају Отац Син и в.Дух као
конкретна бића, већ личност Оца чини божанску природу постојећом. Ово казје да је постојање божанске природе слободно
постојање,због тога што је њено постојање израз слободе личности Оца. Личност не постоји сан без заједнице са другом личношћу.У
Богу се личност поистовећује са слободом, односно са њубављу према другој личности тј. лицу Свете Тројице .
Последње две теме реализовати тумачењем одељака Св.Писма Старог Завета који говори о стварању човека.
За Оце Цркве човек је икона Божија.По природи човек је створен и подлеже смрти.И поред тога човек је слободан. Својом
слободом је позван да се обожи. Све објашњавати кроз Литургијски догађај где се Бог открива као три лица и конкретне личности и
сусреће са човеком који је личност у односу на њих.
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Циљ и задаци
Општо циљ предмета:
Циљ предмета је да ученици стекну сазнања, формирају ставове, развију вештине и усвоје вредности икоје су претпоставка за
компетентан, одговоран и ангажован живот у демократском друштву
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
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-

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 акци

Садржаји програма

I Увод:
- Поглед уназад
- планирање
активности
II 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

Бр
Час.

Активности
ученика
у васпитнообразовном раду

2

Разговор
Дискусија
илустрација
Писање

19

Разговор
Дискусија
Цртање
Илустрац.
Симулација
Прикупљање
Података
Иницијативнот идеја
Анализирање текста
Писање
Истаживање
Интервјуисање
Анкетирање
Фотографисањ.
Обрада података
Илустрација
Класификовањиграњ
е улога

Активности
наставника
у васпитнообразовном раду
раду
Разговара,
подсећа,
укључује се
удискусију,
презентује програм
Ствара
ситуације,упућује на
извое сазнања,
мотивише,
координира групом,
усмерава, слуша,
даје подршку

Начин и поступак
остваривања
програма

Радионичарска
интерактивна

Радионичарски
Симулацијски
Интерактивни
Истраживачки
Тимски
Групни
Тандем
Индивидуални
Игровни
Игра улога
Кооперативни рад
“мозгалица”
демонстративна
групна дискусија

Циљеви и задаци садржаја програма
-подсећање ученика на права и
одговорности на нивоу школе и локалне
заједнице и на спроведене активности из
ГВ у 5. и 6. Азреду
-Упознавање са програмом и активно
учешће ученика у осмишљавању и
планирању активности
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
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волонтерске акције
анализа
успешности
волонтерске aакц
III Држава и власт
-држава
- власт

Презентовање
Лобирање
Закључивање

-

7

IV Ђачки парламент и
иницијатива
- ђачки парламент
- -иницијатива
5

V Завршни део
- речник
- шта носим са собом
3

Разговор
Дискусија
Писање
Извоње закључака
Анализирање
Истраживање
Анализирање
текстова, ТВ емисија,
штампе
Илустровање
Симулирање
Играње улога
Разговор
Дискусија
Писање
Извођење закључака
Анализирање
Истраживање
Анализање текстова,
ТВ емисија, штампе
Илустровање
Симулирање
Играње улога
Јавни наступ
Дискусија
Закључивање Писање
Разговор
Анализа
Игра улога
Симулирање
Јавни наступ, евалуа

Објашњава, износи
чињенице, даје
упутства, асоцира,

Радионичарска
Групни
Тимски
Истраживачки
Интерактивни
Симулативна
Кооперативна
“Мозгалица”
Индивидуални
Игра улога
Илустративна

Објашњава појам,
улогу и значај,
подржава, учествује
у радионицама,
мотивише, усмерава

Радионичарска
Групни
Тимски
Истраживачки
Интерактивни
Симулативна
Кооперативна
“Мозгалица”
Индивидуални
Игра улога
Илустративна

Поставља питања,
износи закључке,
сугестије

Радионичарски
Групни
Индивидуани
Интерактивни
Истраживачки

Разумевање појма државе и основних
облика државних уређења
Разумевање неопходности постојања
власти
Упознавање са концептом ограничене
власти

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
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
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НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

1.

УБОД У ПРОГРАМСКЕ САДРЖАЈЕ

2.

WIE HAST DU MUTTI KENNEN GELERNT?

3.

Укупно

утврђивање,
провера

вежба,
понављање

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

обрада

Број часова

1

1

3

3

6

WIE WAR ES DAMALS?

3

3

1

7

4.

TINA HAT SICH WEHGETAN

3

8

3

14

5.

LEKTÜRE

1

2

3

6.

WIE IST THOMAS?

4

5

9

7.

WAS WIRST DU DANN MACHEN?

4

6

1

11

8.

VERSTEHST DU DICH GUT MIT DEINEN ELTERN?

2

7

2

11

9.

LEKTÜRE

1

2

10.

LANDESKUNDE

5

1

1

7

26

38

8

72

СВЕГА

3

598

ЦИЉ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ

Циљ наставе страног језика 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.
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 ма терњег 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 наста ви, на
вишем нивоу образовања и самостално. учење истог или другог страногјезика.
- Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакггу са
другим језицима и културама.
- Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика.

.

599

РУСКИ ЈЕЗИК
1) ЦИЉ. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, њихових хуманистичких, моралних и естетских ставова; стицање
позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање
различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика.
2) ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
Препознавање интонације којом се исказује равнодушност, дивљење, саучествовање, зебња, страх, сумња. Разумевање дијалога и
монолошких излагања од 10 до 14 реченица. Спонтано коришћење израза учтивости. Ступање у дијалог од 8 до 10 реплика.
Представљање себе и другога. Саопштавање садржаја дијалога или опис слике, предмета или лица у неколико кратких реченица.
Самостална примена усвојених граматичких правила. Давање императивних исказа у комуникацији на часу и у игри.
3) ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ:
Редовно учешће у раду Градске секције руског језика. Успостављање сарадње са
Руском школом у
Београду. Учешће на конкурсу „Лик России". Посета Руском дому у Београду. Учешће на семинару „Зимска школа“.
4) КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
Руски језик је у корелацији са српским и енглеским језиком, историјом, географијом, биологијом, ликовном културом и музичком кул
Ред.број
наставне
теме

НАСТАВНE ТЕМЕ

Број часова по теми

Број часова за
обраду
остале типове
часова

1.

Российские просторы

8

4

4

2.

В здоровом теле – здоровый дух

8

3

5

Ах, эта мода!
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3.

12

4

8

8

5

3

Семья всему начало

7

3

4

6.

Экран и сцена – окно в мир

11

4

7

7.

Земля ждёт твоей помощи

9

3

6

4

3

30

40

Молодость всегда в пути
4.
Делу время – потехе час
5.

8.

9

Укупно
72

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - ИЗАБРАНИ СПОРТ- ОДБОЈКА

Наставни садржаји

ЕЛЕМЕНТИ
ОДБОЈКЕ

Број
часова

36

Активности
ученика у
васпитнообразовном
раду
-вежбање
-анализирање
-трчање
-скакање
-пешачење

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

анализирање
- објашњавање
-показивање
поређење

Начин и
поступак
остваривања

Циљеви и задаци садржаја програма

-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
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ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Циљ и задади
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 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;
 подстицање креативног рада са рачунаром;
 оспособљавање за рад на рачунару.
Оперативни задаци
Ученици треба да се:
 оспособе за примену рачунара у области информација и комуникација;
 упознају са опасностима на Интернету и начинима заштите од њих;
 упознају са основама програма за снимање и обраду звука;
 упознају са основама програма за снимање и обраду видео записа;
 оспособе за израду мултимедијалних презентација;
 оспособе за писање једноставних програма;
 упознају са основама програма за цртање и графички дизајн;
 упознају са образовним софтвером.
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Ред.
бр.

Назив наставне теме

Увод

Обрада

Понављање
вежбање
утврђивање

Систематизација
1

Евалуација,
самоевалуац.

Укупно

1.

ИНТЕРНЕТ

3

2

2.

ОБРАДА ЗВУКА

1

3

3.

ОБРАДА ВИДЕО ЗАПИСА

1

4

1

6

4.

ИЗРАДА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

3

6

1

10

5.

ИЗБОРНИ МОДУЛИ –
ПРОГРАМИРАЊЕ

4

5

1

10

12

20

4

36

Свега

6

4

Наставна тема: ИНТЕРНЕТ
Садржај
(наставне јединице)
- Појам електронске
комуникације
безбедност на
Интернету,заштита од
нежељене поште.

Циљеви, задаци
(исходи)

Методе, облици

- упознати се са разним врстама електронске
- индивидуални рад
комуникације као и правилима безбедног понашања у
- рад по групама
оквиру такве комуникације.
- дијалошка метода
- објаснити појам електронске комуникације и навести
примере комуникације између људи преко рачунара, - активна настава

Средства

Евалуација,
самоевалуац.

Уџбеник
Посматрање
Рачунарски систем Праћење
ангажовања
Штампач
ученика
МSOffice
Задовољство
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мобилне телефоније и других електронских уређаја и
- Инстант порука –
- кооперативни рад
опреме.
блог,форум – појам
- истраживање
дискусије и коментара - дискутовати са ученицима о томе колико су овакви
- практичан рад
на Интернету
облици комуникације заступљени у њиховом
свакодневном животу и колико утичу на њих.
- Видео конференција –
електронско учење и
- тражити од ученика да размишљају о добрим и лошим
учење на даљину
странама тих утицаја.

ученика на часу

- Дигитална библиотека - извући заједничке закључке о томе колико нам је
важан и користан Интернет и којих се правила
- Електронска пошта.
понашања треба придржавати да би смо заштитили
приватност, личне податке као и рачунар и осталу
техничку опрему.
- највећи део часова, 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.
- 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.
- посебну пажњу посветити разјашњавању појмова као
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што су дискусије и коментари на Интернету, појму
блога и форума и начинима рада са њима, појму видеоконференције, електронског учења и учења на даљину,
појму инстант порука и ћаскања на Интернету.
- 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 начине дељења 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.
Корелација: Енглески језик
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Наставна тема: ОБРАДА ЗВУКА
Садржај
(наставне јединице)

Циљеви, задаци
(исходи)

Методе, облици

- Формати звучних
- ученицима представити формате звучних записа,
записа,Конверзија између
издвојити оне који се најчешће користе и истаћи
различитих формата
њихове предности и недостатке у поређењу са
звучних записа
другима.

- индивидуални рад

- Снимање и обрада гласа и - демонстрирати рад на обради звука у неком од
других звукова.
доступних програма (нпр. Audacity, Windows Media
Encoder, Adobe Audition, Sound Forge, Nuendo...).
- Практичан рад на
снимању и обради звука. - посебну пажњу посветити целинама као што су:
конверзија између различитих формата, снимање и
- Обрада звучног сигнала
обрада гласа (и других звукова) и монтажа аудио
записа (од већ постојећих музичких нумера).

- активна настава

- рад по групама
- дијалошка метода
- кооперативни рад

Средства
Уџбеник
Рачунарски систем
Штампач
МSOffice

Евалуација,
самоевалуац.
Посматрање
Праћење
ангажовања
ученика
Задовољство
ученика на часу

- истраживање
- практичан рад
-

- оставити времена да се ученици практично упознају
са алатима за рад и испробају сегменте рада у
програму: конверзија, снимање, звука.
Корелација: Енглески језик

606

Наставна тема: ОБРАДА ВИДЕО ЗАПИСА
Садржај
(наставне јединице)
- Снимање видео записа.
- Пребацивање видео
материјала са камере у
рачунар
- Монтажа – едитовање

Циљеви, задаци
(исходи)
- обраду видео записа започети снимањем видео
записа.
- за снимање видео секвенци користити дигиталне
фотоапарате и мобилне телефоне.
- омогућити ученицима да практично раде са
камером.

Методе, облици
- индивидуални рад
- рад по групама
- дијалошка метода
- активна настава

- кооперативни рад
- Додавање говора снимку
и конвертовање видео
- снимљене материјале увозити у програм за обраду - истраживање
формата
видео секвенци (на пример Windows Movie Maker - практичан рад
и други).
- Самостална израда филма
- показати основне алате за одсецање, брисање,
позиционирање, копирање, премештање,
постављање на временску линију видео секвенци
ради финалне монтаже.

Средства
Уџбеник
Рачунарски
систем
Штампач
МSOffice

Евалуација,
самоевалуац.
Посматрање
Праћење
ангажовања
ученика
Задовољство
ученика на часу

- на видео секвенце применити визуелне ефекте,
додати звук и текст.
- задатак за вежбу: 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.
- показати начине конверзије између различитих
видео формата (на пр. Windows Movie Maker,
Windows Media Encoder, Super Encoder и други).
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Корелација: Енглески језик
Наставна тема: ИЗРАДА ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Садржај
(наставне јединице)
- Појам и структура
презентације.
- Дизајн и готови
шаблони,постављање
ефеката.

Циљеви, задаци
(исходи)
- дефинисање појма презентације и
упознавање са њеном типичном
структуром кроз приказивање добро
урађених примера.

Методе, облици
- индивидуални рад
- рад по групама
- дијалошка метода

- активна настава
- ученике упознати са карактеристикама
успешне презентације и критеријумима за - кооперативни рад
- Рад са текстом,сликама и
њено оцењивање.
објектима
- истраживање
- ученицима скренути пажњу на поштовање
- Повезивање слајдова
- практичан рад
препорука приликом самосталне израде
унутар презентације.
презентације. Препоруке обухватају: однос - Самостална израда
боја на слајдовима, количине текста, слика,
презентације.
анимација, графикона и других видео
садражаја, као и уклопљеност звукова у
целину.

Средства
Уџбеник
Рачунарски
систем
Штампач
МSOffice

Евалуација,
самоевалуац.
Посматрање
Праћење
ангажовања
ученика
Задовољство
ученика на часу

- скренути пажњу на начин повезивања
слајдова унутар презентације.
- Анализирати са ученицима показане
примере са освртом на позитивне
карактеристике и евентуалне негативне
карактеристике презентација.
- објаснити врсте презентација и разјаснити
да се презентације могу правити као
подршка предавачу или као програмирани
материјал који се даје ученицима за
самостално учење.
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- поставити тему презентације и 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...).
- објаснити појам објекта у презентацији и
обрадити постављање ефеката на објекте
као и на саме слајдове.
- 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.
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- 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.
Корелација: Енглески јези
Наставна тема: ИЗБОРНИ МОДУЛИ – ПРОГРАМИРАЊЕ
Садржај
(наставне јединице)

Циљеви, задаци
(исходи)

Методе, облици

Средства

Евалуација,
самоевалуац.
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- Основни елементи
Visual Basica
- Низови
- Петље (циклуси) и
наредба вишеструког
гранања
- Потпрограми
- Израда једноставне
апликације

Ученике треба упознати са следећим
концептима:

- индивидуални рад

- рад по групама
- Низови – појам и употреба низова. Обрадити
- дијалошка метода
учитавање низа бројева са тастатуре и
- активна настава
његово исписивање на екрану.
- кооперативни рад
- Разне врсте петљи, попут For и While.
Наредбе за контролу петљи, Break и
- истраживање
Continue. Обрадити пример учитавања низа
оцена, све док се не учита број мањи од један - практичан рад
или већи од пет.
-

Уџбеник
Рачунарски
систем
Штампач
МSOffice

Посматрање
Праћење
ангажовања
ученика
Задовољство
ученика на часу

- Наредбе за контролу тока, попут Switch, која
омогућава вишеструки услов. Обрадити
пример у којем се на основу учитаног редног
броја од 1 до 12 исписује назив месеца.
- 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 низа оцена.
- 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.
Корелација: Енглески језик
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ЦРТАЊЕ,СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ
Трајање

ЦРТАЊЕ
8+3+1

СЛИКАЊЕ
8+3+1

садржај
-Пропорција
(2ч)обрада
-Пропорција,
вежбање и естетска анализа
(2ч)
-Компоновање величина у
простору(2ч)обрада
-Компоновање и степеновање
облика у простору
(2ч)обрада
-Арабеска
(2ч)обрада
-Арабеска
(1ч)вежбање
-Естетска анализа
(1ч)

начин остваривања
-вербално-текстуалне
методе(кроз разговор и дискусију са
ученицима
обрадити појам пропорције
као ликовног елемента,
композиција и просторструктура уметничког дела,перспективалинеарна,ваздушна,
инверзна)
-практично-демонсративне
методе( по моделу из природецвет,грана,корење...)
-подстицање,коректура,
естетска анализа и вредновање

врсте активности
-перцепција кроз разговор и
дискусију-учење путем
посматрања,
уочавања и описивања;
-аперцепција-стварање путем
примене,експеримента
и истраживања кроз
комбинацију различитих
ликовних
техника и материјала
-индивидуални и групни рад
-естетска анализа

-Равнотежа облика и боје у
простору(3ч)обр.
(1ч)вежба
-Контраст светлина,површина и облика у одређеном
простору(2ч)обр.
(1ч)вежба
-Сродност ликовних
вредности у одређеном
простору(3ч)обр.
(1ч)вежба
(1ч)естетска ан.

-вербално-текстуалне
методе(композиција као организација и
однос-пропорције разних елемената у
одређеном простору-уметничком,
животном и
природном)
-илустративна метода
-практично-демонстративна
метода(могућност реализације часа у
природи)
-креирање вежби

-перцепција-кроз разговор и
дискусију,учење путем
посматрања,уочавања и
описивања
-аперцепција-стварање путем
примене,експеримента и истраживања
кроз комбинацију различитих
ликовних техника и материјала
-индивидуални и групни рад
-ест. анализа
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ВАЈАЊЕ
10+2+1

-Обликовање маса
и волумена додавањем и
одузимањем
(3ч)обрада
-Орнаменти(тродимензионални)
(2ч)обрада
-Вајарски материјали,одливање(негатив,позитив)(2ч)обрада
(1ч)вежба
-Вајање-гипс и одговарајућа
средства и материјали(2ч)обр.
(1ч)вежба
-Перформанс
(2ч)обрада
-Естетска анализа
(1ч)

-практично-демонстртивне методе,
употреба разноврсних
материјала,текстура,
тактилна вредност,
пропорција,ситна пластика,декоративна
скулптура
-креирање вежби

-перцепција кроз разговор и
дискусију,
учење путем
посматрања,уочавања
и стварања
-аперцепција-стварање путем
примене различитих
материјала
-перформанс-акција,
покрет,аудио ефекти
-индивидуални,
групни рад
-естетска анализа

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
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-

-

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 правилноги безбедног коришћењаразличитихсредстава, оруђа и материјала у домаћинству
развијање знања о компонентама правилне исхране
развијањеспособностиза поузданои стручно коришћење различитих уређаја у домаћинству,
новихинформационихикомуникационихтехнологија
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

Р.Б.

Наставна тема

обрада

понављање

вежбе

провера

укупно

1.

Породица и домаћинство

2

1

1

1

5

2.

Становање

5

1

5

1

12

3.

Одевање

5

1

7

1

14

4.

Култура понашања

2

1

1

1

5
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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, оригиналности и спремности на сарадњу уз
уважавање туђег мишљења и начела лепог понашања, да се код ученика изради култура рада, као и да се развија свесна потреба да се
започети посао доврши до краја.
Задаци наставе шаха су:
развијање интересовања за шаховску игру код ученика
стимулисање ученика, њихове маште, креативности и радозналости током учења шаха
повезивање знања о шаху са животним ситуацијама
изграђивање разумевања шаховске игрекао основе за логичко мишљење
оспособљавање ученика да самостално доносе одлуке кроз играње шаха
јачање толеранције на фрустацију као битног фактора емоционалне интелигенције
развијање свести о сопственом напредовању и јачање мотивације за даље учење шаха
развијање способности решавања шаховских проблема и студија
играње шаха.
- развијање сарадничких способности, способности слушања и уважавања мишљења других, способности изношења става и
формулисања аргумената за изнети став
Оперативни задаци:
Ученици треба да се:
кроз већи број занимљивих и атрактивних примера, а који се односе на вештину играња шаха, заинтересују за развијање шаховске игре
кроз већи број задатака, али и проблема и студија, оспособе да самостално доносе одлуке у току шаховске игре, али у свакодневном
животу.
-
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1.

Увод

2.

Отварање и срдишница Затворене игре – Дамин
гамбит
(теоријски приступ и поучне
партије)

4.

Проблем
ски
шах

3.

Одигравање
партија

Редни бр

Наставна
тема

часова
обрад вежбањ
а
е
1

6

6

Активности
свега
1

12

Упознавање са циљевима и задаима програма,
Симултанка предметног наставника против ученика
1. Примљени дамин гамбит (идеја за обе стране,
основне теоријске варијанте)
Поучна партија: Широв – Крамник 1:0, Линарес 1993, Фриц 344230
2. Одбијени дамин гамбит (идеја за обе стране, основне теоријске варијанте)
Поучна партија: Фишер-Спаски 1:0; 92601
3. Словенска одбрана (идеја за обе стране, основне теоријске варијанте)
Поучна партија: Капабланка-Еве, Амстердам (м/9)1931
4. Тарашева одбрана; Јусупов-Спрагет1:0, Квебек (м/3) 1989
5. Одбрана Кембриџ-Спрингс; Капабланка - Аљехин, Буенос Аирес (м/7) 1927.
6. Анти_Меранка/Ботвиникова варијанта; Пономарјов – широв, вајк ан Зе 2003
1,2. Практична игра у варијантама Даминог гамбита,
3. Симултанка са неким од чланова Шах клуба Б. Башта
4-8. Турнир ученика – појединачно првенство по разредима

0

3

8

3

8

6

1. Основе проблемског шаха. Проблеми и студије
2. Двопотезни и тропотезни проблеми. Основне теме и примери из Математичког листа
3. Студије. Примери са позицијама које подсећају на практичну игру из шаховског
гласника (ДОВДЕ
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Светски шампиони и нихово
стваралаштво

5.

6.

Свега

6

3

9

15

21

36

1. Александар Аљехин
Допринос историји шаха
Примери из Аљехиновог стваралаштва (позиције из његових партија и самостално
налажење најбоњих решења.
Поучна партија: Рети – Аљехин 0:1, Баден-Баден 1925
2.Макс Еве: Допринос историји шаха
Примери из Евеовог стваралаштва (позиције из његових партија и самостално налажење
најбоњих решења.
Поучна партија: Гелер – Еве 0:1, Цирих 1953
3. Михаил Ботвиник
Допринос историји шаха
Примери из Ботвиниковог стваралаштва (позиције из његових партија и самостално
налажење најбоњих решења).
Поучна партија: Ботвиник – Капабланка 1:0, Ротердам (АВРО) 1938

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА
ДОПУНСКА НАСТАВА
СРПСКИ ЈЕЗИК
Садржаји
програма

Број
часова

Независни односи
5

Активности ученика
у образовноваспитном раду
Писање,
закључивање,
примена

Активности
наставника у
образовно-васпитном
раду
- Мотивише за рад и
прилагођава методе
способностима ученика

Начини и поступци
извођења програма
Демонстративна,
дијалошка,
текст метода

Циљеви и задаци садржаја
програма
-уочавање одлика независних
реченица
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Синтаксе

Глаголски облици

Морфологија

17

Писање,
закључивање,
примена

- Мотивише за рад и
прилагођава методе
способностима ученика

Демонстративна,
дијалошка,
текст метода

- овладавање и практична примена
знања из области (реченични
чланови и њихове врсте)

7

Запажање одлика,
повезивање стечених
знања

- Мотивише за рад и
прилагођава методе
способностима ученика

Демонстративна,
дијалошка,
текст метода

-уочавање одлика, сличности и
разлика

7

Уочавање
морфолошких
особености

- Мотивише за рад и
прилагођава методе
способностима ученика

Демонстративна,
дијалошка,
текст метода

-овладавање и практична примена
знања из области

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.)

Садржаји програма

Present Continuous vs. Simple
Present Tenses

Simple Past Tense

Број
часова

2

1

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНОВАСПИТНОМ РАДУ
УЧЕНИKA

-уочава
-именује
-повезује
-упоређује

-разликује
-именује
-открива релације
и изражава их

НАСТАВНИKA

-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на размишљање
-помаже ученицима у
савладавању градива

Начини и
поступци
остваривања
рада

-фронтални
-индивидуални

-фронтални
-презентује
-подстиче ученика на

-индивидуални

Циљеви и задаци
садржаја програма
-Користи граматичку
целину у говору и у
писменом изражавању
- Поставља кратка
питања другу
-Примењује употребу
глаголске именице у
реченици
-Користи граматичку
целину у говору и у
писменом изражавању
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Enough, a few, a little, a bit

1

-упоређује

увиђање, закључивање,
упоређивање

-уочава

-презентује
-усмерава ученика
-утиче на развој свести
ученика о значају
граматике језика
-презентује
-подстиче ученика на
увиђање, закључивање,
упоређивање
-утиче на развој
тачности,прецизности,
одговорности,уредности
код ученика
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на размишљање
-развија код ученика
способност да брже
усвајају знања
-презентује
-усмерава ученика
-утиче на развој свести
ученика о значају
глаголских времена
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на размишљање
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење

-закључује
-проверава
-уочава
-именује

The Future with Going to…

1

-разликује
-упоређује
-уочава

The First Conditional

1

-именује
-разликује
-именује

Present Parfect Tense

Passive Voice

1

2

-упоређује

-уочава
-разликује
-упоређује

-фронтални
индивидуални

-фронтални
-индивидуални

-фронтални
-индивидуални

-фронтални
-индивидуални

-фронтални
-индивидуални

-Користи неодређене
заменице у енглеском
језику

-Користи граматичку
целину у говору и у
писменом изражавању

-Правилно коришћење
погодбених реченица у
енглеском језику

-Користи граматичку
целину у говору и у
писменом изражавању

-Правилно коришћење
пасивних реченица у
енглеском језику
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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.

Садржај програма

Основе капиталистичког
друштва: мануфактура,
капиталиста, радник, прва
индустријска револуција

Доба револуција

Први српски устанак

Други српски устанак

Број
часова

Активности ученика
уобразовно-васпитном
раду

2

-слушају,
питају,
одговарају на питања,
читају лекцију из књиге
заједно са наставником

2

Слушају, питају, одговарају
на питања, читају лекцију
из књиге заједно са
наставником

2

2

Одговарају на питања
наставника, понављају
основне чињенице: Сретење
1804, Дахије, Ивањковац,
Мишар, Делиград, Чегар,
Ћеле кула
Показују на карти:
Београдски пашалук и
места великих битака Првог
српског устанка
Одговарају на питања
наставника, понављају
основне чињенице: Цвети
1815, Љубић, Дубље,

Активности
наставника у
образовноваспитном раду
-објашњава,
показује,
подстиче,
сугерише
-објашњава, показује,
подстиче,
сугерише

-објашњава, показује,
подстиче,
сугерише, мотивише

-објашњава,
наводи разговор и
дискусију, подстиче,

Начин и поступци
остваривања програма

Циљеви и задаци
садржаја програма

Објашњавање основних
појмова везаних за
капитализам
Читање одломака из књиге и
анализирање, учимо учење

-боља разумевања
појмова,усвајање
основних знања,
препознавање

Разумевање појма
револуцијее, историјски
услови настанка

-боље разумевање,
уочавање,
усвајање основнох
знања, употреба
и примена
историсјких карата

Коришћењем књиге и
историјске карте, као и
прављењем паноа наушити и
утврдити основне чињенице
и појмове везане за Први
српски устанак и Карађорђа
Петровића

-разумевање појмова,
усвајање основних
знања,сналажење на
карти

Коришћењем књиге и
историјске карте, као и
прављењем паноа наушити и
утврдити основне чињенице

-разумевање појмова,
усвајање знања,
сналажење на карти,
повезивање и
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споразум са Марашли-Али
пашом
Показују на карти:
Београдски пашалук и
места великих битака
Другог српског устанка,
проширење Србије
хатишерифима из 1833.

показује

и појмове везане за Други
српски устанак и Милоша
Обреновића

примена наученог

ГЕОГРАФИЈА
Циљеви и задаци:
-стицање знања, утврђивање стечених знања и умења о ваневропским континрнтома и њиховим регионалним одликама,
-стицање бољег успеха из предмета
Садржаји образовно
васпитног програма

Географска обележја
Азије

Географска обележја
Африке

Број
часова

Активности ученика у
образовно васпитном
раду
Упознавање основних
појмова,
Употреба карте,
Учвршћивање знања

3

2

Упознавање основних
појмова,
Употреба карте,
Учвршћивање знања

Активности
наставника у
образовно
васпитном раду
Објашњава
појмове и процесе,
демонстрира
употребу карте,
одговара на
постављена питања
ученика,
мотивише,
подстиче.....
Објашњава
појмове и процесе,
демонстрира
употребу карте,
одговара на
постављена питања
ученика,
мотивише,

Начин и
поступак
остваривања
програма

Циљеви и задаци
садржаја програма

Индивидуални
Тимски
Групни

Осамостаљивање у учењу
Утврђивање знања
Коришћење карте

Индивидуални
Тимски
Групни

Осамостаљивање у учењу
Утврђивање знања
Коришћење карте
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Упознавање основних
појмова,
Употреба карте,
Учвршћивање знања

Северне и Јужне
Америке

2

Упознавање основних
појмова,
Употреба карте,
Учвршћивање знања

Аустралија и
Окејанија

2

подстиче.....
Објашњава
појмове и процесе,
демонстрира
употребу карте,
одговара на
постављена питања
ученика,
мотивише,
подстиче....
Објашњава
појмове и процесе,
демонстрира
употребу карте,
одговара на
постављена питања
ученика,
мотивише,
подстиче....

Индивидуални
Тимски
Групни

Осамостаљивање у учењу
Утврђивање знања
Коришћење карте

Индивидуални
Тимски
Групни

Осамостаљивање у учењу
Утврђивање знања
Коришћење карте

ФИЗИКА
Садржај
програма

Бро
ј
час
ова

5
Сила и кретање

Активности
ученика у
васпитнообразовном раду
Ученици:
посматрају уз
помоћ наставника
наводе примере,
закључују,
учествују у анализи
и решавању
једноставних

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду
Наставник позазује
,наводи примере,
даје додатна
објашњења,
показује решавање
једноставнијих
задатака усмерава и
подстиче ученике.

Начин и поступак
остваривања
програма
-индивидуални рад
-фронтални рад
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна
метода

Циљеви и задаци садржаја програма

Ученик треба да:разликује врсте
кретања; мери и рачуна брзину и
убрзање и да зна њихове мерне
јединице: научи други и трећи Њутнов
закон механике и да изврши динамичко
мерење силе.
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задатака.

2
Кретање тела
под дејством
силе теже

Равнотежа

2

3
Механички
рад, снага и
енергија

2
Топлотне
појаве

Ученици: треба да
прате, уз помоћ
наставника
расуђују, уочавају
разлике и решавају
једноставне
проблеме.
Ученици: треба да
посматрају, питају,
уз помоћ
наставника
уочавају, наводе
примере, решавају
једноставне задатке.

Наставник показује
,наводи примере,
даје додатна
објашњења,показује
решавање
једноставнијих
задатака усмерава и
подстиче ученике.
Наставник показује
,наводи примере,
даје додатна
објашњења,
показује решавање
једноставнијих
задатака усмерава и
подстиче ученике.

Ученици:
посматрају, уз
помоћ наставника
уочавају, наводе
примере и
закључују и
решавају
једноставне задатке.

Објашњава
кинетичку енергију,
наводи на закључке,
упућује на
коришћење књиге и
литературе.

Ученици:
посматрају, питају,
уз помоћ
наставника
уочавају, повезују,
записују и
закључују.

Наставник показује
,наводи примере,
даје додатна
објашњења,
показује решавање
једноставнијих
задатака усмерава и
подстиче ученике.

-индивидуални рад
-фронтални рад
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна
метода
-индивидуални рад
-фронтални рад
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна
метода

-индивидуални рад
-фронтални рад
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна
метода
-индивидуални рад
-фронтални рад
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна
метода

Ученик треба да: упозна слободан пад;
хитац навише; хитац наниже; силу
трења; силу отпора средине и разуме
безтежинско стање тела.

Ученик треба да: научи да сложи и
разложи векторске величине; да зна
када је тело у равнотежи; да објасни
силу потиска и Архимедов закон.

Ученик треба да: зна када се врши
механички рад и да је једнак промени
енергије; зна како се рачуна снага; ко
има кинетичку, а ко потенциалну
енергију; и да зна мерне јединице рада,
снаге и енергије.

Ученик треба да: знају да се укупна
енергија тела састоји од кинетичке и
потенцијалне енергије молекула унутар
тела; да зна како се одређује количина
топлоте и која је њена мерна јединица.

МАТЕМАТИКА
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Садржај
програма

Операције у
скупу реалних
бројева

Питагорина
теорема и
примена

Степени и
операције са
степенима

Многоугао

Полиноми и
операције са
њима, квадрат
бинома и
разлика
квадрата

Број
часова

Активности у образовно-васпитном раду
Ученика
-уочава
-разликује
-рачуна

1

1

1

-уочава
-именује
-разликује
-рачуна

-уочава
-именује
-разликује
-рачуна

1

-уочава
-именује
-разликује

1

-уочава
-именује
-разликује
-рачуна

Наставника
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на размишљање
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење
-презентује
-утиче на развој свести
ученика о значају и примени
математике при решавању
проблема из свакодневног
живота
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче ученика на
увиђање, закључивање,
упоређивање
-презентује
-усмерава ученика
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење
-презентује
-подстиче ученика на
увиђање, закључивање,
упоређивање
-утиче на развој
тачности,прецизности,
одговорности,уредности код

Начини и поступци
остваривања рада

Циљеви и задаци садржаја програма

-фронтални
-индивидуални

формирање појмова квадратног корена и
аритметичког квадратног корена
упознавање и поимање ирационалног
броја
извођење рацунских операција са
реалним бројевима

-фронтални
-индивидуални

знају Питагорину теорему и умеју да је
примене код свих геометријских фигура

-фронтални
-индивидуални

упознавање степена чији је изложилац
природан број с’примерима у физици
упознавање појмова алгебарског израза и
његово израчунавање

-фронтални
-индивидуални

формирање појма многоугла и врсте
збир углова многоугла и број дијагонала
у многоуглу
обим и површина многоугла

-фронтални
-индивидуални

рачунске операције са мономима и
полиномима
растављање полинома на чиниоце
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ученика

Круг и делови
круга

1

Функција

1

Пропорција примена

Сличност и
примена
сличности

1

1

уочава
именује
разликује
упоређује

уочава
закључује
разликује

-уочава
-именује
-разликује
-рачуна

-уочава
-именује
-разликује

-презентује
-усмерава ученика
-утиче на развој свести
ученика о значају и примени
математике у свакодневном
животу
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на размишљање
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на размишљање
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење
-презентује
-утиче на развој свести
ученика о значају и примени
математике при решавању
проблема из свакодневног
живота

-фронтални
-индивидуални

упознавање нових геометријских појмова
(централни,периферијски круг, исечак)
одређивање обима и површине круга
упоређивање површине исечка и кружног
лука

-фронтални
-индивидуални

правоугли координатни сyстем у равни
неке основне функције

-фронтални
-индивидуални

пропорција
примена у пракси директне и обрнуте
пропорционалности

-фронтални
-индивидуални

Талесова терома
сличност троуглова,коефицијент
сличности
примена сличности код једноставних
конструктивних задатака
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БИОЛОГИЈA

Усвајање основних знања о
грађи типске ћелије човека,
деобама ћелија и основама
генетике

вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад
на тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом,
микроскопом и
компјутером)

ПП презентације и интернет стране,
публикације, микроскопи и материјал за
микроскопирање.



вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад
на тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом и
компјутером)

Интернет стране, панои,
шеме, слике, фотографије

Стицање знања у вези са
генетиком и
микробиологијом.



Усвајање основних знања о
пореклу људске врсте
Усвајање основних знања о
родослову људске врсте

индивидуални и фронтални

Основи цитологије и хистологије



индивидуални и
фронтални

Порекло и развој људске
врсте

Стицање основних
знања о пореклу и
историјском развоју
човека.
Разумевање следа
предака људске врсте и
промена које су се
дешавале током
човечије еволуције.

Методе рада

Ресурси

Задаци

Облици
рада

Наставн
а тема

Циљеви

Корелација
Историја
(порекло
човека,
културна
еволуција),
географија
(распрострањ
еност наших
предака и
типова људи
данас).
Математика
(комбиновање гена, број
хромозома)

Образовни стандарди
БИ.1.3.8.
БИ.1.3.9.
БИ.2.3.5. БИ.3.3.6.

БИ.1.2.1.
БИ.1.2.2.
БИ.1.3.1.
БИ.1.3.2.
БИ.1.3.3.
БИ.1.3.4.
БИ.1.3.5.
БИ.1.3.6.
БИ.2.2.1.
БИ.2.2.2.
БИ.2.3.3.
БИ.2.3.4.
БИ.3.3.1.
БИ.3.3.2.
БИ.3.3.3.
БИ.3.3.4.
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Усвајање основних знања у
вези анатомије и физиологије
полних органа
Упознавање са основном
правилном негом полних
органа
Упознавање са основним
облицима контрацепције
Усвајање знања о начину
преношења полних болести и
ризицима преноса и
последицама по потомство.





вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад
на тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом,
графиком,
шемом и
компјутером,
учење по
моделу)

Интернет стране, панои и шеме.

Репродуктивно здравље

Стицање знања у вези са
анатомијом и
физиологијом полних
органа, њиховом
правилном негом,
превенцијом, болестима
и контрацепцијом.
Стицање хигијенских
навика и одговорног
односа према
сопственом и здрављу
других.

вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад
на тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом, моделом
и компјутером)

Интернет стране, панои, модели органа и
скелет.

Усвајање основних знања о
грађи и функционисању
осганских система човека,
њихових повреда и болести,
као и правилног опхођења
према организму као целини.

индивидуални и фронтални



индивидуални и фронтални

Грађа човечјег тела

Стицање знања у вези са
анатомијом и
физиологијом људског
тела.
Разумевање узрока и
последица болести
зависности, као и
неправилне исхране и
уопште нездравих
стилова живота.

Физика
(примена
закона
физике на
облике и
улоге
појединих
органа –
трење,
енергија,
површина,
запремина...)
хемија
(познавање
најосновнији
х биохемијских
једињења и
процеса)
Грађанско
васпитање
(одговорно
живљење)

БИ.1.2.3.
БИ.1.2.4.
БИ.1.2.5.
БИ.1.2.6.
БИ.1.2.7.
БИ.1.5.2.
БИ.1.5.5.
БИ.1.5.6.
БИ.1.5.8.
БИ.1.5.12.
БИ.2.2.7.
БИ.2.2.8.
БИ.2.2.9.
БИ.2.5.1.
БИ.2.5.2.
БИ.3.2.1.
БИ.3.5.1.
БИ.3.5.2.
БИ.1.5.9.
БИ.1.5.10.
БИ.1.5.11.
БИ.1.5.13.
БИ.2.5.1.
БИ.3.5.6.
БИ.3.5.8.
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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

1.

2.

3.

Број
часова

4

4

4

Садржај
програма

Основни
хемијски
појмови

Структура
супстанце

Хомогене
смеше
-раствори

Активности ученика у
образовно
васпитном раду
- посматра супстанце
- изводи закључке
- ради огледе: прави смеше,
раздваја смеше
- испитује физичке и хемијске
промене
- црта модел атома
- користи таблицу ПСЕ
- саставља формуле помоћу
валенце
- препознаје по формули тип
хемијске везе
- прави растворе
- врши једноставнија
израчунавања

Активности наставника
у образовно
васпитном раду

Начин и
поступак
остваривања

-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

-Упућује на правилно
коришћење таблице ПСЕ
-указује како се из
формуле може сазнати тип
везе

- индивидуални
рад
- групни рад

-Показује како се праве
раствори
-објашњава једноставнија
израчунавања

- 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
- зна шта је раствор, а шта
растварач
- ради једноставне задатке
- уме да направи раствор допуном
до100г, ако је дата количина
растворљиве супстанце

Циљеви и задаци
садржаја програма
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4.

6

- повезује знања
- пише једноставније једначине
хемијских
реакција
- врши једноставнија
ирачунавања

Хемијске
реакције и
израчунавања

-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

ДОДАТНА НАСТАВА
СРПСКИ ЈЕЗИК
Садржаји програма

Број
часова

Језик
- Граматика

24

- Правопис

Лектира

8

Активности ученика
- примењује
претходностечена знања
- овладава новим
граматичким и
правописним правилима
( систем зависних и
независних реченица,
синтагме, глаголски
облици );
- уочава на примерима;
- упоређује;
- чита, анализира и
интерпретира дела по
избору ученика и
наставника;
- уметнички анализира
филм по избору;

Активности наставника
- Презентује наставни
садржај
-Мотивише на рад,
закључивање и
упоређивање
- Припрема ученике за
такмичења из матерњег
језика

- Подстиче на креативан
однос при тумачењу
књижевних дела и
стваралачко мишљење.

Начини и поступци
извођења програма

Циљеви и задаци
садржаја програма

- монолошки;
- дијалошки;
- текстовни;
- индивидуални

- припрема ученика за
школско, општинско,
међуопштинско и
републичко такмичење
из Српског језика.

- монолошки;
- дијалошки;
- текстовни;
- индивидуални;
-демонстративни

- оспособљавање за
исказивање властитих
судова и закључака
приликом анализе
текста.
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Култура изражавања

4

- Говорно изражавање
- Писмено изражавање

- описује екстеријер и
ентеријер;
- увежбава технике у
изради писменог састава и
анализира стилске грешке
оцењених радова.
- уочавање и
реазликовање форме
приповедање (
унутрашњи монолог,
монолог

- Презентује наставни
садржај,
- Подстиче на креативност
ученика у сфери усменог
и писменог изражавања.
- Мотивише ученике на
проширивање знања.

- монолошки;
- дијалошки;
- текстовни;
- индивидуални

- стваралачко
препричавање текста са
променом гледишта
- обједињавање
приповедања и
описивања.

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.

Садржаји програма

Број часова

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНОВАСПИТНОМ РАДУ
УЧЕНИKA

Countries and Nationalities

Descriptions: People and objects

2

2

-уочава
-именује
-повезује
-уређује

-открива
релације и
изражава их
-упоређује
-уочава

НАСТАВНИKA
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на размишљање
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење
-презентује
-подстиче ученика на
увиђање, закључивање,
упоређивање

Начини и
поступци
остваривања
рада

-фронтални
-индивидуални

-фронтални
-индивидуални

Циљеви и задаци
садржаја
програма
-проширивање
знања о употреби
придева и именица
везане за нације и
националности
-описивање људи и
предмета уз помоћ
стеченог знања
вокабулара и
граматичких
целина
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Translation of an unknown text with
familiar vocabulary from English to
Serbian

Interview a friend about a discovery

Opposites: un + adjective

Expressions of quantity: too
much/many, (not) enough, a few, a
little, a bit

Quiz in English (Geography, History,
Music and Art)

3

-уочава
-закључује
-проверава

2

-уочава
-именује
-разликује
-упоређује
-открива
релације
-изражава их

2

-уочава
-именује
-открива
релације
-упоређује
-закључује

3

-уочавање
-разликује
-упоређује
-проверава

3

-oткрива
релације
-закључује

-презентује
-усмерава ученика
-утиче на развој свести
ученика о значају и
примени граматичке
целине при решавању
проблема из свакодневног
живота
-презентује
-подстиче ученика на
увиђање, закључивање,
упоређивање
-утиче на развој
тачности,прецизности,
одговорности,уредности
код ученика
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на размишљање
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење
-презентује
-усмерава ученика
-утиче на развој свести
ученика о значају и
примени граматичке
целине у свакодневном
животу
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на размишљање
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно

-фронтални
-индивидуални

-употреба познатих
речи унутар
непознатог текста

-фронтални
-индивидуални

-фронтални
-индивидуални

-фронтални
-индивидуални

-фронтални
-индивидуални

-примена стеченог
вокабулара

- префикси у
енглеском језику
који означавају
супротно значење

-примена израза
квантитета у
енглеском језику

-развијање
логичког
мишљења и
закључивања
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-открива
релације
-закључује

мишљење
-презентује
-подстиче ученика на
увиђање, закључивање,
упоређивање
-презентује
-усмерава ученика
-утиче на развој свести
ученика о значају и
примени модалног глагола
при решавању проблема
из свакодневног живота
-презентује
-усмерава ученика
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење
-презентује
-подстиче ученика на
увиђање, закључивање,
упоређивање
-презентује
-усмерава ученика
-утиче на развој свести
ученика о значају и
примени граматичке
целине у свакодневном
животу
-презентује
-подстиче ученика на
увиђање, закључивање,
упоређивање

-открива

-презентује

Pronunciation

3

-oткрива
релације
-закључује

Verbs and expressions followed by the
–ing form

3

-открива
релације
-закључује

-разликује
Present Perfect Tense (ever/never,
just, for.., since…)

3

-упоређује
-проверава

Ilnesses and injuries

Listen and identify mistakes

Question tags

Relative pronouns: who, that, which

2

2

3

-oткрива
релације
-закључује

-упоређује
-открива
релације
-изражава их

-фронтални
-индивидуални

-фронтални
-индивидуални

-фронтални
-индивидуални
-фронтални
-индивидуални

-фронтални
-индивидуални

-фронтални
-индивидуални
-фронтални

-употреба
граматичке целине

-употреба глагола и
израза у енглеском
језику

-употреба
граматичке целине
-упознавање
новим
вокабуларом

са

-развијање
мишљења
и
закључивања
значења текста уз
помоћ
научене
граматике
-примена
коришћења
граматичке
конструкције
у
енглеском језику
-'употреба
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3

релације
-закључује

-усмерава ученика
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење

-индивидуални

односних заменица
у енглеском језику

ИСТОРИЈА
Садржај програма

Успон Европе
(Европа од краја 15.
до краја 18.века)
Српски народ под
страном влашћу од
16. до 18 века

Доба револуција
(свет од кр.18.века
до 70-тих год.
19.века)
Нововековне српске
државе Србија и
Црна Гора (до
међународног
прознања
1878.године)

Број
часова

Активности ученика у
образовно-васпитном раду

Активности
наставника у раду

2

Увежбавање знања напредног
нивоа, рад на историјској
карти, организовање квизова,
тестови за такмичења

-води дискусију,
наводи, ствара
ситуацију, анализира.,
подстиче,
усмерава

2

Увежбавање знања напредног
нивоа, рад на историјској
карти, организовање квизова,
тестови за такмичења

-објашњава, води
дискусију,
упућује на изворе и
литературу, поставља
проблем, сугерише

2

Увежбавање знања напредног
нивоа, рад на историјској
карти, организовање квизова,
тестови за такмичења

-објашњава, води
дискусију,
упућује на изворе и
литературу, усмерава,
анализира

2

Увежбавање знања напредног
нивоа, рад на историјској
карти, организовање квизова,
тестови за такмичења

-објашњава, подстиче,
мотивише,
усмерава
истраживање,
анализира

Начин и поступци
остваривања програма
Обнављање градива
ранијих разреда, рад на
кључним појмовима и
стандардима напредног
нивоа, припрема за
такмичење
Обнављање градива
ранијих разреда, рад на
кључним појмовима и
стандардима напредног
нивоа, припрема за
такмичење
Обнављање градива
ранијих разреда, рад на
кључним појмовима и
стандардима напредног
нивоа, припрема за
такмичење
Обнављање градива
ранијих разреда, рад на
кључним појмовима и
стандардима напредног
нивоа, припрема за
такмичење

Циљеви и задаци
садржаја програма
-развијање сарадничког
односа, проширивање
постојећих и усвајање
нових знања, сналажење на
карти
-усвајање нових знања,
утврђивање постојећих,
употреба
атлас,оспособљавање за
самосталан рад
-анализа
текстова,уочавање
повезаности
градива,оспособљавање за
самосталан рад
-анализа текстова,
уочавање повезаности
градова, оспособљаавње за
самосталан рад, уочавање
узрочно последничких веза
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ГЕОГРАФИЈА
Циљеви и задаци.
-исказивање заинтересованости за шира знања из предмета,
-истрживачки рад,
-самостално истраживање и коришћење стручне литературе, штампе,
-проширивање стечених знања и њихова примена,
-примена савремених технологија –интернет,
-стицање и развијање знања и разумевања, умења и ставова према светским и националним вредностима и достигнућима.
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,
- 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.
Садржаји образовно
васпитног програма

Број
часова

Организовање додатног
рада-

4

Истраживачки радови

10

Активности ученика у
образовно васпитном раду
Разматрају,
предлажу,
усвајају план и програм
Користе стручну
литертуру, самостално
истражују,

Активности
наставника у
образовно
васпитном раду
Предлаже
програм,

Начин и поступак
остваривања
програма
Разговор,

Упућује у начине Самосталан рад,
коришћења извора истраживачки рад,
знања, мотивише, тимски рад, рад у

Циљеви и задаци
садржаја програма
Активно учешће и улога у
доношењу одлука,
Осамостаљивање у раду,
самостално истраживање,
самостално и правилно
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Интернет у настави

Припрема за такмичење

7

15

пишу реферате,
осмишљавају асооцијације,
организују квизове,
активно учествују у
планирању и организовању
екскурзија,
дајући предлоге
Обучавање употребе
савремених техничких
достигнућа, правилно
руковање и самостална
примена у сопственом
истраживању.
Активности проширују
знања петог, шестог,
седмог и осмог разреда,
самостално користи
стручну литературу,
интернет, штампу,
учествују на свим
организованим
такмичењима

спрема тестове, ,
упућује уписање
реферата,

малим групама

Демонстрира,
саветује о чувању
имовине

Самосталан рад,
рад у мањим групама,
тимски рад

Самостално рукују,
истражују, сазнају и
примењују техничка
достигнућа у настави.

Индивидуалн
Тимски
Истраживачки

Развијање свестраније,
целокупније личности са
ширим размишљањима о
збивањима,
истраживачком раду и
нових сазнања о свету

Проналази изворе
знања, мотивише,
спроводи проверу
знања, одговара
на постављена
питања,
објашњава,
усмерава, даје
подршку

коришћерње стручне
литературе,штампе

ФИЗИКА
Садржај
програма

Број
часова

Равнотежа
тела
3

Активности ученика у
васпитно-образовном
раду
Ученик самостално и
спонтано посматра
различите облике слагања
и разлагања сила и полугу,
поставља питања, изводи
закључке, претражује и
користи литературу и

Активности
наставникау
васпитно-обратовном
раду
Наставник учи,
подстиче,усмерава
,наводи ученике да
повезују и примењују
стечена знања о
слагању и разлагању
силе, примени полуге.

Начин и поступак
остваривања
програма
-индивидуални рад
-групни рад
-рад у пару
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна
метода

Циљеви и задаци садржаја
програма
Ученик повезује и примењује
стечена знања о слагању и разлагању
сила, равнотежи тела и примени
полуге да би извео закључке и дошао
до решења сложених задатака
(графичких и рачунских).
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Кретање и
сила

3

интернет о примени полуге
и мерењу масе тела вагом,
решава сложене рачунске
задатке везане за
равнотежу тела, полугу и
стрму раван.

Форсира решавање
сложенијих примера
задатака.Упућује на
коришћење литературе
и интернета.

Ученик самостално и
спонтано решава проблеме
кретања, открива примену
Њутнових закона
динамике, поставља
питања, изводи закључке,
претражује и користи
литературу и интернет,
решава сложене рачунске
задатке из равномернопроменљивог кретања (рач.
и граф.).

Наводи ученике на
решавање сложенијих
проблема.Вежба са
њима такмичарске
задатке и развија у
њима изтрживачки дух.

Кретање тела
под дејством
силе теже и
сила трења

Ученик самостално и
спонтано посматра
различите облике кретања
под дејством силе теже и
силе трења, поставља
питања, изводи закључке,
претражује и користи
литературу и интернет,
решава сложене рачунске
задатке и изводи огледе.

Рад, снага и
енергија

Ученик самостално и
спонтано посматра

4

Учи их да примењују
стечена знања о
кретању
тела.Објашњава
рачунске задатке,
објашњава појаве у
природи.Повезује
теорију са праксом,
развија партнерски
однос кроз рад у пару
упућује ученике на
истраживачки рад и
подстиче да повезују
стечена знања из свих
предмета.
Учи их да примењују
стечена знања о

-практични рад
-решавање
рачунских задатака

-индивидуални рад
-групни рад
-рад у пару
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна
метода
-практични рад
-решавање
рачунских задатака

Ученик повезује и примењује
стечена знања о равномерно
променљивом кретању и Њутновим
законима да би извео закључке и
дошао до решења сложених задатака
(графичких и рачунских) и објаснио
неке појаве у природи.

-индивидуални рад
-групни рад
-рад у пару
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна
метода
-практични рад
-решавање
рачунских задатака

Ученик повезује и примењује
стечена знања о кретању тела под
дејством силе теже и силе трења да
би извео закључке и дошао до
решења сложених задатака
(графичких и рачунских) и објаснио
неке појаве у природи.

-индивидуални рад
-групни рад

Ученик повезује и примењује
стечена знања о раду, снази и
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различите облике
механичког рада,
претварање једног облика
енергије у други, поставља
питања, изводи закључке,
претражује и користи
литературу и интернет,
решава сложене рачунске
задатке, изводи огледе и
утврђује законитости.
Ученик самостално и
спонтано посматра
топлотне појаве, поставља
питања, изводи закључке,
претражује и користи
литературу и интернет,
решава проблеме везане за
топлотне појаве и
Архимедов закон, изводи
огледе и утврђује
законитости.

4

Топлотне
појаве

5

енергији
тела.Објашњава
рачунске задатке и
појаве у
природи.Повезује
теорију са
праксом.Упућује на
коришћење литература
и интернета.
Учи их да примењују
стечена знања о
топлотним
појавама.Објашњава
рачунске задатке и
појаве у природи.
Повезује теорију са
праксом.Објашњава
појаву преношења
топлоте са једног тела
на друго.

-рад у пару
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна
метода
-практични рад
-решавање
рачунских задатака

-индивидуални рад
-групни рад
-рад у пару
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна
метода
-практични рад
-решавање
рачунских задатака

енергији да би извео закључке и
дошао до решења сложених задатака
(графичких и рачунских) и објаснио
неке појаве у природи.

Ученик повезује и примењује
стечена знања о преношењу топлоте
с једног тела на друго, термичком
ширењу тела, потиску и
Архимедовом закону да би извео
закључке и дошао до решења
сложених задатака (графичких и
рачунских) и објаснио неке појаве у
природи.

МАТЕМАТИКА

Садржај
програма

Конструктивни
задаци- троугла
и
паралелограма

Број
часова

3

Активности у образовно-васпитном раду
Ученика

-упоређује
-открива релације
-изражава их

Наставника
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на размишљање
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно

Начини и поступци
остваривања рада

-фронтални
-индивидуални

Циљеви и задаци садржаја
програма

-конструкција помоћу
висине,тежишне дужи,збира и
разлике страница
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Ирационални
бројеви
(oдабрани
задаци)

2

-упоређује
-открива релације
-изражава их

Примена
Питагорине
теореме на
геометријске
фигуре

6

-упоређује
-открива релације
-изражава их

Комбинаторни
задаци

2

-упоређује
-открива релације
-изражава их

Решавање
такмичарских
задатака

4

-упоређује
-открива релације
-изражава их

2

-упоређује
-открива релације
-изражава их

Правилни
многоуглови

мишљење
-презентује
-утиче на развој свести
ученика о значају и примени
математике при решавању
проблема из свакодневног
живота
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче ученика на
увиђање, закључивање,
упоређивање
-презентује
-усмерава ученика
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење
-презентује
-подстиче ученика на
увиђање, закључивање,
упоређивање
-утиче на развој
тачности,прецизности,
одговорности,уредности код
ученика
-презентује
-усмерава ученика
-утиче на развој свести
ученика о значају и примени
математике у свакодневном
животу

-фронтални
-индивидуални

-рачунске операције у скупу
ирационалних бројева свођењем
на исти корен

-фронтални
-индивидуални

-практични задаци који се могу
решавати Питагорином теоремом

-фронтални
-индивидуални

-објашњење основних појмова из
комбинаторике

-фронтални
-индивидуални

-одабрани ѕадаци са разних
такмичења

-фронтални
-индивидуални

-конструкција О и P помоћу а,r,R
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Полиномирастављање на
чиниоце

3

-упоређује
-открива релације
-изражава их

Квадрат бинома
и тринома

3

-упоређује
-открива релације
-изражава их

Такмичарски
задаци

2

-упоређује
-открива релације
-изражава их

2

-упоређује
-открива релације
-изражава их

3

-упоређује
-открива релације
-изражава их

4

-упоређује
-открива релације
-изражава их

Кругпроблемски
задаци

Дељивост и
примена
дељивости

Сличност
троуглова

-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на размишљање
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на размишљање
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење
-презентује
-утиче на развој свести
ученика о значају и примени
математике при решавању
проблема из свакодн. живота
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче ученика на
увиђање, закључивање,
упоређивање
-презентује
-усмерава ученика
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење
-презентује
-усмерава ученика
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индукт.,дедукт. мишљење

-фронтални
-индивидуални

-писање збира у облику производа

-фронтални
-индивидуалн

-примена квадрата бинома у
геометрији

-фронтални
-индивидуални

-одабрани ѕадаци са разних
такмичења

-фронтални
-индивидуални

-решавање сложених задатака

-фронтални
-индивидуални

-фронтални
-индивидуални

-решавање сложених задатака
помоћу НЗС и НЗД

-решавање практичних проблема
помоћу сличности (висина
дрвета,дужина тунела,ширина
реке и сл.)
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Детаљнија обрада лекције о
настанку људске врсте – прича
о мање познатим прецима ;
Израда паноа – родослова
људске врсте;
Дискусија на еволуционо
значајне теме у вези са
пореклом људске врсте –
настанак разума, интелекта и
говора;
Мини пројекат: портрет једног
„супермена“ (како ће изгледати
човек будућности – мешање
различитих типова људи и
наслеђивање особина).

вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад
на тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом и
компјутером)

Ресурси

Методе рада

ПП презентације и интернет стране, панои, шеме, слике,
фотографије, прибор за цртање и бојење

Продубљивања
знања у вези са
биолошком и
културном
еволуцијом људи
и развојем
еволуционих
теорија у вези са
овом тематиком;
развијање
способности
аргументованог
дискутовања на
теме за које
постоје различити
ставови;
развијање
толерантног и
здравог односа
према различитим
типовима људи,
културама и
традицијама.

Задаци

Облици
рада

Циљеви

индивидуални и групни

Порекло и развој људске врсте

Наставн
а тема

БИОЛОГИЈА

Корелација
Историја
(порекло
човека,
културна
еволуција),
географија
(распрострањ
еност наших
предака и
типова људи
данас).

Образовни стандарди
БИ.1.3.8.
БИ.1.3.9.
БИ.2.3.5. БИ.3.3.6.
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Микроскопирање препарата
људских и животињских ткива;
Детаљнија обрада теме: основи
генетике; функција хромозома
и гена, правила наслеђивања,
квалитативне и квантитативне
особине...

вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад
на тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом,
микроскопом и
компјутером)

ПП презентације и интернет стране,
публикације, микроскопи и материјал за
микроскопирање.



индивидуални, рад у паровима и
фронтални

Основи цитологије и хистологије

Продубљивања
знања у вези са
генетиком и
микробиологијом;
развијање
способности
презентовања и
(вршњачког)
преношења знања.

Математика
(комбиновање гена, број
хромозома)

БИ.1.2.1.
БИ.1.2.2.
БИ.1.3.1.
БИ.1.3.2.
БИ.1.3.3.
БИ.1.3.4.
БИ.1.3.5.
БИ.1.3.6.
БИ.2.2.1.
БИ.2.2.2.
БИ.2.3.3.
БИ.2.3.4.
БИ.3.3.1.
БИ.3.3.2.
БИ.3.3.3.
БИ.3.3.4.
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вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад
на тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом, моделом
и компјутером,)

ПП, презентације, интернет стране, књиге и часописи, панои,
прибор за цртање и моделирање.

Припрема за такмичење
Израда модела, паноа и
презентација на тему анатомије
и физиологије човека и
људског здравља (превенција,
болести, лечење).
Трибине и тематске дискусије
на тему болести зависности,

индивидуални и групни

Грађа човечјег тела

Продубљивања

знања у вези са

анатомијом и
физиологијом
људског тела, као
и вежбања на
примерима

тестова какви ће
бити на
такмичењу;
информисање у
вези са могућим
будућим позивом
– рад на
професионалној
оријентацији;
разумевање узрока
и последица
болести
зависности, као и
неправилне
исхране и уопште
нездравих стилова
живота.

Физика
(примена
закона
физике на
облике и
улоге
појединих
органа –
трење,
енергија,
површина,
запремина...)
хемија
(познавање
најосновнији
х биохемијских
једињења и
процеса)

БИ.1.2.3.
БИ.1.2.4.
БИ.1.2.5.
БИ.1.2.6.
БИ.1.2.7.
БИ.1.5.2.
БИ.1.5.5.
БИ.1.5.6.
БИ.1.5.8.
БИ.1.5.12.
БИ.2.2.7.
БИ.2.2.8.
БИ.2.2.9.
БИ.2.5.1.
БИ.2.5.2.
БИ.3.2.1.
БИ.3.5.1.
БИ.3.5.2.
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Трибине и дискусије у вези са
репродуктивним здрављем,
хигијеном, нежељеном
трудноћом, контрацепцијом и
заштитом, превенцијом,
могућим болестима и лечењем.

вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад
на тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом,
графиком,
шемом и
компјутером,)

ПП, презентације, интернет стране, књиге и
часописи.



индивидуални и групни

Репродуктивно здравље

Продубљивања
знања у вези са
анатомијом и
физиологијом
полних органа,
њиховом
правилном негом,
превенцијом и
болестима,
контрацепцијом,
као и последицама
уколико се она не
практикује;
стицање
хигијенских
навика и
одговорног односа
према сопственом
и здрављу других.

Грађанско
васпитање
(одговорно
живљење)

БИ.1.5.9.
БИ.1.5.10.
БИ.1.5.11.
БИ.1.5.13.
БИ.2.5.1.
БИ.3.5.6.
БИ.3.5.8.

ХЕМИЈА
Циљеви додатне наставе су:
Додатна настава се организује за напредније ученике који желе да прошире своја знања из хемије.
Редни
број

Број
часова

2
1.

Садржај
програма

Хемија и њен
значај

Активности ученика у
образовно
васпитном раду
- активно учествује, поставља
питања
- врши мерење масе, запремине
и
температуре
- бележи резултате, дискутује

Активности
наставника у
образовно
васпитном раду
- одговара на
питања
- подстиче на
стваралачко
мишљење
- упућује у
лабораторијски рад

Основни облици
извођења програма

- индивидуални рад

Циљеви и задаци садржаја
програма
- разуме шта је предмет
изучавања хемије и како се
долази до сазнања
- овладава основним
операцијама лабораторијске
технике
- организује радно место,
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припрема и одлаже прибор и
материјал за рад
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

3.
6

Структура
супстанце

4.
4

Хомогене
смеше –
раствори

- схвата повезаност својстава
супстанце и хемијске везе
- постваља питања, закључује
- самостално врши
израчунавање

- самостално праве растворе
исте концентрације, а различите
масе
- постваљају питања
- врше израчунавања
- схватају везу квантитативног
састава раствора и процентне
концентрације

-одговара на питања
- наводи на
размишљање
- буди радозналост
-упућује у
самосталан рад

-објашњава
повезаност хемијске
везе са својствима
супстанце
-упућује на
критичко мишљење
-објашњава суштину
и значај
израчунавања у
хемији

- подстиче ученике
на самосталан рад
-упућује на
повезивање
израчунавања
процентног састава
раствора са
практичном
применом раствора
одрећене
концентрације

- индивидуални рад

- индивидуални рад
- фронтални рад
- рад у паровима

- индивидуални рад
- фронтални рад
- рад у паровима

- 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
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5.
4

Хемијске
реакције
и
израчунавања

- 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
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OСНОВНА ШКОЛА ''РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ''
БАЈИНА БАШТА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ОСМИ РАЗРЕД
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Бајина Башта, децембар 2017.
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ФОНД ЧАСОВА ЗА ОСМИ РАЗРЕД
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Редни
број
1.
2.
3.
Редни
број
1.
2.
3
4
Редни
број

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Српски језик
Страни језик- енглески
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техничко и информатичко образовање
Физичко и здравствено васпитање

ОСМИ РАЗРЕД
Нед.
Год.
4
136
2
68
1
34
1
34
2
68
2
68
2
68
4
136
2
68
2
68
2
68
2
68

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Верска настава / Грађанско васпитање2
Страни језик-Немачки језик/ Руски језик
Физичко васпитање- изборни спорт1

1
2
1

34
68
34

1
1
1

34
34
34

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Информатика и рачунарство
Домаћинство
Цртање, сликање и вајање
Шах
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
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1.
2.
3.

Редовна настава
Допунска настава
Додатни рад

1
1

34
34

4. Статус трећег часа физичког васпитања (изборне спортске гране) регулисан је Стручним упутством министра просвете и спорта о
организовању спортских активности у основној школи бр 110-00-449-05/02 од 22. јуна 2005.
5. Ученик бира један од обавезних изборних предмета: верска настава/грађанско васпитање и изучава га до краја образовног циклуса.
6. Страни језик за ученике који су почели да га уче од трећег разреда обавезан је изборни предмет до краја образовног циклуса.

СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
СВРХА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА
- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, здравствене,
еколошке и информатичке писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву.
- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и
интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно
учешће у економском, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном развоју друштва.
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА
- 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, 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 демократки уређеног, хуманог и толератног
друштва;
- уважавање плурализма вредности и омогућавања, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова
који се темеље на начелима различитости и собробити за све;
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- 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 спречавање понашања који нарушавају остваривање права на
различитост;
- поштовања 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.
- програм се остварује на српском језику
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
СРПСКИ ЈЕЗИК
Сврха програма образовања
- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, научне, уметничке, културне, еколошке и здравствене
писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву.
- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и
интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно
учешће у економском, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном развоју друштва.
Циљеви и задаци
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;
-основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика;
- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српког језика;
- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим
комуникационим ситуацијама;
- развијање осећаја за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела
разних жанрова
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НАСТАВНА ОБЛАСТ

Број часова обраде, утврђивања и обнављања

КЊИЖЕВНОСТ

51

ЈЕЗИК

53

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

32

УКУПНО

136

Ред.
бр.

Наставна тема

Књижевност
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2
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ПОЗЛАТИТИ
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6
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ДАЉИНАМА

6

9

4
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6.
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8

5

5
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5

1

3

9
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53
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7.

У ЋУТАЊУ ЈЕ
СИГУРНОСТ
УКУПНО
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Садржај
програма

Језик
- Граматика
-Правоопис

Књижевност
-Школска
лектира
-Домаћа
лектира

Култура
изражавања
- Говорно
изражавање
- Писмено
изражавање

Број
часова

Активности
ученика

53

Слушање,
упоређивање,
анализирање,
самостално
закључивање,
прктична примена,
истраживање,
примена стеченог
знања

-Презентује
наставни садржај
-Подстиче на
усвајање знања,
мотивише на
размишљање и
закључивање

51

Слушање,
упорећивање,
уочавање,
практична примена,
анализирање,
читање, разговор,
размена сопствених
знања и мишљења,
истраживање,
самостално
тумачење

--Презентује
наставни садржај
-Подстиче на
усвајање знања,
мотивише на
размишљање и
закључивање
- Подстиче на
повезивање
ученичких
искустава са
обрађеним
садржајима

Читање, разговор,
упоређивање,
истицање
индивидуалности,
неговање говорне и
писане културе

-Презентује
наставни садржај
- Подстиче на
креативност у
усменом и
писменом
изражавању.

32

Активности
наставника

Начини и поступци
извођења програма

Циљеви и задаци садржаја програма

Дијалошка,
монолошка,
рад у групама,
тимски и истарживачки рад,
индивидуални рад

- Развијање љубави према матерњем језику
- Упознавање граљматике и правописа
српског језика
- Упознавање језичких појава и појмова
- Примена стеченог знања

Текстуална,
дијалошка,
рад у групама,
тимски и истарживачки рад,
индивидуални рад

- Оспособљавање ученика за читање,
доживљавање и тумачење и вредновање
књ.дела
- Развијање епитетских осећања и
вредности
- Развијање смисла за усмено и писмено
- Богаћење речника
- Развијање потребе за књигом

Дијалошка,
монолошка,
текстуална

- Развој говорне и писане језичке културе
- Оспособљавање за читање и казивање
одређених садржаја
- Развијање љубави према говорној и
писаној култури
- Богаћење и коришћење лексике уз
примену стечених знања из граматике и
правописа
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СТАНДАРДИ
Наставне
области

Вештина
читања и
разумевања
прочитаног

Писмено
изражавање

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

а) разуме текст (ћирилични и латинични)
који чита наглас и у себи
б) разликује уметнички и неуметнички текст;
уме да одреди сврху текста: експозиција
(излагање), дескрипција (описивање),
нарација (приповедање), аргументација,
пропаганда
в) разликује основне делове текста и књиге
8наслов, поднаслов, наднаслов, основни
текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај,
предговор, поговор);
г) препознаје цитат, служи се садржајем да
би пронашао одређени део текста
д) разликује у тексту главно од споредног
ђ) повезује информације и идеје изнете у
тексту, уочава јасно исказане односе
(временски след, средство-циљ, узрокпоследица) и изводи закључак заснован на
једноставнијем тексту.
е) чита једноставне нелинеарне елементе
текста: легенде, табеле, дијаграме, графиконе

а) чита текст користећи различите
стратегије читања: „летимично
читање“; читање „с оловком у
руци“
б) познаје врсте неуметничких
текстова (излагање, технички
опис, техничко приповедање)
в) препознаје и издваја језичка
средства карактеристична за
различите функционалне стилове
г) проналази, издваја и упоређује
информације из два краћа текста
или више њих (према датим
критеријумима)
д) разликује чињеницу од
коментара, објективност од
пристрасности на једноставнијим
примерима
ђ) препознаје став аутора
неуметничког текста и разликује
га од другачијих ставова изнетих у
тексту

а) проналази, издваја и упоређује
информације из два дужа текста
сложеније структуре или више
њих
б) издваја кључне елементе и
резимира текст
в) чита и тумачи сложеније
нелинеарне елементе текста:
вишеструке легенде, табеле,
дијаграме
ђ) издваја из текста аргументе у
прилог некој тези или аргументе
против ње; изводи закључке
засноване на сложенијем тексту

а) зна и користи оба писма (ћирилицу и
латницу)
б) саставља разумљиву, граматички
исправну реченицу
в ) саставља текст и уме да га организује у
смисаоне целине ( уводни, средишњи и
завршни део текста)
г ) уме да преприча текст

а) саставља експозиторни,
наративни и дескриптивни текст,
који је целовит и кохерентан
б) саставља вест, реферат и
извештај
в) писање најаве догађаја,
обавештења, интервјуа
г) сажимање текста и писање

а) организује текст у логичне и
правилно распоређене пасусе;
одређује прикладан наслов тексту
и поднаслове деловима текста
б) пише резиме дужег и/или
сложенијег текста
в) зна и доследно примењује
правописну норму
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Граматика

Лексика

д) влада основним жанровима писане
комуникације; саставља писмо, попуњава
различите обрасце и формуларе, i-mail
порука
ђ) зна да се служи Правописом (школским
правописом)
е) препознаје техничко и сугестивно
приповедање и описивање
ж) има изграђену језичку толеранцију и
негативан став према језику дискриминације
и говору мржње
а) зна особине и врсте гласова; дели реч на
слогове у једноставнијим примерима;
примењује књижевнојезичку норму у вези са
гласовним променама
б) препознаје синтаксичке јединице (реч,
синтагму, предикатску и комуникативну
реченицу)
в) разликује основне врсте независних
реченица (обавештајне, упитне, заповедне...
г ) разликује основне врсте напоредних
односа ( саставни, раставни, супротни)
д ) одређује реченичне и синтагматске
чланове у школским (типичним) примерима
ђ ) препознавање конгруенције
е) препознавање падежне синонимије
ж) уочава разлику између књижевне и
некњижевне акцентуације

резимеа
д зна правописну норму и
примењује је у већини случајева

г) саставља аргументовани текст
д) пише приказ, репортажу или
расправу

а) одређује место акцента у речи;
зна основна правила акценатске
норме
б) познаје гласовне промене
в) препознаје подврсте
синтаксичких јединица (врсте
синтагми, независних и зависних
предикатских реченица)
г) одређује реченичне и
синтагматске чланове у
сложенијим примерима
д) препознаје главна значења
падежа у синтагми и реченици
ђ) препознаје главна значења и
функције глаголских облока
е) препознаје основне начине
грађења речи (извођење, слагање,
комбинована творба, претварање)

а)дели речи на слогове у
сложенијим случајевима
б) зна и у свом говору примењује
акценатску норму
в) познаје и именује подврсте
синтаксичких јединица (врсте
синтагми, независних и зависних
предикатских реченица)
г) познаје главна значења падежа и
падежне синонимије
д) познаје подврсте речи; користи
терминологију у вези са врстама
речи и њиховим граматичким
категоријама
ђ) познаје главна значења
глаголских облика

а) познаје основне лексичке појаве:
једнозначност и вишезначност речи; основне
лексичке односе: синонимију, антонимију,
хомонимију
б) служи се речницима, приручницима и
енциклопедијама

а)познаје метонимију као
лексички механизам
б) одређује значења непознатих
речи и израза на основу њиховог
састава и контекста у коме су
употребљени

а) служи се речницима,
приручницима и енциклопедијама
б)одређује значења непознатих
речи и израза на основу њиховог
састава и контекста у коме су
употребљени
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в) одређује значења непознетих речи и
израза на основу њиховог састава и/ или
контекста у коме су употребљени
(једноставни случајеви)

Народнии
књижевни језик

Књижевност

а) зна основне податке о историји језика
(језик Словена до настанка глагољице и
ћирилице)
б) има позитиван став према дијалектима
в) разуме важност књижевног језика за
живот заједнице и за лични развој
а) повезује наслове прочитаних књижевних
дела са именима аутора тих дела
б) разликује типове књижевног стваралаштва
( усмена и ауторска књижевност)
в ) разликује основне књижевне
родове:лирику, епику и драму
г ) препознаје врсте стиха (римовани и
неримовани; осмерац и десетерац)
д ) препознаје постојање стилских фигура у
књижевноуметничком тексту (алегорија)
ђ) уочава битне елементе
књижевноуметничког текста: мотив, тему,
фабулу, место и време радње, лик...
е) способан је за естетски доживљај
уметничких дела
ж) има изграђену потребу за читањем
књижевноуметничких текстова и поштује
национално, књижевно и уметничко наслеђе

в) зна значења речи и
фразеологизама који се јављају у
медијским текстовима намењеним
младима и правилно их
употребљава

в) зна значења речи и
фразеологизама у
научнопопуларним текстовима
намењеним младима и правилно
их употребљава

а) повезује дело из обавезне
лектире са временом у којем је
настало и са временом које се
узима за оквир приповедања
б) повезује наслов дела и род,
врсту и лик из дела; препознаје
род и врсту на основу одломака,
ликова, карактеристичних
ситуација
в) препознаје и разликује одређене
стилске фигуре (алегорија)
г) одређује мотиве, идеје,
композицију, форму,
карактеристике лика (психолошке,
етичке) и њихову међусобну
повезаност
д) разликовање облика казивањаунутрашњи монолог
ђ) уме да води днавник о
прочитаним књигама
е) уочава разлику између
препричавања и анализе дела

а)наводи наслов дела, аутора, род
и врсту на основу одломака,
ликова, карактеристичних тема и
мотива
б) издваја основне одлике
књижевних родова и врста у
конкретном тексту
в) проналази и именује стилске
фигуре; одређује функцију
стилских фигура у тексту
г) одређује и именује врсту стиха
и строфе
д) тумачи различите елементе
књижевноуметничког дела
позивајући се на само дело
ђ) повезује књижевноуметничке
текстове са другим текстовима
који се обрађују у настави
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Циљ наставе страног језика 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.
Задаци наставе страног језика у основном образовању и васпитању јесу:
- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова,
- стицање позитивног односа према сопственом језику и културном наслеђу, као и према другим језицима и културама, уз уважавање
различитости и навикавање на отвореност у комуникацији,
- стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика,
- унапређивање знања из страног језика, која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писменој комуникацији споразумева са
људима из других земаља,
- усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који се учи,
- подстицање на даље учење истог или другог страног језика, било самостално или на вишем нивоу образовања.
У процесу учења страних језика ученик богати себе и, 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.
Стандарди
Разумевање говора
Ученик разуме и реагује на усмени текст у вези са темама1, ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним наставним
програмом.
Разумевање писаног текста
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Ученик чита са разумевањем писане и илустроване текстове у вези са темама, ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним
наставним програмом.
Усмено изражавање
Ученик се усмено изражава, приступа различитим комуникативним ситуацијама и остварује комуникативне функције у вези са темама
предвиђеним наставним програмом.
Писмено 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 језику2
Ученик препознаје принципе језика, односно граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући значај развијања личних
стратегија учења страног језика.
_______________
1
Теме предвиђене наставним програмом обухватају и оне теме које су обрађене током претходних година учења страног језика.
2
Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност ученика да језичке структуре правилно употреби у
датом комуникативној ситуацији.
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Оперативни задаци по језичким вештинама
Оперативни задаци по језичким вештинама постепено се проширују и усложњавају. Истовремено се континуирано примењују и
оперативни задаци из претходних разреда.
Разумевање говора
Ученик треба да:
- глобално, детаљно и селективно (у зависности од захтева комуникативне ситуације) разуме различите усмене текстове (дијалоге,
монологе, песме и друго) о темама предвиђеним наставним програмом у трајању од 3 до 5 минута (у зависности од степена познавања
теме и контекста), које чује уживо или са аудио визуелних записа.
а) Разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са активностима на часу (говор наставника и другова, аудио и
визуелни материјали у настави);
б) Разуме рекламе, радио и ТВ емисије блиске интересовањима ученика или значајне за младе, као и о темама образовног карактера из
популарне науке;
в) Разуме усмене текстове које исказују говорници различитих стандардних варијетета о темама из свакодневног живота ближег и даљег
учениковог окружења, а које се односе на узрасно специфична интересовања.
Разумевање писаног текста
Ученик треба да:
- разуме глобално, детаљно и селективно (у зависности од захтева комуникативне ситуације и личних потреба) различите писане
текстове (писма, новинске чланке, јасна илустрована упутства, огласе, прилагођене књижевне текстове, текстове у вези са градивом
других наставних предмета и слично) о темама из свакодневног живота и популарне науке, ближег и даљег учениковог окружења, а које
се односе на узрасно специфична интересовања и чија дужина зависи од чињенице у коликој мери ученик познаје дату тему и контекст.
Увиђајући намеру аутора текста и контекста у којем је текст настао (емоционални и друго), ученик чита:
а) да би се информисао;
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б) да би пратио упутства;
в) ради задовољства.
Усмено изражавање
Ученик треба да:
- прилагођавајући свој говор комуникативној ситуацији, у временском трајању од два до три минута, на структурисани начин:
а) говори о себи и свом окружењу, о догађајима и активностима у школи и изван ње;
б) изрази своје утиске, осећања и аргументовано мишљење и ставове у вези са темама које су програмом предвиђене.
Интеракција
Ученик треба да:
- поштујући социокултурне норме комуникације, са саговорницима размењује информације, мишљења и ставове о темама из
свакодневног живота, блиске његовом интересовању или из популарне науке и културе,
- започиње и води разговор о познатим темама, одржава његов континуитет и завршава га.
Писмено изражавање
Ученик треба да пише:
- структурисане и кохерентне текстове дужине од 140 до 160 речи у којима, користећи познату лексику и морфосинтаксичке структуре,
описује догађаје и лична искуства,
- поруке и писма (у електронској и традиционалној форми) различитог садржаја (захваљивање, позивање, извињење, тражење и давање
информација).
Медијација
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У ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) које не могу да се споразумеју, ученик треба да:
- усмено преноси суштину поруке са матерњег на циљни језик и са циљног на матерњи,
- писмено преноси поруке и објашњења,
- препричава садржај писаног или усменог текста.
Доживљај и разумевање књижевног текста
Ученик може да:
- изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном књижевном тексту и тексту из области књижевности за младе (песма, скраћена
верзија приче, музичка песма), користећи вербална и невербална средства изражавања (цртежи, моделирање, глума),
- препознаје у тексту елементе културе земаља чији језик учи,
- увиђа сличности и разлике са матичном и осталим културама.
Знања о језику и стратегије учења3
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 страних језика које учи,
• разуме значај употребе интернационализама,
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• 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,
4. обраћа пажњу на невербалне елементе (гестови, мимика итд. у усменим текстовима; илустрације и други визуелни елементи у
писаним текстовима),
5. размишљајући утврђује сличности и доводи у везу стране речи које не разуме са речима у српском 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,
инференција и позитивни трансфер).
Теме и ситуације по доменима употребе језика
Приватно

Јавно

- заједничке активности и интересовања у
школи и изван ње (изласци, договори,
преузимање одговорности у договореној
ситуацији);
- договор и узајамно поштовање међу
члановима породице, као и према другим
особама;
- изражавање обавезе, забране, недостатака;
- вршњачка комуникација и људска права

- развијање позитивног односа према животној
средини и другим живим бићима (описивање
времена, прогноза, загађивање/заштита човекове
околине);
- традиција и обичаји у културама земаља чији се
језик учи;
- однос према здрављу (развијање свести о
здравом начину живота);
- становање - како станујемо (предности живота у

Образовно
- тематске целине и повезаност
садржаја са другим предметима;
- сналажење у раду с компјутером
- употреба информација из медија и
јачање медијске писмености;
- образовни систем у другим земљама
- професионална оријентација
(могућности даљег школовања)
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(толеранција, разумевање, хуманост);
- професионална оријентација (жеље и
реалне могућности у вези са даљим
школовањем и усавршавањем)

селу и у граду);
- знаменитости, интересантна места и дешавања у
већим градовима (у земљама чији се језик учи);
- знаменити људи и популарне личности, њихова
делатност (у земљама чији се језик учи)

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ
1. Представљање себе и других
2. Поздрављање
3. Идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, животиња, боја, бројева итд. (у вези са темама)
4. Разумевање и давање једноставних упутстава и команди
5. Постављање и одговарање на питања
6. Молбе и изрази захвалности
7. Примање и упућивање позива за учешће у игри/групној активности
8. Изражавање допадања/недопадања,
9. Изражавање физичких сензација и потреба
10. Именовање активности (у вези са темама)
11. Исказивање просторних односа, релација и величина (идем, долазим из..., лево, десно, горе, доле...)
12. Давање и тражење информација о себи и другима
13. Тражење и давање обавештења
14. Описивање лица и предмета
15. Изрицање забране и реаговање на забрану
16. Изражавање припадања и поседовања
17. Тражење и давање обавештења о времену на часовнику
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18. Скретање пажње
19. Тражење мишљења и изражавање слагања/неслагања
20. Исказивање извињења и оправдања
Ученици треба да разумеју и користе:
1. Именице - рецептивно и продуктивно
а) Сложенице: downtown, waterfall, network, masterpiece, footprint, firework
б) Колокације: city centre, global worming, heart attack, climate change, brand name
в) Суфиксе за грађење именица од глагола и придева (-ion, -ity, -ation, -ment, -ence, -y, -ness, -er, -or)
2. Придеви - рецептивно и продуктивно
а) Сложени придеви (breathtaking, hard-working, top-quality, well-off, part-time, freshwater)
б) Суфикси за грађење придева од именица и глагола (-ive, -ful, -less, -ing, -ed, -ent, -ous, ious, -al, -ive)
в) Негативни префикси (un-, in-, il-)
3. Предлози - рецептивно и продуктивно:
а) После придева: afraid of, keen on, allergic to
б) После глагола: apologize for, pay for, agree with, argue with, complain about, use as, arrive at, belong to, agree on, believe in, consist of,
suffer from
в) У изразима: by chance, for ages, for a moment, in trouble, off the coast, on the radio, face to face, on the move
4. Глаголи:
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a) The Past Perfect Tense
б) Индиректни говор: искази и питања
в) Пасив
- The Present Simple, the Past Simple Tense, the Present Perfect Tense, the Future Tense - продуктивно и рецептивно
- Пасив уз модалне глаголе, пасив уз глагол get (get interviewed) само рецептивно
g) The Future Continuous Tense - рецептивно
д) Модални глаголи
- Модалност у прошлости (had to, was able to, should have done)
- Спекулисање о садашњим догађајима (рецептивно и продуктивно)
He may be … He might be … He can't be …
- Спекулисање о прошлим догађајима (рецептивно) He may have been...
е) Први и други кондиционал (обнављање), трећи кондиционал (рецептивно)
з) Препозиционални и фразални глаголи: get down to, get on with, fall in love with, keep in touch with, hang around
5. Прилози и прилошке одредбе (и рецептивно и продуктивно)
а) интензификатори: extremely, quite, rather
6. Бројеви
Велики бројеви (million, billion), читање децимала (one point seven) и разломака (a half, a third), давање бројчаних процена (nearly 80%,
over a half) и поређења (twice, three times as many /as much)
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7. Везници
a) since, for, after, before, so… that, such a … that, because, because of, as, although, despite, in case, in order that b) as well as, apart from,
instead of

Тема (наставни садржај)
Увод

Број часова
2

Остваривање програма ( начин и поступци )
- упознавање са свакодневним енглеским изразима
- парафразирање исказа везаних за путовање
- подсецање на разлике између простог и трајног садашњег
времена
- усвајање новог речника из области спорта
- изражавање допадања и недопадања
- вежбање изговора енглеских дифтонга

Врсте активности у васпитно-образовом раду
- рад на тексту (читање са разумевањем)
- слушање аудио материјала
- визуелне активности
- говорне вежбе, усмене презентације, дијалози
- израда разних врста граматицких вежбања
- изговарање снимљеног материјала

1 Проблеми

10

- подсећање на начине изражавања прошлих радњи: трајни
перфекат, просто и трајно прошло време
- упознавање са речником којим се описују личност и изглед
људи
- разматрање разлика измедју трајног перфекта и простог
прошлог времена
- усвајање речи и колоквијалних израза којима се описују
кварови
- упознавање са културолошким феноменом поп музике
- подсецање на важне моменте из историје света: Пут свиле
- развијање вештине писања: реци којима се описује редослед
догађаја и аргументација
- вежбање правилног изговора и начина писања енглеских
речи: schwa и слова која се не читају

- рад на тексту (читање са разумевањем)
- слушање аудио материјала
- визуелне активности
- говорне везбе, усмене презентације, дијалози
- израда разних врста граматичких вежбања
- изговарање снимљеног материјала
- писање кратког есеја на тему популарне музике
- певање песама
- прикупљање података о познатим историјским
личностима
- драмске активности
- стављање слика и пасуса у одговарајући
редослед

664

2 Време и место

10

3 Опасности

10

4 Може ли једно
питање?

10

- проширивање речника новим речима које се односе на
делове града, човеков дневни ритам као и на заказивање
састанака
- усвајање енглеских свакодневних израза којима се нешто
предлазе, прихвата или одбија као предлог итд.
- обнављање првог типа условних реченица
- обнављање глаголских времена којима се изразавају будуће
радње
- усвајање израза који се односе на устаљене радње у току
дана
- упознавање са одликама образовања у Америци
- усвајање нових знања из биологије и енг. речи којима се она
исказују
- вежбање изговора кратких/ дугих самогласника и звучних/
безвучних сугласника
- развијање вештине писања есеја: изрази којима се врши
уопштавање
- усвајање новог речника којим се на енглеском језику описују
опасности, природне непогоде и украшавање људског тела
- упознавање са свакодневним изразима којима се дају
упозорења и савети
- употреба модалног глагола WOULD: значење и синтаксичке
особине
- условне реченице: други тип
- усвајање конструкције SO...THAT за изражавање
последичних реченица
- образовање именица од глагола и обрнуто
- упознавање са основним географским регијама Енглеске
- усвајање нових знања из географије и енг. речи којима се
она исказују
- развијање вештине писања есеја: одређени члан
- вежбање правилног наглашавања
- усвајање новог речника којим се на енглеском језику говори
о медијима, занимањима/пословима и полицијским
операцијама
- упознавање са свакодневним изразима којима се од некога

- рад на тексту (читање са разумевањем)
- слушање аудио материјала
- визуелне активности
- говорне вежбе, усмене презентације, дијалози
- израда разних врста граматицких везбања
- изговарање снимљеног материјала
- писање кратког есеја на тему образовања
- певање песама
- прикупљање података о инсектима на мат.
језику
- драмске активности
- прављење табела

- рад на тексту (читање са разумевањем)
- слушање аудио материјала
- визуелне активности
- говорне вежбе, усмене презентације, дијалози
- израда разних врста граматичких вежбања
- изговарање снимљеног материјала
- писање кратког есеја о географским областима
земље
- певање песама
- прикупљање података о географским
областима земље
- драмске активности
- решавање квиза
- препричавање кратких прича
- прављење знакова упозорења
- рад на тексту (читање са разумевањем)
- слушање аудио материјала
- визуелне активности
- говорне вежбе, усмене презентације, дијалози
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5 Купопродаја

10

6 Протест

10

тражи да нешто уради
- обнављање основних модела упитних реченица енглеског
језика
- обрађивање две различите врсте фразалних глагола
- упознавање са основним одликама тинејџерског живота у
Британији
- усвајање нових знања из социологије и енг. речи којима се
она исказују
- развијање вештине писања есеја: састављање формалног
писма
- вежбање правилног наглашавања реченица којима се
исправља претходни исказ
- усвајање новог речника којим се описује свет новца,
туристичких објеката и трговине
- упознавање са свакодневним изразима који се
употребљавају у ситуацијама када се користи јавни превоз
- обнављање основних реченицних трансформација приликом
пребацивања из радног у трпно стање
- употреба пасива са модалним глаголима
- овладавање предлозима који се користе испред назива за
превозна средства
- усвајање нових знања из лингвистике и енг. речи којима се
она исказују
- развијање вештине писања есеја: односне реченице
- упознавање са основним знањима везаним за природну
средину
- вежбање правилног наглашавања реченица у пасиву као и
изговарања прошлог партиципа
- усвајање новог речника којим се описују протестне
активности, друштвене околности и међуљудски односи.
- упознавање са свакодневним изразима који се
употребљавају у ситуацијама када се на учтив начин жели
поставити питање
- овладавање основним механизмима неуправног говора у
енглеском језику
- разликовање глагола SAY и TELL

- израда разних врста граматичких вежбања
- изговарање снимљеног материјала
- писање кратког есеја о животу тинејџера
- певање песама
- прављење списка послова којима се баве
тинејџери
- драмске активности
- попуњавање упитника
- прављење огласа за посао

- рад на тексту (читање са разумевањем)
- слушање аудио материјала
- визуелне активности
- говорне вежбе, усмене презентације, дијалози
- израда разних врста граматицких вежбања
- изговарање снимљеног материјала
- писање кратког есеја о потросачким навикама
друштва
- певање песама
- прикупљање података о природној средини и
енглеском језику као светском језику
- драмске активности
- прављење и попуњавање табела
- састављање упитника
- рад на тексту (читање са разумевањем)
- слушање аудио материјала
- визуелне активности
- говорне вежбе, усмене презентације, дијалози
- израда разних врста граматичких вежбања
- изговарање снимљеног материјала
- писање кратког есеја о догађају који је
променио историју земље
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- вежбање препричавања туђих питања у неуправном говору
- усвајање нових знања из области политике и облика
владавине у САД
- упознавање са најважнијим појединостима везаним за
универзитете у Oxford-у и Cambridge-у
- развијање вештине писања есеја: реченичне споне
- вежбање изговарања речи у везаном говору
Писмени задаци: 3 X 2

- певање песама
- прикупљање података о енглеским
универзитетима
- драмске активности
- преношење порука
- прављење и попуњавање табела

6

8. Реченичне конструкције:
- I'd rather, I'd rather not
- To have /get something done
- Look like, be like
- After /before + -ing
- Having done …
- Didn't you … Haven't you …
9. Идиоматски изрази
- safe and sound, spitting image
- be a light sleeper, heavy music, heavy rain
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ЛИКОВНА КУЛТУРА
Циљ и задаци
Циљ наставе ликовне културејесте 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 проблеме и задатке у новим и непознатим
ситуацијама; да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за
предметне садржаје, као и да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем
друштва и карактером овог наставног предмета.
Задаци образовно- васпитног рада у настави ликовне културе састоје се у стварању разноврсних могућности кроз различите садржаје и
облике рада и развијању ученикових способности за:
-развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената;
-стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају њихова
визуелна и ликовна својства;
-развијање способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за увођење у визуелно мишљење;
-развијање смисла за естетске ликовне и визуелне вредности које се стичу у настави, а примењују у раду и животу;
-развијање моторичких способности ученика и навика за лепо писање;
-подстицање интересовања, стварање и неговање потребе код ученика за посећивањем музеја, изложби , као и за чувањем културних
добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде;
стварањем услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвене појаве;
-омогућавање разумевања позитивног емоционалног става према вредностима изреженим у делима различитих подручја визуелних
уметности;
-развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и савремене уметности.
Оперативни задаци
Ученици треба да се:
-оспособе да опажају и представљају: слободне композиције, визуелне метафорике, контрасте, јединства и доминанте у простору,
фантастике;
-формирају навике за виши ниво културе рада, квалитет производа, културу живота и слободног времена;
ликовно- визуелно описмене, развију креативне способности, припремају за ефикасно и савремено укључивање у рад, односно за
различита занимања.
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Садржај
програма

Слободно
компоновање

Визуелна
метафорика и
споразумевање
-

Бр.
час.

3+2

5+ 2

Активности ученика у образовноваспитном раду

-перцепција- кроз разговор и
дискусију уче путем посматрања,
уочавања и тумачења
-активно учествују и постављају
питања
-схватају начине повезивања
ликовних елемената у композицији
аперцепција- стварају путем
примене и надоградње,
експериментисања и истраживања
-стварају самосталне радове у
различити ликовним техникама и
материјалима
-врше естетске анализе свијих
радова и радова других
-износе закључке

-уче да посматрају,уочавају и
тумаче појаве,предмете,облике
-стварају одређене слике у свести
-активно учествују,постављају
питања
-експериментишу и истражују кроз
различите технике и материјале
-раде самостална и оригинална
ликовна решења
-врше естетске анализе својих
радова и радова других

Активности наставника у
образовно-васпитном раду
-кроз разговор и дискусију на
основу претходно стеченог
ликовног знања и искуства
објашњава појам композиције
кроз илустрације сликарства
Василија Кандинског
истовремено повезујући са
теоријом форме
-подстиче ученике на дискусију
-учествује у креирању вежби
-подстиче самосталан рад
ученика
-буди машту и креативност
ученика
-врши коректуру
-естетску анализу и вредновање

-кроз разговор и дискусију
развија се значај масовне
комуникације у свакодневном
животу
-објашњавање појмоваамблем,симбол,персонификациј
а,алегорија,хералдика,пиктогра
м
-проналази примере из
свакодневног живота и
презентује их ученицима
-објашњава појам стилизације

Облици
остваривања
програма

-фронтални
-групни
-рад у пару
-индивидуални

-индивидуални
рад
-рад у пару
-фронтални

Циљеви и задаци
садржаја програма
-познаје и користи
различите изражајне
могућности класичних и
савремених
медија,техника и
материјала визуелне
уметности
-одабира адекватна
средства за изражавање
своје идеје
-изводи радове са
одређеном намером
-зна начине повезивања
ликовних елемената у
композицији
-уочава њихову
међусобну повезаност
-организује радни
простор,припрема и
одлаже прибор за рад
-схватају улогу масовне
комуникације у
свакодневном животу
-разумеју појмовеамблем,знак,пиктограм,хе
ралдика,стилизација
-познају карактеристике
савремене комуникације
и технологије
-изводе радове са
одређеном намером у
различитим ликовним
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Контраст,
јединство и
доминанта у
простору

Слободно
компоновање и
фантастика

10+6

4+2

-уче да уочавају,посматрају и
тумаче облике и појаве у природи
-стварају слике у свести
-дискутују,постављају питања
-експериментишу и истражују кроз
различите ликовне технике и
материјале
-повезују претходна искуства са
новостеченим
-раде самостална ликовна решења
-врше естетске процене својих
радова и радова других

-уче да посматрају и уочавају
-стварају одређене слике у свести
-активно учествују у
разговору,постављају питања
-истражују кроз различите ликовне
технике
-повезују претходно знање и
искуство са новостеченим

-учествује у креирању вежби
-подстиче самосталан рад
ученика
-буди њихову машту и
креативнос
-врши естетску анализу и
врадновање
-кроз разговор уводи ученике у
свет ликовних
принципа,тј.начинима
повезивања ликовних
елемената у композицији
-објашњава појединачне
појмове са посебним акцентом
на контрасту,јединству и
доминанти
-демонстрира одређене ликовне
технике
-проналази и наводи примере
из свакодневног живота
-учествује у креирању вежби
-подстиче ученике на
самосталан рад
-врши коректуру
-буди креативност,износећи
неке своје идеје
-врши естетску процену и
вредновање
-кроз разговор уводи ученике у
свет иреалног тј.надреализма
-наводи ученике да наведу
примере неких нестварних
догађаја,бића из историје или
насталих у њиховој машти
-показује репродукције
Хијеронима Боша,Салвадора

техникама и
материјалима

-индивидуални
-рад у пару
-групни рад
-фронтални

-индивидуални
рад
-фронтални
-групни рад

-зна начине повезивања
ликовних елемената у
композицији
-изводе радове са
одређеном намером у
различитим ликовним
техникама
-умеју да истакну
доминантан
мотив,боју,служе се
контрастом да постигну
јединство и равнитежу
композиције
-умеју да врше естетску
процену радова са аспекта
ликовних принципа уз
коришћење стручне
терминологије
-користе различите
изражајне могућности
савремених и класичних
медија,материјала и
техника
-умеју да одаберу
адекватнасредств а за
изражавање својих идеја
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-раде самостална и оригинална
ликовна решења
-врше естетске процене својих
радова и радова других

Далија,Милене ПавловићБарили..
-објашњава улогу надреалног
сликарства у историји
уметности
-учествује у креирању вежби
-буди машту ученика
-подстиче њихов рад и
усмерава
-демонстрира технику колажа и
асамблажа
-врши естетску анализу и
врадновање

-повезују ликовне
елементе у композицији
-схватају појам
надреалног
-умеју да врше естетску
процену радова и изнесу
свој став

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ

1. ниво - ОСНОВНИ
1. Медији,
материјали и
технике
визуелних
уметности

2. ниво - СРЕДЊИ

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом
ЛК.2.1.1. познаје и користи (у свом раду)
раду) основне меди-је, материјале и
основне из-ражајне могућности
технике (цртање, сликање, ваја-н>е)
класичних и савремених медија,
визуелних уметности
техника и материјала визуелних уметЛК.1.1.2. изводи дводимензионалне и
ности
тродимензионалне радове
ЛК.2.1.2. образлаже свој рад и радове других
ЛК. 1.1.3. описује свој рад и радове
(нпр. наводи садржај, тему,
других (нпр. исказује утисак)
карактеристике технике...)

3. ниво - НАПРЕДНИ
ЛК.3.1.1. познаје и користи различите изражајне
могућности класичних и савремених медија,
техника и матери-јала визуелне уметности
ЛК.3.1.2. одабира адекватна средства (медиј,
материјал, тех-нику, поступак) помоћу којих ће
на најбољи начин реализовати своју (одабрану)
идеју
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2. Елементи,
ЛК. 1.2.1. описује свој рад и радове ЛК.2.2.1. одабира адекватан садржај да би
принципи и
других (нпр. исказује утисак)
представио неку идеју или концепт
садржаји
ЛК.2.2.2. образлаже свој рад и радове
(теме, моти-ви,
других (нпр. наводи садржај, тему,
идеје...)
карактеристике тех-нике...)
Визуелних
уметности

ЛК.3.2.1. одабира адекватна средства (медиј,
материјал, тех-нику, 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 пости -гао одређени ефекат
ЛК.3.2.3. користи тачне термине (нпр. текстура,
ритам, об-лик...) из визуелних уметности
(примерене узрасту и садржају) када образлаже
свој рад и радове дру| и х
ЛК.3.2.4. уочава међусобну повезаност елемената,
принцпмл и садржаја на свом раду и на радовима
3. Улога, развој ЛК. 1.3.1. описује разлике које уочава
ЛК.2.3.1.
на
лоцира одабрана уметничка дела у ЛК.3.3.1.
други х анализира одабрана уметничка делау
и различи-тост уметничким радо-вима из различитих
историј-ски и друштвени контекст
оджн \ на време настанка и према културној
визуелних
земаља, култура и периода
припаднт ги (описује основне карактеристике,
уметности
ЛК. 1.3.2. зна да наведе различита
намеру уметни ка...)
занимања за која су по-требна знања и
ЛК.3.3.2. описује потребна знања и вештине који
вештине стечени учењем у визу-елним
су неопход ни у занимањима везаним за визуелне
уметностима (нпр. костимограф,
умг 1НО1 1 и
дизајнер, архитекта...)
ЛК.3.3.3. користи другаместаиизворе(нм|>.
ЛК.1.3.3. познаје места и изворе где
библиотека, ин-тернет...) да би проширио своја
може да прошири своја знања везана за
ШММ И | ни |у1''1них уметности
визуелне уметности (нпр. музеј,
ЛК.3.3.4. разуме међусобну повезашкт и утиц.1|
галерија, атеље, уметничка
радионица...)
уметности и других
области
Основни
ниво
Средњи ниво
Напредни
нивоживота
ЛК.1.3.4. зна неколико примера примене
Назив теме-области
2
Добар 3
Врло добар 4
Одличан 5
визуелних уметности у Довољан
свакодневном
животу
-Ученик треба да зна:
-Ученик треба да зна:
-Ученик треба да зна:
-Ученик треба да зна:
-разликује и користи у
-познаје и користи
-познаје и користи
-познаје и користи изражајне
свом раду основне
основне
различите изражајне
могућности лик.медија,техника
медије,материјале и
медије,материјале и
могућности класичних и
и материјала
технике
технике визуелних
савремених медија,техника -одабира адекватна средства
Слободно компоновање
-изводи дводимензионалне могућности и
и материјала визуелне
помоћу којих ће на најбиљи
и тродимензионалне
могућности које оне
уметности
начин реализовати своју идеју
радове
пружају
-одабира адекватна
-изводи радове са одређеном
-износи утисак о свом раду -описује свој рад и
средства(медије,технике),п намером
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Визуелна метафорика и
споразумевање

Контраст,
јединство и доминанта

и радовима других

радове других
(нпр.наводи
садржај,тему,карактер
истике технике)
-одабира адекватан
садржај да би
представио неку идеју
или концепт

Ученик треба да зна:
-разликује и користи
основне медије, материјале
и технике
-изводи дводимензионалне
и тродимензионалне
радове
-описује свој рад и радове
других
-зна да наведе знакове из
свакодневног живота који
имају пренесено
значење(знакови
обавештења,упозорења,зас
таве,грбови)
-зна улогу знакова у
свакоднедневном животу
Ученици треба да знају:
-разликују контраст као
супротстављање квалитета
истих или различитих
ликовних елемената

Ученик треба да зна:
-познаје и користи
основне
медије,материјале и
ликовне технике
-описује свој рад и
радове других (наводи
садржај,
тему,карактеристике
технике
-одабира адекватан
садржај за
представљање
одређене теме
-зна појам стилизације
облика и успешно га
користи
Ученици треба да
знају:
-кроз различите
лик.технике и
материјале исказују

омоћу којих ће на најбољи
начин реализовати своју
идеју
-изводи радове са
одређеном наменом да би
постигао одређени ефекат
-успешно проналази
начине повезивања
ликовних елемената у
грађењу композицијелоцира одабрана
уметничка дела у
историјском и друштвеном
контексту

-зна начине повезивања
ликовних елемената у
композицији
-користи тачне термине
(нпр.текстура,ритам,облик)
када образлаже свој рад и
радове других
-уочава међусобну повезаност
ликовних елемената,принципа и
садржаја
-разликује правце у односу на
време настанка одређених
уметничких дела

Ученик треба да зна:
-познаје карактеристике
савремене комуникације и
технологије
-гради самостална и
оригинална ликовна
решења где успешно
користи стилизацију
облика

Ученик треба да зна:
-успешно анализира свој рад и
радове других,зна добро
појмовеамблем,знак,персонификација,а
легорија,хералдика
-самостално гради маштовита и
оригинална ликовна решења
стилизованих облика
-користи саврамене медије
комуникацијефотографију,видео,филм

Ученици треба да знају:
-успешно изводе радове са
одређеном намером да би
постигли одговарајући
ефекат

Ученици треба да знају:
-да самостално анализирају свој
рад и рад других,као и
уметничких дела са аспекта
ликовних принципа и да доносе
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(велико-мало,високониско,кратко-дуго,обликаобло-угаоно,боје-светлотамно),код
тродимензионалних
облика-конвексноконкавно
-под хармонијом
подразумевају међусобни
склад елемената
-доминанту повезују са
истицањем,наглашавањем
неке вредности
-да се јединство остварује
уједињењем свих
елемената у композицији

појам
контраста(боје,облика,
величина)
-одабирају адекватан
садржај за
представљање
одређене теме
-умеју да истакну
доминантан мотив,боју
-остваре равнотежу и
јединство композиције

Слободно компоновање
и фантастика

Ученици треба да:
-разликују појмове реалноиреално
-износе утисак о свом раду
и радовима других
-користи различите
технике и материјале у
свом раду

Ученици треба да:
-описује свој рад и
радове других (наводи
садржај,тему)
-одабира адекватан
садржај да би
представио одређену
идеју
-поседује одређено
знање о појмовима
иреално,имагинарно,на
дреално

Визуелна метафорика и
споразумевање

Ученик треба да зна:
-разликује и
кор.осн.медије,материјале
и тех.
-изводи дводимензионалне
и тродимензионалне рад.

Ученик треба да зна:
-познаје и користи
основне
медије,материјале и
ликовне технике
-описује свој рад и

-граде самостална,
оригинална и маштовита
ликовна решења
-успешно повезују све
ликовне елементе у
композицији
-вешто се служе
контрастом да би постигли
равнотежу и хармонију у
композицији

закључке
-да успешно користе ликовну
терминологију
(нпр.ритам,контраст,градација,х
армонија,итд.)
-вешто се служе ликовним
техникама у изражавању идеја
-праве маштовите и креативне
композиције

Ученици треба да:
-кроз различите савремене
медије и технике визуелне
уметности успешно гради
ликовну композицију
-има јасно одређену
намеру у реализацији своје
идеје
-стварају маштовита и
креативна ликовна реш.
-добро схваћен појам
надреалног

Ученици треба да:
-граде занимљива,маштовита и
оригинална ликовна решења
кроз различите ликовне технике
и мат.
-имају добро развијену свест о
иреалном
-успешно анализирају своје
радове и радове других са
аспекта ликовних принципа
-врше естетске процене радова
сликара-надреалиста
(Бош,Дали) и самостално
доносе закључке
Ученик треба да зна:
-успешно анализира свој рад и
радове других,зна добро
појмове-амблем, знак,
персонификација, алегорија,
хералдика

Ученик треба да зна:
-познаје карактеристике
савремене комуникације и
технологије
-гради самостална и
оригинална ликовна
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-описује свој рад и радове
других
-зна да наведе знакове из
свакодневног живота који
имају пренесено значење
(знакови обавештења,
упозорења, заставе,
грбови)
-зна улогу знакова у
свакоднедневном животу

рад.других(наводи
садржај,тему,карактер
истике технике
-одабира адекватан
садржај за
представљање
одређене теме
-зна појам стилизације
облика и успешно га
користи

решења где успешно
користи стилизацију
облика

-самостално гради маштовита и
оригинална ликовна решења
стилизованих облика
-користи саврамене медије
комуникације-фотографију,
видео, филм

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Области и одреднице

Основни
ниво
Средњи
ниво
Напредни
ниво
Основни
ниво
Средњи
ниво
Напредни
ниво

Ученик познаје основне елементе музичке писмености и контекст музичког догађаја.
Ученик препознаје везу између музичких елемената и музичког израза.
Ученик зна и разуме сложеније елементе музичке писмености и њихову изражајну и
естетску примену.
Ученико познаје основне карактеристике музичких инструмената, гласова, њихову
гласовну поделу и разликује вокалне, инструменталне и вокално-инструменталне
саставе.
Ученик познаје основне карактеристике музичких инструмената са музичким
изразом.

Елементи музичке
писмености

Инструменти, гласови и
састави

Ученик зна историјат, литературу, извођаче и специфичне карактеристике музичких
инструмената и састава што повезује са естетском применом.

675

Основни
ниво
Средњи
ниво
Напредни
ниво
Основни
ниво
Средњи
ниво
Напредни
ниво

Ученик познаје основне карактеристике музике одређених епоха и опште појмове
музичко-сценске и концертне музике.
Ученик познаје најзначајнија дела и представнике стилских епоха, разуме појмове
апсолутне и програмске музике, структуру одређених облика музичко-сценске и
концертне музике.
Ученик повезује структуралну и драматуршку (и програмску) димензију музичког
дела са естетском применом и историјским контекстом.
Ученик познаје основне појмове одређених музичких жанрова.

Епохе;
Музичко-сценска и
концертна музика

Ученик разуме специфичне карактеристике жанра, структукуралне и драматуршке
елементе жанровских примера и њихову естетску функцију.
Жанрови
Ученик повезује драматуршке и структуралне елементе са естетском применом и
доводи у везу са духом времена. Познаје најзначајније светске и националне
представнике.
Основни
Ученик познаје основне појмове народног стваралаштва, контекст настанка српске
ниво
народне музике, музичке карактеристике и специфичне саставе. Ученик познаје
основне појмове српске народне духовне музике (Осмогласник) и основне
караткеристике фолклорне музике других народа.
Средњи
Ученик повезује изражајне елементе народне музике са контекстом њиховог
Народна
ниво
настанка. Препознаје различите видове спрског музичког фолклора по географским
музика
карактеристикама.
Напредни
Ученик разликује старију и новију музичку традицију, аутентичну фолклорну музику
ниво
од “ новокомпоноване “ на основу повезивања музичких, текстуалних, извођачких,
социјалних и историјских карактеристика.
У складу са наставним програмом за предмет Музичка култура, одреднице за сваку област су формулисане са циљем да прецизно
артикулишу знања и вештине у оквиру конкретне тематске проблематике, на различитим нивоима достигнућа.
ОБЛАСТ (1) : ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ
ОБЛАСТ (2): СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
Основни
ниво
Средњи
ниво
Напредни
ниво

Ученик препознаје основна темпа, динамику, врсту такта, форму и карактер слушаног
дела.
Ученик може да опише карактеристике ритмичке и мелодијске компоненте на основу
слушања. Ученик може да опише карактер слушаног примера као резултат садејства
опажених музичких компонената.
Ученик повезује опажени карактер слушаног примера са естетском димензијом

Музичка
писменост
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композиције.

Основни
ниво
Средњи
ниво
Напредни
ниво
Основни
ниво
Средњи
ниво
Напредни
ниво
Основни
ниво
Средњи
ниво

Напредни
ниво
Основни
ниво
Средњи

Уч. препознаје инструменталне групе, појединачне инструменте и врсте глас.
Ученик препознаје инструменталне и вокалне саставе.
Ученик препознаје карактеристичне технике свирања и певања.
Ученик повезује опажене карактеристике инструмената/извођачког састава са њиховом
естетском применом.
Ученик препознаје стилску припадност слушаног примера.
Ученик може да одреди слушни пример као музичко-сценско или концертно дело.
Ученик препознаје везу музичког садржаја примера са ванмузичким прогр.
Ученик препознаје основне карактеристике српске музичко-сценске и концертне музике.
Ученик препознаје структуралне елементе слушаног дела.
Ученик препознаје драмску функцију структуралних елемената и специфичних музичких
карактеристика слушаног дела.
Ученик препознаје везу стилског, друштвено-историјског контекста и музичких
карактеристика слушаног примера.
Ученик може да одреди припадност слушаног примера одређеном жанру уметничке
музике (дечја, духовна, џез, филмска, популарна, електронска или конкретна).
Ученик препознаје основне карактеристике жанра (извођачки састав, садржај, 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 повезује структуралне елементе слушаног дела са њиховом драмско-естетском
димензијом.
Ученик препознаје међусобне утицаје жанрова и може да их одреди.
Ученик у слушним примерима разликује народно од уметничког музичког стваралаштва.
Препознаје основне карактеристике српске народне духовне музике и фолклорне музике
других народа.
Ученик препознаје основне карактеристике српске народне музике (обичаје у оквиру

Инструменти, гласови и
састави

Епохе;
Музичко-сценска и
концертна музика

Жанрови

Народна
музика
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ниво
Напредни
ниво

којих се музика изводи, извођачке саставе, народне инструменте, народне игре).
Ученик разликује српску ритуалну и забавну народну музику, као и изворну народну
музику од “ новокомпоноване ”. Ученик препознаје карактеристике српске народне
музике у уметничкој музици.

ОБЛАСТ (3) : МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ
Основни
ниво
Напредни
ниво

Основни
ниво
Напредни
ниво
Основни
ниво
Напредни
ниво

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 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, PrestoAllegro, Andante, Adagio, Grave; corona, акценти, успоравањеубрзавање, карактер извођења) и да пева у двогласу ( канон).
Ученик може да пева (или свира) одломак из неког дела различитих жанрова уметничке
музике (духовне, џез, филмске).
Ученик може да пева (или свира) одломак из неког дела музичко-сценске и концертне
музике (мелодију арије, тему концерта, симфоније, балета).
Ученик зна да пева (или свира) музику различитих типова српске фолклорне баштине
(календарске, некалендарске, народна духовна музика).
Ученик може да свира песму или музички пример од 16 тактова (који садржи основне
елементе музичке писмености) на неком од Орфових инструмената или на мелодици,
фрули, блок флаути.
Ученик зна да свира неко дело из српске фолклорне баштине.
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 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.
Ученик (кога је наставник одабрао) може да пева у хору или свира у оркестру сложеније
композиције различитих жанрова.
Ученик зна да изведе основне класичне плесове и српске народне игре

Основе музичке писмености

Музички
инструменти

Музички
жанрови
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OБЛАСТ (4) : МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО
Основни
ниво
Напредни
ниво

Основни
ниво
Напредни
ниво
Основни
ниво

Напредни
ниво

Основни
ниво
Напредни
ниво

Ученик може да осмисли ритмичку пратњу за један инструмент песме коју зна. Ученик
може да ствара мелодију од понуђених мотива, комбиновањем.
Ученик може да осмисли ритмичку пратњу за више инструмената песме коју зна и може да
је запише и одсвира.
Ученик може да осмисли мању музичку целину (музичку реченицу, период, облике песме),
може да је запише и одсвира. Ученик може активно да учествује у импровизовању и
компоновању мање музичке целине са наставником.
Ученик може да направи инструмент од предмета из свог окружења (из групе: ударачких,
трзалачких, дувачких, гудачких).
Ученик може да направи/нацрта модел задатог инструмента (из свих инструменталних
група).
Ученик може да одабере одговарајући музички пример (од понуђених) за задати
историјско-стилски период.
Ученик може да одабере одговарајући музички пример (од понуђених) за задати драмски
оквир (филмска сцена, религиозни текст и слично)
Ученик уме да импровизује (певањем/свирањем) одређену мелодију у духу популарне
музике.
Ученик може да осмисли музичку игру на основу песме различитих жанрова.
Ученик може да компонује одговарајућу мелодију на дати текст духовне тематике,
одређени ритмички модел или мелодију у духу џез и популарне музике и осмисли
одговарајућу музику за дату филмску сцену.
Ученик може да одређену мелодију из репертоара класичне музике варира
(певањем/свирањем) у духу: националне, џез, популарне музике.
Ученик може да одабере адекватне примере (од понуђених) дела музичко-сценске и
концертне музике за задати историјско-стилски период.
Ученик може да одабере адекватну музичку нумеру за задату драмску сцену.
Ученик може да осмисли адекватну музичку нумеру за задату драмску сцену.
Ученик може активно да учествује у осмишљавању уметничког догађаја синкретичког
садржаја (музика, драма, визуелна уметност, књижевност).

Основе
музичке
писмености

Музички
инструменти

Музички
жанрови

Епохе;
Музичко-сценска и
концертна
музика
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Основни
ниво
Напредни
ниво

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.
Ученик може да одабере адекватне примере (од понуђених) за одговарајуће задате догађаје
из народног живота (календарски/некалендарски обичаји, географске области и тд.).
Ученик може да компонује музику у духу српске народне музике (игре, календарска и
некалендарска традиција, и сл.)
Ученик може да импровизује (глас/инструмент) одређену народну мелодију у духу
оригиналног начина извођења.

Народна музика

ИСТОРИЈА
Циљеви и задаци
Циљ изучавања наставног предмета – историје јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да
напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају одговарајуће проблеме и задатке
у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и
заинтересованост за предметне садржаје, као и развијање историјске свести и хуманистичко образовање ученика. Настава историје треба
да допринесе разумевању историјског простора и времемена, историјског догађаја, појава и процеса, као и развијању националног и
европског идентитета и духа толеранције код ученика.
Задаци наставе историје су:
- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе историје свра, циљеви и задаци образовања,
као и циљеви наставе историје буду у пуној мери реализовани
-да ученици разумеју историјске догађаје, појаве и процесе, улогу истакнутих личности у развоју људског друштва и да познају
националну и општу историју(политичку, економску, друштвену, културну...)
Циљеви и задаци наставе историје остварују се кроз различите садржаје, методе и облике рада, уз поштовање образовних стандарда за
крај обавезног образовања
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Редни број
I

II

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Наставна тема
Свет крајем 19-ог и
почетком 20-ог века
Србија, Црна Гора и Срби
у Хабзбуршком и
Османском царству од
1878. до 1914.године
Савремено доба-Први
светски рат и револуције у
Русији и Европи
Србија и Црна Гора у
Првом светском рату
Свет између Првог и
Другог светског рата
Југословенска краљевина
Други светски рат-тотални
рат
Југославија у Другом
светском рату
Свет после Другог
светског рата
Југославија после Другог
светског рата

обрада

утврђивање

систематизација

укупно

3

3

/

6

7

7

/

14

3

3

/

6

2

2

/

4

4

4

/

8

3

3

1

7

3

3

/

6

4

4

/

8

2

1

/

3

3

2

1

6

34

32

2
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Оперативни задаци:
- стицање основних знања о најважнијим одликама историјског периода од друге половине
19-ог до краја 20-ог века
- стицање основних знања о најважнијим одликама историјског периода од друге половине
19-ог до краја 20-ог века на српском и југословенском простору
- стицање знања о историји европских и ваневропских у периоду 19-ог и 20-ог века
- разумевање најзначајнијих политичких идеја историјског периода од 19-ог до краја 20-ог
века
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- стицање знања о личностима које су обележиле период 19-ог и 20-ог века
- упознавање културних и техничких достигнућа на српском, југословенском, европском и
ваневропском простору 19-ог и 20-ог века
- разумевање да национална историја представља саставни део опште историје
- развијање истраживачког духа и критичког односа према прошлости и оспособљавање за
препознавање различитих тумачења истих историјских догађаја
- коришћење историјских карата за период од друге половине 19-ог до краја 20-ог века
- подстицање ученика на коришћење историјских извора,
- развијање критичког односа према историјским изворима.

Наставна средства:
- Уџбеник историје за осми разред основне школе – Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић
- рачунар и видео пројект
- зидне историјске карте и панои
Наставни садржаји, исходи, трајање, начин и поступак остваривања прописаних наставних планова за осми разред основне
школе
Р.
бр

1

Циљеви / исходи
по темама
Упознавање
самеђународнимодносим
а ипривредним
идруштвеним
Свет у
односимакрајем 19. и
другојполовини 19.и
почетком20. века.
почетком20. века
Разумевање тековинаовог
периода и поделакоје
постоје у Европии
свету пред Првисветски
Тема

Методе и
технике рада
Предавање,
објашњавање,
описивање, дијалог,
радса историјском
игеографском
картом,коришћење
различитихтипова
историјскихизвора,
рад сауџбеником,
коришћењедокумент

Активности
наставника
Предаје,
објашњава,илуструје,
проверавазнање
ученика,припрема
адекватнеизворе,
демонстрира накарти и
оспособљаваученике да
самикористе карту,
подстичеученике да
износе својамишљења,

Активности
ученика
Посматра,слуша,
бележи,самостално
ради,износи
својемишљење,кори
стеисторијскукарту,
покушавају
дапрепознајузначајн
е податкеу
историјскимизвори
ма

Оцењивањ
е
Усмено, ра
д
начасу,кра
ћеписмене
провере

Време
реализације

Септембар
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рат

2

3

Стицање знања о
историјиСрбије , Црне
Горе ињихових суседа
крајем 19.века и
почетком 20-ог века,као
и о условима у којимасу
живели Срби
Србија, ЦрнаГора и
ванпростора Србије и
Срби
ЦрнеГоре.Разумевање
уХабзбуршкоми
околности укојима се
Османскомцарству
развијаполитички
одБерлинскогконгре
животнезависне
са доПрвогсветског
Србије,политичких
рата
странака,њихових
програма Уочавање
узрока који судовели до
Балканских ратова, као и
последица.Истицање
значајнихпојединаца и
разумевањењихове улоге
у одређенимдогађајима.
Уочавање узрока и
повода заизбијање Првог
светског ратаи истицање
значајнихмомената у
Први светкират
рату.Истицањезначајних
иреволуција уРусији ратиштаи
иЕвропи
личности.Упознавање
ученика саузроцима који
су довели доФебруарске
и Октобарске револуције
у Русији, као

арних иуметнички
филмова
Предавање,
објашњавање,
описивање, дијалог,
радса историјском
игеографском
картом,коришћење
различитихтипова
историјскихизвора,
рад сауџбеником,
коришћењедокумент
арних иуметнички
филмова

Предавање,
објашњавање,
описивање, дијалог,
радса историјском
игеографском
картом,коришћење
различитихтипова
историјскихизвора,
рад сауџбеником,
коришћењедокумент
арних иуметнички

подстиче ихда
самосталноистражују
појаве за којесу
заинтересовани
Предаје,
објашњава,илуструје,
проверава знањеученика,
припремаадекватне
изворе,демонстрира на
карти иоспособљава
ученике да сесами
користе
картом,подстиче ученике
да износесвоја
мишљења, подстиче ихда
самостално
истражујупојаве за које
сузаинтересовани

Предаје,
објашњава,илуструје,
проверава знањеученика,
припремаадекватне
изворе,демонстрира на
карти иоспособљава
ученике да сесами
користе
картом,подстиче ученике
да износесвоја
мишљења, подстиче ихда

Посматра,
слуша,бележи,самос
тално ради,износи
својемишљење,
користеисторијску
карту,покушавају
дапрепознајузначајн
е податке
уисторијскимизвори
ма

Усмено,
кратке
писане
провере,
рад на
часу.

Посматра,
слуша,бележи,самос
тално ради,износи
својемишљење,
користеисторијску
карту,покушавају
дапрепознајузначајн
е податке
уисторијскимизвори
ма

Усмено,
кратке
писане
провере,
рад на часу

Септембар
Октобар

Новембар
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4

5

Србија иЦрна Гора
уПрвомсветском
рату

Свет измеђуПрвог
иДругогсветског
рата

иупознавање са
последицамаових
ревлуција и
утицајемистих на
догађаје у Европи
Стицање знања о
догађајимавезаним за
учешће Србије иЦрне
Горе у Првом
светском рату и
стварањупрве јужнослове
нске државе .Истицање
значајних битака и
стицање значајних
чинилацакоји су довели
достварањаКраљевине
СХС.
Издвајање значајних
личностии уочавање
њиховепојединачне улоге
уколективу.Изграђивање
става одоприносу Србије
рату, али ио променама
које су насталепосле ратa
Стицање знања
оидеолошким и
политичкимсистемима у
Европи измеђудва
светска рата као
иекономским, културним
идруштвеним приликама
уЕвропи и
свету.Разумевање улоге
појединацау догађајима.
Оспособљавање ученика
дауоче пропагадни

филмова

самостално
истражујупојаве за које
сузаинтересовани

Предавање,објашња
вање,описивање,
дијалог, рад са
историјском
игеографском
картом,коришћење р
азличитих
типоваисторијских
извора, рад са
уџбеником,коришће
њедокументарних
иуметничких
филмова.Дискусија,
илустрација

Предаје,
објашњава,илуструје,
проверава знањеученика,
демонстрира накарти и
оспособљаваученике да
се сами користекартом,
подстиче ученике идаје
им идеје за
писане радове и
дајемишљење о тим
радовима

Посматра,слуша,бел
ежи,самостално рад
и,
износисвојемишље
ње.Користеисторијс
кукарту,покушавају
да
препознајузначајнеп
одатке
уисторијскимизвори
ма

Усмено, ра
д
начасу,кра
ћеписмене
провере,са
мосталан
радкод
куће

Предавање,
објашњавање,
описивање,
дијалог, рад са
историјском
игеографском
картом,коришћење р
азличитих
типоваисторијских
извора, рад са
уџбеником,коришће
њедокументарних

Предаје,
објашњава,илуструје,
проверава знањеученика,
демонстрира накарти и
оспособљаваученике да
се сами користекартом,
подстиче ученике идаје
им идеје за
писане радове и
дајемишљење о тим
радовима

Посматра,слуша,бел
ежи,самостално рад
и,
износисвојемишље
ње.Користеисторијс
кукарту,покушавају
да
препознајузначајнеп
одатке
уисторијскимизвори
ма

Усмено, ра
д
начасу,кра
ћеписмене
провере,са
мосталан
радкодкуће

Децембар,

Јануарфебруар
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материјал иуспеју да
одреде у којој мериби
евентуално подаци
моглибити релеванти.
Изграђивањесвести о
културнимдостигнућима.

6

7

Југословенскакраље
вина

Други светскират –
Тоталнират

Уочавање догађаја и
чинилацакоји су довели
до
стварањазаједничкедржа
ве Срба,Хрвата и
Словенаца, каоионих
који су деловали
токомпостојања ове
државе.
Уочавање
значајапојединачних
личности иполитичких
странака
Истицање узрока и
последицаДругог
светског
рата.Упознавање ученика
саосновним подацима о
Другомсветском рату и
детаљимакоји су утицали
на његов ток,као и
личностима које суимале
значајну улогу
наколектив

иуметничких
филмова.
Дискусија,илустрац
ија

Предавање,
објашњавање,
описивање,
дијалог, рад са
историјском
игеографском
картом,коришћење р
азличитихтиповаист
оријских извора, рад
са
уџбеником,коришће
њедокументарних
иуметничких
филмова.Дискусија,
илустрација
Предавање,
објашњавање,
описивање,
дијалог, рад са
историјском
игеографском
картом,коришћење р
азличитихтиповаист
оријских извора, рад
са
уџбеником,коришће
њедокументарних
иуметничких
филмова.Дискусија,

Објашњава,
илуструје,проверава
знањеученика,
припремаадекватне
изворе,демонстрира на
карти иоспособљава
ученике да сами користе
карту,подстиче ученике
даизносе своја мишљења

Посматра,слуша,бел
ежи,самостално рад
и,
износисвојемишље
ње,користеисторијс
кукарту,покушавају
да
препознајузначајнеп
одатке
уисторијскимизвори
ма

Усмено,
радна
часу,учест
вовањеу
дискусији

Објашњава,
илуструје,проверава
знањеученика,
припремаадекватне
изворе,демонстрира на
карти иоспособљава
ученике да сами користе
карту,подстиче ученике
даизносе своја мишљења

Посматра,слуша,бел
ежи,самостално рад
и,
износисвојемишље
ње,користеисторијс
кукарту,покушавају
да
препознајузначајнеп
одатке
уисторијскимизвори
ма

Усмено,
радна
часу,учест
вовањеу
дискусији

Март

Март,
април
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8

9

10

Југославија
удругомсветском
рату

Свет
послеДругогсветско
г рата

Југославијапосле
Другогсветског рата

Упознавање ученика
садогађајима везаним за
Другисветски рат у
КраљевиниЈугославији и
грађанскисукоб.
Уочавање и
истицањепроблема са
којима сеКраљевина
суочава 1941.год
иоспосабљавање ученика
дасамостално уочи
географскепромене на
Балкану 1941. узпомоћ
историјске карте
Стицање знања
онајважнијим променама
уЕвропи и свету после
Другогсветког рата
.Блоковска подела и
стварањеНАТО и
Варшавског пакта
.Промене
насталедеведесетих
година.Уочавање
географскихпромена
после 1945.

Уочавање
проблемапослератне
Југославије,основних
карактеристика спољне и
унутрашњеполитике

илустрација
Предавање,
објашњавање,
описивање,
дијалог, рад са
историјском
игеографском
картом,коришћење р
азличитихтиповаист
оријских извора, рад
са
уџбеником,коришће
њедокументарних
иуметничких
филмова.Дискусија,
илустрација
Предавање,
објашњавање,
описивање,
дијалог, рад са
историјском
игеографском
картом,коришћење р
азличитихтиповаист
оријских извора, рад
са
уџбеником,коришће
њедокументарних
иуметничких
филмова.Дискусија,
илустрација
Предавање,
објашњавање,
описивање,
дијалог, рад са
историјском

Објашњава,
илуструје,проверава
знањеученика,
припремаадекватне
изворе,демонстрира на
карти иоспособљава
ученике да сами користе
карту,подстиче ученике
даизносе своја мишљења

Посматра,слуша,бел
ежи,самостално рад
и,
износисвојемишље
ње,користеисторијс
кукарту,покушавају
да
препознајузначајнеп
одатке
уисторијскимизвори
ма

Усмено,
радна
часу,учест
вовањеу
дискусији

Објашњава,
илуструје,проверава
знањеученика,
припремаадекватне
изворе,демонстрира на
карти иоспособљава
ученике да сами користе
карту,подстиче ученике
даизносе своја мишљења

Посматра,слуша,бел
ежи,самостално рад
и,
износисвојемишље
ње,користеисторијс
кукарту,покушавају
да
препознајузначајнеп
одатке
уисторијскимизвори
ма

Усмено,
радна
часу,учест
вовањеу
дискусији

Објашњава,
илуструје,проверава
знањеученика,
припремаадекватне
изворе,демонстрира на

Посматра,слуша,бел
ежи,самостално рад
и,
износисвојемишље
ње,користеисторијс

Усмено,
радна
часу,учест
вовањеу
дискусији

Април

Мај

Мај
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социјалистичкеЈугослави
је.Упознавање ученика
сапроблемима
токомдеведесетих година
и уочавање узрока као
ипоследица политике
која јебила актуелна на
Балкану уовом периоду

игеографском
картом,коришћење р
азличитихтиповаист
оријских извора, рад
са
уџбеником,коришће
њедокументарних
иуметничких
филмова.Дискусија,
илустрација

карти иоспособљава
ученике да сами користе
карту,подстиче ученике
даизносе своја мишљења

кукарту,покушавају
да
препознајузначајнеп
одатке
уисторијскимизвори
ма

ГЕОГРАФИЈА
Циљеви
Циљ настава географије у VIII разреду основне школе је да ученицима пружи знања и објашњења о географским појавама, објектима и
процесима на територији наше државе и Републике Црне Горе. Ослањајући се на претходно стечена знања и умења ученика настава
географије омогућава тумачење и разумевање сложених друштвеногеографских промена и процеса у нашој држави, на Балканском
полуострву, Европи и свету.
Задаци
Задаци наставе географије су вишеструки и њиховим остваривањем ученици се оспособљавају да стичу и развијају знања и разумевања,
умења и ставове према националним вредностима и достигнућима.
Кроз наставу географије ученици треба да:
 одређују, повезују и схватају значај географског положаја своје земље на Балкану, у Европи и у свету;
 овладају елементарним знањима о природногеографским и друштвеногеографским објектима, појавама и процесима на територији
Републике Србије и Републике Црне Горе;
 схватају и разумеју закономерни развој географске средине као резултат интеракције природних појава, процеса и човека;
 упознају природне лепоте и културну баштину наше земље;
 упознају природне и друштвене карактеристике географске регије у којој живе и повезују појаве и процесе на националном и
глобалном нивоу;
 повезују знања из географије са знањима из сродних наставних предмета;
 схватају потребу и значај очувања природе и природних ресурса;
 развијају осећања социјалне припадности и привржености сопственој нацији и култури и активно доприносе очувању и неговању
националног и културног идентитета;
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 развијају међусобно уважавање, сарадњу и солидарност између припадника различитих социјалних, етничких и културних група и
да доприносе друштвеној кохезији;
 подржавају процесе међународне интеграције наше земље;
 користе различите изворе информација и уочавају њихову важност у географским сазнањима;
 да се оспособљавају да на терену осматрају, мере, анализирају, интервјуишу, скицирају и прикупљају податке;
 развијају способност исказивања географског знања речима, сликом, квантитативно, табеларно, графички и схематски;
 да се обуче техникама тимског/групог рада и групног одлучивања;
 да се оспособе за континуирано образовање и самообразова
Оперативни задаци
Ученици треба да:
 стекну знања о битним природногеографским одликама ваневропских континената, њихових регија и појединих држава
 стекну знања о друштвеногеографским одликама ваневропских континената, њихових регија и појединих држава
 се оспособе за праћење и разумевање економских и друштвених активности и промена у савременом свету и њиховом
доприносу општем развоју и напретку човечанства
 упознају регионалне разлике и комплементарност савременог света;
 разумеју проблеме у савременом свету (пренасељеност, неједнак привредни развој, недостатак хране, воде, енергије,
минералних сировина, еколошки проблеми, болести, ратови и друго)
 развијају национални идентитет и упознају значај толеранције у мултиетничким, мултијезичким и мултикултуралним
срединама у свету;
 упознају различите културе континената, њихових регија и држава и кроз то развијају општу културу
 развијају жељу и стичу потребу за даље образовање и самообразовање са циљем да се што успешније укључе у даље
стручно оспособљавање
 кроз рад у настави географије проширују знања из картографије и оспособе се за самостално коришћење географске карте у
стицању нових знања и у свакодневном животу
 оспособе за самостално коришћење географске литературе и различитог графичког и илустративног материјала у циљу
лакшег савладавања наставног градива и оспособљавања за самостални рад
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Редни
број
1

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ

Укупан број
часова

Број часова
обраде

1

1
1
16

1
10

Увод у програмске садржаје

Број часова
утврђивања

Географски положај, границе и величина Србије
2
3

Природне одлике Србије

2
26

4

Становништво и насеља Србије

8

5

3

5

Привреда Србије

17

11

6

6

Завичајна географија

6

3

3

7

Срби ван граница Србије

3

2

21

8

Србија у савременим интеграцијским процесима
2

Годишња систематизација градива

3
2

1
2

УКУПНО

68

42

26

9
СТАНДАРДИ
Наставни садржаји
Увод у програмске
садржаје

Основни ниво
ГЕ 1.1.1.зна основну поделу
географије (физичка, друштвена
,регионална)

Средњи ниво
ГЕ 2.1.1. именује и разликује
географске дисциплине

Напредни ниво
ГЕ 3.1.1. уочава значај географије за
опште образовање и културу

Географски положај,
границе и величина
Србије

ГЕ 1.4.1. уме да на географској
карти света одреди математичкогеографски положај Србије, њене
географске координате и простирање

ГЕ 2.4.1.уме да на географској карти
света, Европе и Балканског полуострва
одреди саобраћајно--географски
положај Србије

ГЕ 3.4.1. разуме зашто је Србија вековима
била на удару различитих освајача
ГЕ 3.4.2. уме да на географској карти
Србије одреди природне и вештачке
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ГЕ 1.4.2. зна да се Србија налази у
умереном топлотном појасу
ГЕ 1.4.3. уме да на географској
карти Европе и Балканског
полуострва одреди физичкогеографски положај Србије
ГЕ 1.4.4. зна да је Србија
јужноевропска,балканска ,
панонска,подунавска,
средњоевропска земља
ГЕ 1.4.5. зна државе с којима се
Србија граничи
ГЕ 1.4.1. именује најкрупније
рељефне целине у Србији (панонска
и планинска рељефна целина) и
препознаје их на географској карти
Србије
ГЕ 1.4.2. именује планине, низије,
котлине, веће реке бање, језера ) и
препознаје их на географској карти
Србије
ГЕ 1.4.3. наводи типове климе и
земљишта заступљене на територији
Србије
Природне одлике
Србије

ГЕ2.4.2.уочава на географској карти
света, Европе и Балканског полуострва
територијалну повезаност Србије и
других регија и држава
ГЕ 2.4.3.зна да се Србија налази на
додиру јужне, средње и источне
Европе, а у близини југозападне Азије
и североисточне Африке

границе
ГЕ 3.4.3.упоређује величину територије,
број становника и просечну густину
насељености Србије и других држава на
Балканском полуострву и у Европи
ГЕ 3.4.4.разуме сложеност и повољност
географског положаја Србије у Европи и
његов утицај на историјски, културни,
друштвено-економски и политички развој
Србије

ГЕ 2.4.1. одређује географски положај
панонске рељефне целине на
географској карти Србије и описује
одлике њеног рељефа (острвске
планине, алувујалне равни, пешчаре и
лесне заравни)
ГЕ2.4.2.одређује географски положај
планинске рељефне целине на
географској карти Србије и описује
Родопску масу, западну и источну зону
веначних планина и зна имена планина
и котлина
ГЕ 2.4.3.наводи и описује географске
регије у Србији
ГЕ 2.4.4.именује спољашње и
унутрашње факторе климе и описује
основне одлике типова климе у Србији
ГЕ 2.4.5.именује морскесливове у
нашој држави , веће реке и описује
њихове одлике, значај и загађеност
ГЕ 2.4.6.описује постанак језера у
Србији и зна њихову поделу,размештај
и значај
ГЕ 2.4.7. описује одлике типова

ГЕ 3.4.1.објашњава повезаност и
међуусловљеност свих природних и
друштвених елемената на територији
наше државе (рељеф, клима, воде, тло,
биљни и животоњски свет, становништво,
насеља, људске делатности)
ГЕ 3.4.2.уме да издвоји географске регије
на територији Србије и објасни њихове
основне одлике
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земљишта у Србији и зна њихов
размештај и значај
Становништво и
насеља

ГЕ 1.4.1. препознаје народе и еничке
заједнице у Републици Србији
ГЕ 1.4.2. именује главни град и веће
градове на територији Србије и зне
да их покаже на географској карти
ГЕ 1.4.3. разликује врсте и типове
насеља у Србији

ГЕ 2.4.1.схвата да се подаци о
становништву, његовим одликама и
структури добијају на основу пописа
становништва
ГЕ2.4.2.уме да израчуна просечну
густину насељености на основу
података о површини територије
Србије и броја њених становника
ГЕ 2.4.3.зна шта се подразумева под
структуром становништва и може да
наведе све структуре становништва
Србије

ГЕ 1.4.1. дефинише појам привреда
и дели привреду на привредне
делатности, привредне гране и
секторе привреде
ГЕ 1.4.2. именује гране
пољопривреде (земљорадња,
сточарство, лов и риболов), описује
њихов развој и наводи основне
одлике
ГЕ 1.4.3. наводи значај шума (огрев,
дрвна индустрија, индустрија

ГЕ 2.4.1.навеоди фазе развоја привреде
Србије и описује одлике сваке фазе
ГЕ2.4.2.препознаје и наводи природне
и друштвене факторе који утичу на
развој привреде у целини
ГЕ 2.4.3. описује основне одлике и
специфичности унутрашње и спољне
трговине Србије
ГЕ 2.4.4.именује туристичке регије
Србије (планинска, панонска),
туристичка подручја и места,

ГЕ 3.4.1.зна да објаснипојмове наталитет,
морталитет и природни прираштај
ГЕ 3.4.2. анализира податке природног
кретања становништва дате у табелама и
изводи закључке
ГЕ 3.4.3.разуме узроке и последице
миграционих кретања становништва
Србије
ГЕ 3.4.4.идентификује историјске
периоде масовних миграција
становништва Србије, наводи њихове
правце и узроке и објашњава последице
тих миграција
ГЕ 3.4.5.објашњава када и зашто су биле
масовне миграције из села у градове и
какве су њихове последице
ГЕ 3.4.6.уме да анализира табеле и полностаросне пирамиде и изводи закључке
ГЕ 3.4.7. уме да повезује географска
знања са знањима из других предмета
ГЕ 3.4.8. познаје и уважава различитости
народа и култура
ГЕ 3.4.1. објашњава разлоге и потребу
бржег развоја и унапређивања
пољопривредне производње у Србији
ГЕ 3.4.2. разуме важност одрживог
коришћења природних ресурса
ГЕ 3.4.3.описује друмски, железнички,
речно-каналски и ваздушни саобраћај у
Србији и наводи предности и недостатке
за сваку грану саобраћаја
ГЕ 3.4.4.објашњава утицај и значај
спољне трговине на прилив девизних
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Привреда Србије

Завичајна географија

целулозе и папира, екологија,
туризам, здравље, заштита насеља,
култура...)
ГЕ 1.4.4. именује енергетске изворе
минералног порекла, црне метале,
руде обојених метала, племените
метале, ретке и радиоактивне метале
ГЕ 1.4.5. именује гране индустрије
(рударство, енергетика, црна и
обојена металургија, машинска
индустрија, електроиндустрија,
хемијска индустрија, индустрија
грађевинског материјала
и неметала и лака индустрија)
ГЕ 1.4.6.именује гране лаке
индустрије (прехрамбена, текстилна,
индустрија коже, гуме и обуће,
дрвна, индустрија дувана, лака
хемијска индустрија), наводи њихове
сировине и лоцира територијални
размештај производње
ГЕ 1.4.7.зна поделу туризма (домаћи,
инострани, излетнички, екскурзиони,
стационарни, планински, бањски,
ловни и риболовни, градски, сеоски)
и услове развоја (природне лепоте и
реткости, културно-историјско и
градитељско наслеђе, саобраћај,
смештајни капацитети, угоститељски
објекти...
ГЕ 1.4.1. одређује географски
положај ужичког краја на
географској карти Србије

класификује их и описује

средстава у нашу земљу
ГЕ 3.4.5.објашњава привредни значај
туризма и утврђује перспективе развоја
ГЕ 3.4.6.зна начине заштите и
рационалног коришћења природних
ресурса

ГЕ 2.4.1.описује основне природне и
друштвена одлике ужичког краја и
наводи перспективе његовог развоја

ГЕ 3.4.1.објашњава удео природних
процеса и друштвено-економских утицаја
у образовању и преображају ужичког
краја
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Срби ван граница
Србије
Србија у савременим
интеграцијским
процесима

ГЕ 1.4.1. именује суседне државе у
којима живе Срби
ГЕ 1.4.2. именује европске и
ваневропске државе у којима живе
Срби
ГЕ 1.4.3. проналази на карти Европе
и света државе у којима живе Срби
ГЕ 1.4.1. зна да Србија остварује
политичку, економску, културнопросветну и научнотехнолошку
сарадњу с другим државама и
организацијама у свету
ГЕ 1.4.2. користи географску карту
за проналажење држава чланица
међународних организација и
чланица Европске уније
ГЕ 1.4.3. прихвата и уважава другог
и друге без обзира на расне,
националне, верске, родне (полне) и
остале разлике

ГЕ 2.4.1.знати узроке миграција
српског становништва кроз одређене
историјске периоде
ГЕ2.4.2.навести последице исељавања
српског становништва из земље матице

ГЕ 3.4.1. разуме потребу одржавања и
унапређивања економских и културних
веза између наших исељеника и Србије
ГЕ 3.4.2. анализира табеле дате у
Уџбенику и изводи закључке

ГЕ 2.4.1.зна да се кроз деловање
међународних организација унапређују
поштовања права и основних слобода

ГЕ 3.4.1. објашњава и разуме појмове
интеграција и глобализација
ГЕ 3.4.2. разуме значај међународних
организација у одржавању мира,
безбедности и развијању пријатељских
односа међу народима
ГЕ 3.4.3.разуме значај политичког и
економског повезивања држава Европе
ГЕ 3.4.4.разуме значај Европске уније у
унапређењу економије и социјалног
статуса земаља чланица

ФИЗИКА
Циљ и задаци
Циљ наставе физике јесте да се осигура да сви уценици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују ка реализацији
одговарајућих стандарда постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама,да изразе и
образложе своје мишљење и дискутују са другима,развијају мотивисаност за учењем и заинтересованост за предметне садржаје,као и да
упознају природне појаве и основне законе природе,да стекну основну научну писменост,да се оспособе за уочавање и распознавање
физичких појава у свакодневном животу и за активно стицање знања офизичким појавама кроз истраживање,да оформе основу научног
метода и да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду.
Задаци физике су:
-развијање функционалне писмености,
-упознавање основних начина мишљења ирасуђивања у физици,
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-разумевање појава,процеса и односа у природи на основу физичких закона,
-развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама путем истраживања,
-подстицање радозналости,способности рационалног расуђивања,самосталности и критичког мишљења,
-развијање вештине јасног и прецизног истраживања,
-развијање логичког и апстрактног мишљења,
-решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја,
-развијање способности за примену знања из физике,
-уочавање и разумевање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите,обнове и унапређивања
животне средине.
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
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8

Садржај програма
ОСЦИЛАТОРНО И ТАЛАСНО
КРЕТАЊЕ

Број часова

Редни број теме
1.

Активности
ученика у
васпитнообразовном
раду

-посматра
-уочава
-изводи
-закључке
-учествује у
решавању
рачунских
задатака
-изводи огледе
-врши мерења
-закључује
-одговара на
питања
-препознаје
-анализира

Активности
наставника у
васпитномобразовном раду

Излаже ново
градиво,наводи
ученике да повезују
теорију и
праксу.Инсистира на
примерима.Поставља
задатке и организује
демократску
атмосферу у
одељењу,усмерава,су
герише,упућује да
повежу стечено знање
са новим
садржајима,наводи
ученике да уоче
разлике у врсти
кретања.

Начин и поступак остваривања програма

-ндивидуални рад
-фронтални рад
-групни рад
-дијалошка метода
-илустративно-демонстративна метода
-практични рад
-решавање рачунских задатака

Циљеви и задаци садржаја
програма

Ученик треба да разуме појам
осцилаторног кратања и његов
значај и примену у свету који нас
окружује ,почев од свакодневног
живота преко примене у
техници,грађевинарству,саобраћ
ају.
-да усвоји и разуме физичке
величине које карактеришу
осцилаторно кретање
-да усвоји појмове ,физ.
Величине и примену таласног
кретања(фрекфенција,брзина,тал
асна дужина)
-да разуме појмове
звука,карактеристика звука
извучне резонанце.

Корелација: математика, хемија, техничкообразовање
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15

СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ

2.

-посматра
огледе
-уочава
-изводи оглед
-записује
-поставља
питања
-закључује
-врши мерења
-наводи примере
-дискутује
-изводи
закључке
-решава
рачунске задатке

Демонстрира на
очигледним
наставним
средствима.Врши
геометријску
конструкцију ,и
указује на значај
прецизности.Указује
на примену сочива и
огледала у оптичким
инструментима
Изводи и
демонстрира
једноставне огледе и
буди радозналост код
ученика, наводи
ученике на закључак
указује на
неопходност
повезивања градива
из физике и
математике.Упућује
ученике у
истраживање и
повезивање са
праксом.

-индивидуални рад
-групни рад
-фронтални рад
-дијалошка метода
-илустративно-демонстративна метода
-практични рад
-решавање рачунских задатака (графички)

Ученик треба да зна законе
праволиниског кретања
светлости,одбијања и преламања
светлости као и једноставне
геометриске конструкције ликова
код сферних огледала и
сочива;зна да је брзина светлости
у вакуму највећа позната брзина
у природи;зна да је индекс
преламања светлости за две
средине једнак односу брзина
светлости у тим срединама;уме
да израчуна линеарно увећање
сабирног сочива као и да се
користи оптичким
инструментима
(лупа,микроскоп).

Корелација: математика, биологија, географија
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10

ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ

3.

-посматрају
-записују
-уочавају
-питају
-изводе огледе
-анализирају
-закључују

Излаже историјат
атома .Упознаје
ученике са новим
физичким
величинама.Указује
на примену
електростатике кроз
примере.Изводи
огледе.Поставља
питања и рачунске
задатке,сугерише,нав
оди ученике на
закључке,на појавама
из природе објашњава
појмове из области
наелекрисања.

-индивидуални рад
-групни рад
-фронтални рад
-дијалошка метода
-илустративно-демонстративна метода
-практични рад
-решавање рачунских задатака

Ученик треба да упозна појаве
наелектрисања тела и њихово
узајамно деловање;објасни
наелектрисавање на основу
структуре атома;зна да постоје
две врсте наелектрисања;да се
упозна са појмом електричног
поља и рад у пољу; да упозна
количину наелектрисања и
напон,њихове мерне јединице и
да уме да користи волтметар.

Корелација: математика, биологија
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ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА

4.

-посматра
-питају
-записују
-наводе примере
-врше анализу
демонстрациони
х огледа и
рачунских
задатака и
математички
израчунавају
непознате
величине
-уочавају
-изводе огледе
-закључују
-врше мерења

Указује на значај
електричне
струје.Упућује
ученике на
коришћење додатних
извора
знања(интернет,енцик
лопедије…)Наводи
ученике да врше
корелацију са другим
природним
наукама.Упућује на
значај практичне
примене
ел.струје.Иницира
истраживачки и
тимски рад код
ученика.

-индивидуални
-групни
-фронтални рад
-дијалошка метода
-илустративно-демонстративна метода
-практични рад
-решавање рачунских задатака

Ученик треба да објасни појаву
електричне струје и
одговарајућих закона са
становишта електронске теорије
и закона електричног поља;уме
да повеже све потребне елементе
у струјно коло; упозна следеће
физичке величине: јачину
струје,електрични отпор,рад и
снагу електричне струје и
њихове мерне јединице;на нивоу
примене користи Омов
закон,закон елекричног отпора и
Џулов закон и уме да рукује
инструментима за мерање.

Корелација:техничко образовање, хемија, математика
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6

МАГНЕТНО ПОЉЕ

5.

-посматрају
-уочавају
-закључују
-записују
-наводе примере
-питају

Излаже ново
градиво.Указује на
нове физичке
величине.Указује на
заслуге Николе Тесле
и Михајла
Пупина.Упућује
ученике на извођење
једноставних али
очигледних огледа на
основу којих ће се
боље упознати са
магнетима и
магнетним
деловањем.Развија
демократску
атмосферу.

-индивидуални рад
-групни рад
-фронтални рад
-дијалошка метода
-илустративно-демонстративна метода
-практични рад

Ученик треба да разуме да се
магнетна својства испољавају
кроз интеракцију магнета и
неких других објеката
посредством магнетног поља
(тела од гвожђа, проводник са
струјом и магнетно поље
Земље);уочи еквивалентност
магнетног поља електричне
струје и сталног магнета,да се
упозна са научним достигнућима
Николе Тесле и Михајла Пупина.

Корелација: :техничко образовање, хемија, географија

700

8

ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ И НУКЛЕАРНЕ
ФИЗИКЕ

6.

-посматрају
-уочавају
-закључују
-питају
-наводе примере
-записују

Указује на значај ове
области у медицини и
примену
инструмената који се
користе у
дијагностици.Указује
на опасности које
вребају из језгра
атома опасне за
здравље
људи.Поставља
питања и
задатке,мотивише
ученике на стицање и
приширивање знања
из области атомске и
нуклеарне физике
применом стечених
знања из хемије.

-индивидуални рад
-групни рад
-фронтални рад
-дијалошка метода
-илустративно-демонстративна метода
-рад на тексту

Ученик треба да упозна
једноставан модел структуре
атома;стекне појам о нуклеарним
силама,радиоактивности,
нуклеарној енергији и њеној
примени.

Повезује физику са
другим наукама и
указује на значај у
свакодневном животу
и на пољу технике,
медицине,астрономиј
e..

-индивидуални рад
-рад у пару
-дијалошка метода
-рад на тексту

Ученик треба да зна утицај
физике на развој других
природних наука, медицине и
технологије.

2
7.

ФИЗИКА И
САВРЕМЕНИ
СВЕТ

Корелација: хемија, биологија

-посматра
-уочава
-закључује

Корелација: информатичко образовање,биологија, хемија
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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.
Назив
наставне
теме
Осцилатор
но и
таласно
кретање

Основни ниво
1.2.1.Ученик уме да
препозна врсту кретања
према облику путање.
(Осциловање тега на
опрузи и кретање детета
на љуљашци.
1.7.1.Ученик поседује
способности потребне за
рад у лабораторији.
1.7.2.Ученик уме да се
придржава основних
правила понашања у
лабораторији.

Средњи ниво
2.2.3.Ученик уме да препозна
основне појмове које описује
осцилаторно кретање, зна шта је
равнотежни положај, амплитуда,
период осциловања...
2.6.1.Ученик разуме и примењује
директну и обрнуту
пропорционалност (да је период
осциловања клатна сразмеран
дужини клатна а о обрнуто
сразмеран грав.убрзању и
фреквенцији.
2.7.3.Ученик уме да реализује

Напредни ниво
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
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експеримент по упутству.

Светлосне
појаве

1.7.1.Ученик поседује
способности потребне за
рад у лабораторији.
1.7.2.Ученик уме да се
придржава основних
правила понашања у
лабораторији.

2.7.2.Ученик уме да врши
једноставна уопштавања и
систематизацију резултата при
изради лабор.вежби.
2.7.3.Ученик уме да реализује
експеримент по упутству.

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 амплитудни
положај.
3.2.4.Ученик зна основне физичке
величине које описују таласно
кретање,зна шта је таласна дужина
и зна да 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.
3.7.1.Ученик уме да донесе
закључак на основу резултата
мерења.
3.2.5.Ученик уме да препозна
особине светлости зна да светлост
представља електромагнетни талас
који се простире кроз вакуум
истом 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
падају право на тело одбијају се од
њега и долазе до ока
посматрача.,зна закон одбијања
светлости,зна да је положај лика
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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.
3.7.1.Ученик уме да донесе
закључак на основу резултата
мерења.
Електричн
о поље

Електричн
а струја

1.1.2.Ученик уме да
препозна смер деловања
електростатићке 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 највећа
у случају када су
наелектрисана тела
међусобно најближа.
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

2.4.1.Ученик уме да користи
важније изведене јединице Si
система и зна њихове ознаке.(за
кол.наелектрисања, електрични
потенцијал...)
2.6.1.Ученик примењује директну
и обрнуту пропорционалност .(да
Кулонова сила сразмерна
количинама наелектрисања а
обрнуто сразмерна квадрату
растојања)

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.

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 аволтметар паралелно.
3.4.2.Ученик уме да мери јачину
струје и напон у електричном
колу,зна да изабере одговарајући
опсег јачине струје и напона.
(једносмерних стр.)
3.7.1.Ученик уме да донесе
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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.)
.7.1.Ученик поседује
способности потребне за
рад у лабораторији.
1.7.2.Ученик уме да се
придржава основних
правила понашања у
лабораторији.

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
пр.зна да 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
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 ознаке
.(јачина струје, напон, снаге)
2.4.3.Ученик уме да користи

закључак на основу резултата
мерења.
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Магнетно
поље

Елементи
атомске и

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.
Ова област је изостала
због недостатака

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)
2.6.1.Ученик примењује директну
и обрнуту
пропорционалност.(јачина струје
сразмерна напону а обрнуто
сразмерна отпору)
2.7.1.Ученик уме табеларно и
графички да прикаже резултате
мерења. (Омов закон)
2.7.3.Ученик уме да реализује
експеримент по упутству.
2.5.2.Ученик уме да препозна
појаве код којих се електрична
струја троши на механички рад.
(деловање магнетног поља на
проводник са струјом)
2.6.1.Ученик разуме и примењује
директну пропорционалност.
(Амперова сила)

Ова област је изостала због
недостатака емпиријских налаза

3.7.2.Ученик уме да препозна
питање и да одговор вршењем
демонстрационих огледа са
магнетима.

Ова област је изостала због
недостатака емпиријских налаза
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нуклеарне
физике

Физика и
савремени
свет

емпиријских налаза који
би упућивало на то да
ученици знају више од
онога што је описано
стандардима за предмет
Хемија.
Ова област је изостала
због недостатака
емпиријских налаза који
би упућивало на то да
ученици знају више од
онога што је описано
стандардима за предмет
Хемија.

који би упућивало на то да
ученици знају више од онога што
је описано стандардима за предмет
Хемија.

који би упућивало на то да
ученици знају више од онога што
је описано стандардима за предмет
Хемија.

Ова област је изостала због
недостатака емпиријских налаза
који би упућивало на то да
ученици знају више од онога што
је описано стандардима за предмет
Хемија.

Ова област је изостала због
недостатака емпиријских налаза
који би упућивало на то да
ученици знају више од онога што
је описано стандардима за предмет
Хемија.

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;
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- 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.

12

6

6

18

6

12

4.

Тачка,права,раван
Линеарне једначине и неједначине
с’једном непознатом
Призма

14

6

8

5.

Пирамида

16

6

10

6.

12

5

7

8

4

4

12

6

6

9.

Линеарна функција
Графичко представљање
статистичких података
Систем линеарних једначина са две
непознате
Ваљак

10

4

6

10.

Купа

12

4

8

11.

Лопта

6

3

3

12.

Писмени задаци са исправкама

8

4

4

3.

7.
8.

САДРЖАЈ
ПРОГРАМА

Сличност троуглова

БРОЈ
ЧАСОВА

8(3+5)

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНОВАСПИТНОМ РАДУ
УЧЕНИKA

уочава
разликује
упоређује

НАСТАВНИKA
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на размишљање
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење

Начини и
поступци
остваривања
рада

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА
ПРОГРАМА
Поновити да је сличност троуглова
уведена преко једнакости углова.
Талесова теорема без доказа.
Поређење троуглова по сличности –
коефицијент сличности. Применити
сличност на правоугли троугао и на
тај начин извести Питагорину теорему
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Тачка,права и раван

Линеарне једначине и
неједначине с’једном
непознатом

Призма

Пирамида

Линеарна функција

12(6+6)

18(6+12)

14(6+8)

16(6+10)

12(5+7)

уочава
именује
разликује
упоређује

уочава
именује
разликује

уочава
именује
разликује
упоређује

уочава
именује
разликује
упоређује

Уочава
именује
закључује
разликује

-презентује
-утиче на развој свести
ученика о значају и
примени математике при
решавању проблема из
свакодневног живота
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче ученика на
увиђање, закључивање,
упоређивање

-презентује
-усмерава ученика
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење
-презентује
-подстиче ученика на
увиђање, закључивање,
упоређивање
-утиче на развој
тачности,прецизности,
одговорности,уредности
-презентује
-усмерава ученика
-утиче на развој свести
ученика о значају и
примени математике у

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

однос тачке и праве,тачке и равни и
одредјености праве и равниоднос
правих, мимоилазне правеоднос праве
и равни, нормала на раван,растојање
тачке од равни
однос две равни, диедар, ортагонална
пројекција на раван, рогаљ, полиедар
основна својства
једнакости,Еквивалентност једначине
ресавање линеарних једначина
с’једном непознатом
основна својства
неједнакости.Еквивалентност
неједначине
ресавање линеарних неједначина
с’једном непознатом
пример и примене
призма,појам,врста,елементи
мреза призме. Површина призме
мерење
запремине.
Запремина
призме,маса тела

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару
-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

пирамида,појам,врсте и елементи
мрежа пирамиде. Поврсина пирамиде
запремина пирамиде

функција и њен график
функција дата једнацином y=аx+б
цртање и цитање графика
графичко приказивање података
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Графичко представљање
статистичких података

Системлинеарнихједначина
са две непознате

Ваљак

Купа

Лопта

8(4+4)

12(6+6)

уочава
именује
упоређује

уочава
именује
закључује
разликује
открива
релације

10(4+6)

уочава
именује
разликује
упоређује

12(4+8)

уочава
именује
разликује
упоређује

6(3+3)

уочава
именује
разликује
упоређује

свакодневном животу
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на размишљање
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

-презентује
-усмерава ученика
-подстиче ученика на -фронтални
увиђање,
закључивање, -индивидуални
упоређивање
-групни
-рад у пару

-презентује
-подстиче ученика на
увиђање, закључивање,
упоређивање
-утиче на развој
тачности,прецизности,
одговорности,уредности
-презентује
-усмерава ученика
-утиче на развој свести
ученика о значају и
примени математике у
свакодневном животу
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на размишљањe

Представљање зависних величина
табеларно и у координатном систему.
Графичко представљање статистичких
података
у
облику
дијаграма(стубичастих,
кружних...).
Рачунање
средње
вреднсти
и
медијане. Поређење вредности узорка
са средњом вредношћу
линеарне једначине са две непознате и
њена ресењапојам система од две и
више линеарне једначине са две
непознате
еквалентност
система
линеарних
једначина
методи решавања система линеарних
једначина примена система линеарних
једначина

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

ваљак,настанак,елементи и врсте
мрежа ваљака
површине и запремине ваљка

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

купа настанак и елементи
мреза купе
површина и запремина купа

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

сфера и лопта:пресеци лопте
површина и запремина лопте

710

Писмени задаци са
исправкама

сагледати како су ученици савладали
пређено градиво

8(4+4)

СТАНДАРДИ
ОБЛАСТ

АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ

ГЕОМЕТРИЈА И МЕРЕЊЕ

НАСТАВНА ТЕМА
1.ЛИНЕАРНЕ
ЈЕДНАЧИНЕ И
НЕЈЕДНАЧИНЕ

2.ЛИНЕАРНА
ФУНКЦИЈА

ОСНОВНИ НИВО
1.2.1. решава линеарне
једначине у којима се
непозната појављује
само у једном члану;

СРЕДЊИ НИВО
2.2.1. решава линеарне
једначине и системе
линеарних једначина са
две непознате;
2.2.5.користи једначине у
једноставним
текстуалним задацима;

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;
2.2.1. решава линеарне
једначине и системе
линеарних једначина са
две непознате;

3.СИСТЕМИ ДВЕ
ЛИНЕАРНЕ
ЈЕДНАЧИНЕ СА ДВЕ
НЕПОЗНАТЕ

-

4.СЛИЧНОСТ
ТРОУГЛОВА

-

-

НАПРЕДНИ НИВО
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
3.2.4. разликује директно
и
обрнутопропорционалне
величине и то изражава
одговарајућим записом;
зна линеарну функцију и
графички интерпретира
њена својства;
3.2.1.саставља и решава
линеарне једначине и
неједначине и системе
линеарних једначина са
две непознате;
3.3.6.уме да примени
подударност и сличност
троуглова, повезујући
тако разна својства
геометријских објеката;

711

5.ТАЧКА,ПРАВА,РАВАН
6.ПРИЗМА

7. ПИРАМИДА

8.ВАЉАК

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;
1.4.1. - 1.4.2. - 1.4.3. 1.4.4.

1.3.5. влада
појмовима:купа, ваљак
и лопта (уочава њихове

2.3.4.влада појмовима:
призма и пирамида,
рачуна њихову површину
и запремину када су
неопходни елементи
непосредно дати
узадатку;
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);

2.3.4.влада појмовима:
призма и пирамида,
рачуна њихову површину
и запремину када су
неопходни елементи
непосредно дати
узадатку;
2.4.1. -2.4.2. - 2.4.3.
2.3.5. рачуна површину и
запремину ваљка, купе и
лопте када су неопходни

3.3.4. рачуна површину и
запремину призме и
пирамиде, укључујући
случајеве када
неопходни елементи
нису непосредно дати;
3.4.1. - 3.4.2.
3.3.5. рачуна површину и
запремину ваљка, купе и
лопте, укључујући
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9.КУПА

10.ЛОПТА

НАЗИВ
ОБЛАСТИ

ОСНОВНИ НИВО
Довољан 2
Ученик/ца уме да:
•прочита и запише различите
врстебројева(природне, целе,
рационалне)
•преведе децимални запис броја у

моделе у реалним
ситуацијама, зна њихове
основне елементе);
1.4.1. - 1.4.2. - 1.4.3. 1.4.4.
1.3.5. влада
појмовима:купа, ваљак
и лопта (уочава њихове
моделе у реалним
ситуацијама, зна њихове
основне елементе);
1.4.1. - 1.4.2. - 1.4.3. 1.4.4.
1.3.5. влада
појмовима:купа, ваљак
и лопта (уочава њихове
моделе у реалним
ситуацијама, зна њихове
основне елементе);
1.4.1. - 1.4.2. - 1.4.3. 1.4.4.

елементи непосредно
дати у задатку;
2.4.1. -2.4.2. - 2.4.3.

случајеве када
неопходни елементи
нису непосредно дати;
3.4.1. - 3.4.2.

2.3.5. рачуна површину и
запремину ваљка, купе и
лопте када су неопходни
елементи непосредно
дати у задатку;
2.4.1. -2.4.2. - 2.4.3.

3.3.5. рачуна површину и
запремину ваљка, купе и
лопте, укључујући
случајеве када
неопходни елементи
нису непосредно дати;
3.4.1. - 3.4.2.

2.3.5. рачуна површину и
запремину ваљка, купе и
лопте када су неопходни
елементи непосредно
дати у задатку;
2.4.1. -2.4.2. - 2.4.3.

3.3.5. рачуна површину и
запремину ваљка, купе и
лопте, укључујући
случајеве када
неопходни елементи
нису непосредно дати;
3.4.1. - 3.4.2.

СРЕДЊИ НИВО
Добар 3
Ученик/ца уме да:
•упореди по величини бројеве записане у
различитим облицима
• одреди супротан број, реципрочну
вредност и апсолутнувредност броја

НАПРЕДНИ НИВО
Врло добар 4
Ученик/ца уме да:
• одреди вредност
сложенијег
бројевног израза
•примењује појам

Одличан 5
Ученик/ца уме да:
• оперише са појмом
дељивости у проблемским ситуацијама
• користи бројеве и
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БРОЈЕВИ И
ОПЕРАЦИЈЕ
СА ЊИМА

разломак и обрнуто
•упореди по величини бројеве
истогзаписа, помажући се
сликом кад је то потребно
•изврши једну основну рачунску
операцију са бројевима истог
записа, помажући се сликом
кад је то потребно(у случају
сабирања и одузимања
разломака само са
истимимениоцем); рачуна на
пример : 1/5 од n, где је n
датиприродан број
•дели са остатком једноцифреним бројем и зна када је један
број дељив другим
• користи целе бројеве и
једноставне изразе сањима
помажући се визуелним представама

израчуна вредностједноставнијег израза
са више рачунских операцијаразличитог
приоритета, укључујућиослобађање од
заграда,
са бројевима истог записа
• примени основна правила дељивости са
2,3,5,9 и декадним јединицама
• користи бројеве и бројевне изразе у
једноставнијим реалним ситуацијама

дељивости и
бројевне изразе у
неким
математичким
проблемима

бројевне изразе у
реалним ситуацијама

714

АЛГЕБРА И
ФУНКЦИЈЕ

ГЕОМЕТРИЈА

Ученик/ца уме да:
• реши линеарне једначине у којима
се непозната појављује
само у једном члану
•израчуна степен датог броја, зна
основне операције са степеном
•сабира, одузима и множи мономе
• одреди вредност функције дате
таблицом или формулом

Ученик/ца:
• влада појмовима: дуж,
полуправа,права, раван,угао
(уочава њихове моделе у реалним
ситуацијама и уме да их нацрта
користећи прибор;
разликује неке врсте углова ,
паралелне и нормалне праве
•влада појмовима:
троугао,четвороугао,квадрат
и правоугаоник(уочава њихове
моделе у реалним ситуацијама и
уме да их нацрта користећи
приборразликује основне
врсте троуглова , зна основне
елементе троугла и умеда

Ученик/ца уме да:
• реши линеарне једначине и системе
линеарних једначинаса две непознате
• оперише са степенима и зна шта је
квадратни корен
•сабира и одузима полиноме, уме
дапомножи два бинома ида
квадрирабином
•уочи зависност међу промен-љивим, зна
функцију у=ax и
графички интерпретира њенасвојства,
везује за та својствапојам директне
пропорционалности одређује непознати
члан пропорције
•користи једначине у једноставним
задацима

Ученик/ца уме да:
•одреди суплементне и комплементне
углове, упоредне и унакрсне углове;
рачуна сањима ако су изражени у целим
степенима
•одреди однос углова и страница у
троуглу, збир углова у троуглу и
четвороуглу и да решава задатке
користећи Питагорину теорему
•користи формуле за обим и површину
круга и кружног прстена
•влада појмовима: призма и
пирамида,рачуна њихову
површину и запремину када су неопходни
елементи дати непосредно у задатку
• израчуна површину и запремину ваљка,

•Ученик/ца уме да:
Увежбано трансфорУченик/ца уме да:
мише алгебарске
• саставља и
изразе и своди их на
решава линеарне
најједноставнији
једначине и
облик
неједначине и
• разликује директно
системе линеарних и обрнуто
једначина са две
пропорционанепознате
лне величине и то
• користи особине
изражава одговарастепена и
јућим записом;зна
квадратног корена линеарну функцију и
• зна и примењује
графички интерпреформуле за
тира њена својства
разлику квадрата и •користи једначине,
квадрат бинома;
неједначине и системе
једначина решавајући
и сложеније
текстуалне задатке
• рачуна са
• користи основна
угловима
својства троугла,
укључујући и
четвороугла,
претварање
паралелограма и
угаоних
трапеза,рачуна
мера;закључује
њихове обиме и
користећи особине површине на основу
параелемената који
лелних и
нису обавезно
нормалних
непосредно дати у
правих,укључујући формулацији задатка;
углове
уме да их
на трансверзали
конструише
• одреди централни • израчуна површину
и периферијски
и запремину призме и
угао, рачуна
пирамиде,укључујући
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МЕРЕЊЕ

израчуна обим и површину
троугла,квадрата и правоугаоника на основу елеменета
који непосрдно фигуришу
у датом задатку; уме да
израчунанепознату страницу
правоуглог троугла примењујући
Питагорину
теорему)
•влада појмовима: круг и кружна
линија (издваја њихове
основнеелементе,уочава њихове
моделе у реалним ситуацијама и
уме даих нацрта користећи
прибор;уме да израчуна обим и
површину круга
•влада појмовима:коцка
иквадар(уочава њиховемоделе
у реалним ситуацијама,зна њихове
основне елементе и рачуна њихову
површину и запремину)
• влада појмовима: купа, ваљак
и лопта(уочава њихове моделе и
зна њихове основне елементе)
•интуитивно схвата појам
подуд.фигура(кретањем до
поклапања)
Ученик/ца уме да:
•користи одговарајуће јединице за
мерење дужине,површине
запреминемасе,времена и угла
•претвори веће јединице
дужине,масе и времена у мање
•користи различ. апоене новца
•при мерењу одабере
одговарајућумерну јединицу;

купе и лопте када су неопходни елементи
датинепосредно у задатку
• уочи осносиметричне фигуре и да одреди
осу симетрије; користи подударност и
повезује је са карактеристичним
својствима фигура (нпр. паралелност и
једнакост страницапаралелограма)

површину исечка,
као и дужину лука
• примени
подударност и
сличност
троуглова,
повезујући тако
разна својства
геометријских
објеката
• користи основна
својства троугла,
четвороугла,
паралелограма и
трапеза,рачуна
њихове обиме и
површине; уме да
их конструише

случајеве када
неопходни елементи
нису непосредно дати
• израчуна површину
и запремину ваљка,
купе илопте,
укључујући
случајеве када
неопходни елементи
нису непосредно дати
• примени
подударност
исличност троуглова,
повезујући тако разна
својства
геометријских
објеката

Ученик/ца уме да:
• пореди величине изражене различитим
мерним јединицама за дужину и масу
•претвори износ једне валуте у
другуправилно постављајући
одговарајућупропорцију
• дату величину искаже
приближномвредношћу

Ученик/ца уме да:
• по потреби
претвара јединице
мере, рачунајући
са њима
• процени и
заокругли
дате податке

Ученик/ца уме да:
• процени и заокругли
дате податке и рачуна
са таквим
приближним
вредностима;
• изражава оцену
грешке(нпр. Мање од
1 динар,1cm,1g)
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заокругљује величине исказане
датом .

ОБРАДА
ПОДАТАКА

Ученик/ца уме да:
•изражава положај објеката
сврставајући их у врсте и колоне;
одреди положај тачке у првом
квадрантукоординатног система
ако су датекоординате иобратно
•прочита и разуме податак са
графикона,дијаграма или табеле,и
одредиминимум или максимум
зависневеличине
• податке из табеле прикаже
графиконом и обрнуто
• одреди задати проценат неке
величине

Ученик/ца уме да:
•влада описом координатног
система(одређује координате тачака,осно
или централно симетричних итд.)
• чита једноставне дијаграме и табелеи на
основу њих обради податке поједном
критериуму
( нпр. одреди аритметичку средину за
дати скуп података; поредивредности
узорка са средњом вредношћу.)
• обради прикупљене податке и представи
их табеларно или графички;представља
средњу вредност медијаном
•примени процентни рачун у
једноставнијимситуацијама(променаценеза
дати проценат)

Ученик/ца уме да:
• одреди положај
(координате)тачака
које задовољавају
сложеније услове
• тумачи дијаграме
и табеле

Ученик/ца уме да:
• прикупи и обради
податке и сам
састави дијаграм или
табелу; црта график
којим представља
међузависност
величина
• примени процентни
рачун у сложенијим
ситуацијама

БИОЛОГИJA
Циљнаставе биологије јесте да осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују ка реализацији
одговарајућих стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама,да
изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима,развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје као
и да усвајањем образовно-васпитних садржаја развијају знања,вештине и умења из области екологије и заштите животне средине, уз
примену концепта одрживог развоја.
Задаци:
-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;
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-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.

Наст.тема
1

Увод

Обрада
4

Понављање

Вежбе

Провера

Укупно

2

0

0

6

5

0

1

14

14

5

4

1

24

Екологија и животна средина
2
8
3

Угрожавање,заштита и
унапређивање екосистемаживотне средине

4

Глобалне последице загађивања
животне средине

5

2

1

0

8

5

Животна средина и одрживи
развој

4

2

3

0

9

Животна средина,здравље и
култура живљења

3

3

1

0

7

6
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Р.бр.тем
е

Садржаји
програма

Бр.
Час

Активности ученика у
образовно-васпитном раду

Активности наставника у
образовно-васпитном раду

Начин
и
поступ
ак
оствар
ивања
Фронт
ални,и
ндиви
дуални

Циљеви и задаци садржаја програма

1.

Увод

6

активно
слушање,разговор,коришће
ње нових извора знања

Излагање новог
садржаја,подстиче на
закључивање,упућује на
коришћење нових извора
знања

2.

Екологија и
животна
средина

14

активно слушање,разговор
коришћење нових извора
знања повезивање
знања,закључивање

Активно
слушање,разговор,коришћењ
е нових извора
знања,повезивање
знања,закључивање,уочавање
проблема у животној
средини,извођење реалних
акција

Фронт
ални,г
рупни,
индив
идуалн
и,рад у
пару

активно слушање,
разговор,коришћење нових
извора знања,повезивање
знања,закључивање,уочавањ
е проблема у животној
средини,покретање
иницијативе за решавање
проблема у жив.сред.

Активно
слушање,разговор,коришћењ
е нових извора
знања,повезивање
знања,закључивање,уочавање
проблема у
жив.средини,праћење
реализације пројеката које
израђују ученици

Фронт
ални,г
рупни,
индив
идуалн
и,рад у
пару

Активно
слушање,разговор,коришће
ње нових извора
знања,повезивањезнања,зак
ључивање,уочавање

Активно
слушање,разговор,коришћењ
е нових извора
знања,повезивање
знања,закључивање,уочавање

Фронт
ални,г
рупни,
индив
идуалн

-упознавање еколошких појмова
-развијање вештина и умења из
области екологије
-образовање за заштиту животне
средине
-развијање потребе и могућности
личног ангажовања у заштити
жив.средине
-усвајање и примена принципа
одрживости
-упознавање еколошких појмова
-развијање вештина и умења из
области екологије
-образовање за заштиту жив.
Средине
Развијање потребе и могућности
личног ангажовања у заштити
жив.средине
-усвајање и примена принципа
одрживости
--упознавање еколошких појмова
-развијање вештина и умења из
области екологије
-образовање за заштиту жив.
Средине

3.

Угрожавање,
заштита и
унапређивање
екосистемаживотне
средине

24

4.

Глобалне
последице
загађивања
животне
средине

8

-упознавање еколошких појмова
-развијање вештина и умења из
области екологие
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проблема у
жив.средини,извођење
реалних акција

проблема у
жив.средини,праћење
реализације пројекта који
израђују ученици

и,рад у
пару

5.

Животна
средина и
одрживи развој

9

Активно
слушање,разговор,коришће
ње нових извора
знања,повезивањезнања,зак
ључивање,уочавање
проблема у
жив.средини,извођење
реалних акција

Активно
слушање,разговор,коришћењ
е нових извора
знања,повезивање
знања,закључивање,уочавање
проблема у
жив.средини,праћење
реализације пројекта који
израђују ученици

Фронт
ални,г
рупни,
индив
идуалн
и,рад у
пару

6.

Животна
средина,здрављ
е и култура
живљења

7

Активно
слушање,разговор,коришће
ње нових извора
знања,повезивањезнања,зак
ључивање,уочавање
проблема у
жив.средини,извођење
реалних акција

Активно
слушање,разговор,коришћењ
е нових извора
знања,повезивање
знања,закључивање,уочавање
проблема у
жив.средини,праћење
реализације пројекта који
израђују ученици

Фронт
ални,г
рупни,
индив
идуалн
и,рад у
пар

Развијање потребе и могућности
личног ангажовања у заштити
жив.средине
-усвајање и примена принципа
одрживости
--упознавање еколошких појмова
-развијање вештина и умења из
области екологије
-образовање за заштиту жив.
Средине
Развијање потребе и могућности
личног ангажовања у заштити
жив.средине
-усвајање и примена принципа
одрживости
--упознавање еколошких појмова
-развијање вештина и умења из
области екологије
-образовање за заштиту жив.
Средине
Развијање потребе и могућности
личног ангажовања у заштити
жив.средине
-усвајање и примена принципа
одрживости

Начини остваривања програма (методе и технике)
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.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,психофизичких и менталних способности ученика и опремљености кабинета.

720

СТАНДАРДИ
Садржаји

ОСНОВНИ НИВО

СРЕДЊИ НИВО

НАПРЕДНИ НИВО

Увод

1.1.4.уме да наведе називе пет
царстава и познаје типичне
представнике истих
1.2.4.познаје основну организацију
органа у којима се одвијају различити
животни процеси
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
1.1.5.зна да постоје просторне и
временске промене код живих бића и
познаје основне чињенице о томе
1.2.5.разуме да је за живот потребна
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
појмобе(животна средина,стаништебиотоп,животна заједницабиоценоза,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

2.3.5.уочава да постоје разлике између
јединки исте врсте и различитих врста и
зна да су оне настале деловањем
еволуционих механизама

3.2.1.зна карактеристике и основне
функције унутрашње грађе
биљака,животиња и човека

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
примеримаодреди основне материјалне
и енергетске токове у
екосистему,основне односе исхране и
најважнијасвојства 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 упросторном и временском
окружењу и промена које се
дешавају код живих бића у
комплексним ситуацијама у
сложенијим заједницама
3.2.4.разуме да је у остваривању
карактеристичног понашања
неопходна функционална
интеграција више система органа и
разуме значај такве интеграције
понашања за преживљавање
3.4.1.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
обрнуто и интерпретира односе
исхране у
екосистему(аутотрофне,хетеротроф

Екологија и животна
средина
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исхране иправце кружења
најважнијих
супстанци(воде,угљеника,азота

Угрожавање , заштита и
унапређивање
екосистема-животне
средине

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
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,мерењ
е)
1.6.2.уме да по упутству и уз помоћ
наставника реализује једноставно
истраживање,попуни
формулар,прикаже резултате у

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
2.3.5.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
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

не,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
3.1.5. уме да објасни везу између
промена упросторном и временском
окружењу и промена које се
дешавају код живих бића у
комплексним ситуацијама у
сложенијим заједницама
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
уприроди(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
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табели/графикону и извести
орезултату

Глобалне последице
загађивања животне
средине

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
1.6.1. уме да разликује и користи
једноставне процедуре,технике и
инструменте за прикупљање података
у
биологији(посматрање,бројање,мерењ
е)
1.6.2.уме да по упутству и уз помоћ
наставника реализује једноставно
истраживање,попуни
формулар,прикаже резултате у
табели/графикону и извести
орезултату

енергије
2.4.9.разуме значај природних добара
узаштити природе(нациналних
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
реализујеједноставан експеримент и
извести о резултату
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
реализујеједноставан експеримент и
извести о резултату

протокол прикупљања података и
формулар за упис резултата
3.6.3.уме самостално да прави
графиконе и табеле према два
критеријума уз детаљан изтвештај
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

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 изтвештај
3.6.4.разуме значај контроле и
пробе у експерименту(варирање
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1.6.4.уме по упутству да изведе
унапред постављени експеримент и
одговори на једноставну хипотезу уз
помоћ и навођење наставника

Животна средина и
одрживи развој

Животна

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
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,мерењ
е)
1.6.2.уме да по упутству и уз помоћ
наставника реализује једноставно
истраживање,попуни
формулар,прикаже резултате у
табели/графикону и извести
орезултату
1.6.4. уме по упутству да изведе
унапред постављени експеримент и
одговори на једноставну хипотезу уз
помоћ и навођење нас.
1.5.1.зна основне мере за одржавање

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
реализујеједноставан експеримент и
извести о резултату

2.5.1.познаје основне механизме

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
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 изтвештај
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
3.5.1.познаје узроке и физиолошке
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средина,здравље и
култура живљења

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(ув
зрачење)неповољно утичу на здравље
човека
1.6.4. уме по упутству да изведе
унапред постављени експеримент и
одговори на једноставну хипотезу уз
помоћ и навођење наставника

деловања превентивних мера у очувању
здравља
2.5.4.зна механизме којима загађење
животне средине угрожава здравље
човека
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
реализујеједноставан експеримент и
извести о резултату

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 изтвештај
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

ХЕМИЈА
Циљеви:
- разумевање промена и појава у природи на основу знања хемијских појава, теорија , модела и закона
- развијање способности комуницирања коришћењем хемијских термина, хемијских симбола, формула и једначина
- развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема
- развијање способности за тражење и коришћење релевантних информација у различитим изворима (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 орјентацији
Задаци наставе хемије
- омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу, за развој различитих технологија и развој друштва уопште
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- 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 знање хемије за тумачење појава и промена у реалном окружењу
- омогућавање ученицима да кроз једноставна израчунавања разумеју квантитативни аспект хемијских промена и његову практичну
примену

УКУПАН БРОЈ
БРОЈ ЧАСОВА

БРОЈ ЧАСОВА
ОБРАДЕ

БРОЈ ЧАСОВА
УТВРЂИВАЊА

БРОЈ ЧАСОВА ЛАБОРАТОР.
ВЕЖБИ

Неметали, оксиди неметала и киселине

13

6

5

2

Метали, оксиди метала и хидроксиди

8

4

3

1

Соли
Електролитичка дисоцијација киселина , база и
соли
Увод у органску хемију

5

3

1

1

3

2

1

0

2

1

1

0

Угљоводоници

12

7

4

1

Органска једињења са кисеоником

9

5

3

1

Биолошки важна једињења

12

7

4

1

Хемија животне средине

4

2

2

0

УКУПНО

68

37

24

7

НАСТАВНА ТЕМА

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
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- 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

Редни
број
теме

Број
часова

Садржај
програма
НЕМЕТАЛИ,
ОКСИДИ
НЕМЕТАЛА И
КИСЕЛИНЕ

1.
13
6+5+2

Активности ученика у
образовно-васпитном
раду

Активности наставника у
образовно-васпитном раду

- Ученик посматра,
бележи, запажа промене и
анализира их.
- Успешно пише
формулеодговарајућих
оксида и киселина у циљу
развијања функционалне
хемијске писмености.
-Успешно описује
најважније особине
неметала и препознаје
специфичности
одговарајућих неметала
-Самостално закључује где
се примењују
одговарајући неметали и
њихова најзначајнија
једињења
- Критички размишља и

- 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 вештине
- 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

Начин и
поступак
остваривања

Оперативни задаци
извођења програма

Фронтални
Индивидуални
групни

-знају о заступљености
неметала у природи у
елементарном виду и у
једињењима
-знају физичка и хемијска
својства важнијих неметала
-повезују својства неметала
са њиховим положајем у
периодном систему
-знају да оксиди неметала
који реагују са водом са њом
граде киселине
-знају да се киселине могу
доказати помоћу индикатора
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доноси закључке
- Самостално презентује
припремљене садржаје,
прикупљене из различитих
извора
- Успешно повезује
пређашње знање из хемије
и биологије и закључује да
без кисеоника нема
живота нити битних
процеса у природи
- Самостално закључује да
је азот распрострањен у
природи, јер је
нереактиван
- Закључује да је амонијак
важан за добијање многих
производа широке
потрошње, пре свега
азотних ђубрива

8
4+3+1
2.

МЕТАЛИ,
ОКСИДИ
МЕТАЛА И
ХИДРОКСИД
И (БАЗЕ)

-дискусија о својствима
неметала
-планирање огледа
-бележење резултата
-решавање рачунских
задатака
-питања

знање из биологије кроз реакције
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
- Координира рад у одељењу при
извођењу лабораторијских вежби
- Указује на велику примену
киселина у свакодневном животу
-Наводи ученике да наброје
физичка својства метала и да кажу
у којим 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

фронтални
индивидуални
групни

-знају основна физичка и
хемијска својства метала
-повезују својства метала са
њиховим положајем у
периодном систему
-знају која својства метала
одређују њихову примену
-знају да оксиди неметала
који реагују са водом граде
хидроксиде
-знају да се хидроксиди могу
доказати помоћу индикатора
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3.

5
3+1+1

СОЛИ

4.

3
2+1+0

ЕЛЕКТРОЛИТ
ИЧКА
ДИСОЦИЈА
ЦИЈА

-дискусија о својствима
метала
-планирање огледа
-бележење резултата
-решавање рачунских
задатака
-питања

-дискусија о својствима
киселина, хидроксида и
соли
-планирање и извођење
огледа
-припремање извештаја
огледа

киселином
-Показује да брзина корозије
зависи од услова
-Указује да оксиди неких метала
граде хидроксиде, а да неки не
реагују са водом
-Препоручује и објашњава
најефикасније методе заштите од
корозије
-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 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
-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

фронтални
индивидуални
групни

-фронтални
-групни
у пару

-разликују својства оксида
неметала и метала и повезују
киселине и хидроксиде са
одговарајућим формулама
-разумеју електролитичку
дисоцијацију
-знају шта су соли и шта је
неутрализација
-уочавају везу између оксида,
киселина и хидроксида и
соли и да зна пртактичну
примену основних класа
неорганских једињења

-знају шта су органска
једињења
-знају да су угљеникови
атоми четворовалентни
-разумеју да се угљеникови
атоми у органским
једињењима могу повезивати
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КИСЕЛИНА,Б
АЗА И СОЛИ

5.

2
1+1
+0

УВОД
УОРГАНСКУХ
ЕМИЈУ

-решавање рачунских
задатака

-прикупљање података
-претраживање и
коришћење различите
материје
-дискусија

УГЉОВОДОН
ИЦИ

6.

12
7+4+1

-прикупљање података
-претраживање и
коришћење различите
материје
-дискусија

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
-Упућује ученике да увиде разлику
између органских и неорганских
једињења
-Подстиче ученике да повезују
својства угљениковог атома са
многобројношћу органских
једињења

-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

у отворене и затворене низове
-разумеју да се угљеникови
атоми могу везивати са
атомима других елемената у
зависности од њихове
валенце

фронтални

фронтални

- знају шта су органска
једињења
- знају да су угљеникови
атоми у органским
једињењима
четворовалентни
- разуме да се угљеникови
атоми везују у отворене и
затворене низове
једноструким, двоструким и
троструким везама
-разумеју разлику између
засићених, незасићених и
ароматичних угљоводоника
-разликулу алкане, алкене и
алкине на основу молекулске
и структурне формуле и
назива
-знају основна физичка и
хемијска својства
угљоводоника
-разумеју структуру
изометрије
-знају главне природне
изворе угљоводоникових
једињења идеривате нафте
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9

7.

5+3+1

12
8.
7+4+1

ОРГАНСКА
ЈЕДИЊЕЊА
СА
КИСЕОНИКО
М

БИОЛОШКИ
ВАЖНА
ОРГАНСКА
ЈЕДИЊЕЊА

-дискусија о познатим
угљоводоницима
-планирање и извођење
огледа
-бележење резултата
-уређење радног места
-претраживање интернета
ради прикупљања
информација

-посматрање својства
супстанци и промена у
огледу
-анализа резултата огледа
-прикупљање података
-извођење закључака
-решавање задатака

-Скреће пажњу на проблеме
загађења животне средине
пластичним масама
-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 и користе га
функционално
-Упутити ученике у истраживање
употребе кисеоничних органских
једињења у свакодневном животу
-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 градиво из
седмог разреда и постављањем
питања повезује смеше и шећере
-Указује на веома битну улогу
протеина у важним прооцесима у

фронтални
Индивидуа
лни
групни
у пару

фронтални
индивидуални
групни

-знају функционалну групу
алкохола и како се именују
-разумеју како хидроксилна
група одређује физичка и
хемијска својства алкохола
-знају добијање, физичка и
хемијска својства етанола
-знају практичну примену и
штетна дејства алкохола
-знају генетску везу измењу
алкохола и органских
киселина

-знају шта су масти и уља
-разумеју основна хемијска
својства масти и уља
-знају улогу масти и уља у
живим системима
-знају шта су угљени хидрати
-разликују моносахарине
-знају разлику између
сахарозе и шећера
-знају улогу протеина у
живим бићима
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4
9.

2+2+0

ХЕМИЈА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

-претраживање и
коришћење различите
литературе
-фирмулисање објашњења
за правилности уочене
међу прикупљеним
подацима
-извођење закључака
-дискутовање

организму
-Истиче велики значај витамина у
исхрани и наводи ученике да кажу
које су намирнице богате
витамином це и сл.
- 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
средине
- Организује акцију шишћења
школског дворишта

фронтални
Индивидуа
лни
у пару
групни

- ученици треба да знају да
примене стечена знања о
заштити животне средине
- треба да знају да уоче како
се загађује животна средина
- треба да знају како да
искористе секундарне
сировине и смање загађење
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;
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-

-

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.

СТАНДАРДИ
Садржај
програма

Основни ниво

Средњи ниво

неметали,
оксиди
неметала
и
киселине

ХЕ1.1.1. основна физичка и
хемијска својства неметала
(агрегатно стање,
проводљивост топлоте и
електрицитета и реакцију са
кисеоником)
ХЕ1.1.2. утврди основна
физичка својства оксида
(агрегатно стање, боја, мирис)
ХЕ1.1.3.докажекиселобазнасвојствасупстанципомоћ
уиндикатора
ХЕ1.1.4.безбеднорукујесупста
нцама, посуђемиприбором
ХЕ1.6.1.* безбедно рукује
основном опремом за
експериментални рад и
супстанцама
ХЕ.1.6.2. * изведе
експеримент према датом
упутству

ХЕ2.1.1. значење термина: анализа и синтеза, анхидрид,
ХЕ2.1.2.дасастављаформуленајважнијихпредставникакла
санеорганских једињења, и једначине хемијских реакција
ХЕ2.1.3. на основу назива оксида и киселина, састави
формулу ових
супстанци
ХЕ2.1.4. пише једначине хемијских реакција синтезе и
анализе бинарних једињења
ХЕ2.1.5.експерименталнимпутемиспитарастворљивостих
емијскуреакцијуоксида
саводом
ХЕ2.1.6.испитанајважнијахемијскасвојствакиселина
(реакцијасакарбонатимаи
металима)

Напредни ниво
ХЕ 3.1.1. да су физичка и хемијска својства
неметала одређена структуром њихових
атома/молекула
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метали,
оксиди
метала и
хидроксид
и (базе)

соли

ХЕ1.2.1. везу између
својстава неметала и метала и
њихове практичне примене
ХЕ1.2.2. да препозна метале
(Na, Mg, Al, Fe, Zn, Cu, Pb,
Ag, Au) на основу њихових
физичких и хемијских
својстава
ХЕ1.2.3. утврди основна
физичка својства оксида
(агрегатно стање, боја, мирис)
ХЕ1.2.4.докажекиселобазнасвојствасупстанципомоћ
уиндикатора
ХЕ1.2.5. безбедно рукује
супстанцама, посуђем и
прибором
ХЕ1.6.1.* безбедно рукује
основном опремом за
експериментални рад и
супстанцама
ХЕ.1.6.2.* изведе
експеримент према датом
упутству
ХЕ1.3.1. да на основу
формуле именује основне
класе неорганских једињења
ХЕ1.3.2. примере оксида,
киселина, база и соли у
свакодневном животу као и
практичну примену ових
једињења
ХЕ1.3.3. основна физичка и
хемијска својства оксида,
киселина, база и соли
ХЕ1.3.4.испитарастворљивост

ХЕ2.2.1. значење термина: анализа и синтеза,
неутрализација, анхидрид
ХЕ2.2.2. да саставља формуле најважнијих представника
класа неорганских једињења и једначине хемијских
реакција неутрализације
ХЕ2.2.3.наосновуназиваоксида, киселина
ибазасаставиформулуових
супстанци
ХЕ2.2.4.пишеједначинехемијскихреакцијасинтезеианализ
ебинарнихједињења
ХЕ2.1.5експерименталнимпутемиспитарастворљивостихе
мијскуреакцијуоксидаса водом

ХЕ 3.2.1. да су физичка и хемијска својства
метала и неметала одређена структуром
њихових атома/молекула
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

ХЕ2.3.1. значење термина: анализа и синтеза,
неутрализација, анхидрид
ХЕ2.3.2. да саставља формуле најважнијих представника
класа неорганских једињења, и једначине хемијских
реакција неутрализације
ХЕ2.3.3. на основу назива оксида, киселина, база и соли
састави формулу ових супстанци
ХЕ2.3.4.пишеједначинехемијскихреакцијасинтезеианализ
ебинарнихједињења
ХЕ2.3.5експерименталнимпутемиспитарастворљивостихе
мијскуреакцијуоксида
са водом

ХЕ 3.3.1. хемијска својства оксида (реакције
са водом, киселинама, хидроксидима)
ХЕ 3.3.2. да општа својства киселина зависе
од њихове структуре (реакција са
хидроксидима, металима, карбонатима,
бикарбонатима и базним оксидима)
ХЕ
3.3.3.даопштасвојствабазазависеодњиховестр
уктуре (реакцијесакиселинамаи
сакиселимоксидима)
ХЕ
3.3.4.дафизичкаихемијскасвојствасолизависе
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Угљоводо
ници

Органска
једињења
са
кисеонико
м

соли
ХЕ1.3.5безбеднорукујесупста
нцама, посуђемиприбором
ХЕ1.6.1.* безбедно рукује
основном опремом за
експериментални рад и
супстанцама
ХЕ.1.6.2.* изведе
експеримент према датом
упутству
ХЕ.1.6.1.формуле, називе и
функционалне групе
најважнијих угљоводоника
ХЕ.1.6.2. основна физичка и
хемијска својства
угљоводоника
ХЕ.1.6.3 практичан значај
угљоводоника у
свакодневном животу
ХЕ.1.7.1.формуле, називе и
функционалне групе
најважнијих алкохола,
карбонилних једињења,
карбоксилних киселина и
естара
ХЕ.1.7.2. основна физичка и
хемијска својства алкохола,
карбонилних
једињења, карбоксилних
киселина и естара
ХЕ.1.7.3 практичан значај
алкохола, карбонилних
једињења, карбоксилних
киселина и естара у
свакодневном животу

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.2.6.1 значење термина: супституција, адиција, изомер
ХЕ.2.6.2 да саставља формуле најважнијих представника
класе органских једињења и једначине хемијских реакција
супституције
ХЕ.2.6.3. пише једначине хемијских реакција сагоревања
угљоводоника

ХЕ.2.7.3. пише једначине хемијских реакција сагоревања
једињења са кисеоником-алкохола

одњиховеструктуре
ХЕ 3.3.5. 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
ХЕ.3.6.1. хемиске реакције угљоводоника
ХЕ.3.6.2. видови практичне примене
угљоводоника на основу својства која имају
ХЕ. 3.6.3. пишу једначне хемијских реакција
угљоводоника

ХЕ.3.7.1. хемиске реакцје алкохола,
карбонилних једињења, карбоксилних
киселина и естара
ХЕ.3.7.2. видови практичне примене
алкохола, карбонилних једињења,
карбоксилних киселина и естара на основу
својства која имају
ХЕ. 3.7.3. пишу једначне хемијских реакција
алкохола, карбонилних једињења,
карбоксилних киселина и естара
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Биолошки
важна
органска
једињења

Хемија
животне
средине

ХЕ.1.8.1 да наведе физичка
својства (агрегатно стање и
растворљивост) масти и уља,
угљених хидрата, протеина
ХЕ.1.8.2 примере и
заступљеност масти и уља,
угљених хидрата и протеина у
намирницама
ХЕ.1.9.1 значај безбедног
поступања са супстанцама,
начине њиховог правилног
складиштења, а са циљем
очувања здравља и животне
средине

ХЕ. 2.8.1 најважнијеулогe масти и уља, угљених хидрата
и протеина у живим
организмима

ХЕ.3.8.1.основу структуре молекула који
чине масти и уља, угљене хидрате и протеине
ХЕ. 3.8.2. основна хемијска својства масти и
уља
( сапонификацију и хидролизу )
угљених хидрата и протеина

Ученик/ца зна:
Назив теме – области

НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ
НЕМЕТАЛА И
КИСЕЛИНЕ

Основни ниво
Довољан 2
Основна физичка и
хемијска својства неметала
(агрегатно стање, боју,
реакцију са кисеоником)
Везу између својстава
неметала и њихове
практичне примена
Да препозна најважније
неметале (O, N, H, P, S,C )
на основу њихових
физичких и хемијских
својстава
Да на основу формуле
именује неорганска
једињења оксиде и
киселине
Докаже базне особине

Средњи ниво
Добар 3

Да на основу назива оксида
и киселина састави
формулу ових супстанци
Пише једначине анализе и
синтезе бинарних
једињења
Експерименталним путем
испита растворљивост и
хемијску реакцију киселих
оксида са водом

Напредни ниво
Врло добар 4
Одличан 5

Хемијска својства
киселих оксида,
(реакције са водом,
хидроксидима)
Испита најважнија
својства киселина –
реакцију са металима и
карбонатима

Да општа својства киселина
зависе од њихове структуре
(реакције са хидроксидима,
металима, карбонатима,
бикарбонатима и базним
оксидима)
Да су физичка и хемијска
својства неметала одређена
структуром њихових атома
или молекула
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МЕТАЛИ, ОКСИДИ
МЕТАЛА И
ХИДРОКСИДИ (БАЗЕ)

СОЛИ

раствора помоћи
индикатора
Oсновна физичка у
хемијска својства метала
(агрегатно стање,
проводљивост топлоте и
електрицитета и реакцију
са кисеоником)
Везу између својстава
метала и њихове
практичне примена
Да препозна метале (Na,
Mg, Al, Fe, Zn, Cu, Pb, Ag,
Au ) на основу њихових
физичких и хемијских
својстава
Да на основу формуле
именује класе неорганских
једињења оксиде и базе
или хидроксиде
Примере оксида, киселина,
база
Да зна да напише формулу
оксида, и хидроксида
натријума, калцијума,
магнезијума, алуминијума
Докаже базне особине
раствора помоћи
индикатора
Формуле натријум
хлорида и натријум
карбоната
Да испитају
растворљивост соли
Из којих се јона граде соли

Да на основу назива оксида
и хидроксида састави
формулу ових супстанци
Пише једначине анализе и
синтезе бинарних
једињења
Експерименталним путем
испита растворљивост и
хемијску реакцију базних
оксида са водом

Зна шта је неутрализација
Пише простије реакције за
добијање соли директном
синтезом из елемената

Да су физичка и
хемијска својства
метала одређена
структуром њихових
атома
Хемијска својства
базних оксида,
(реакције са водом,
киселинама)
Да општа својства база
зависе од њихове
структуре (реакције са
киселинама и киселим
оксидима оксидима)

Да физичка и хемијска
својства соли зависе од
њихове структуре
Изведу реакцију
неутрализације

Да општа својства база
зависе од њихове структуре
(реакције са киселинама и
киселим оксидима оксидима)

Зна реакције соли са
киселинама и базама и
реакције метала са
киселинама у којима настају
соли и издваја се гас водоник
Зна генетску везу између
киселина, база и соли
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ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА
ДИСОЦИЈАЦИЈА
КИСЕЛИНА,БАЗА И
СОЛИ

УГЉОВОДОНИЦИ

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА
СА КИСЕОНИКОМ

Зна шта је електролитичка
дисоцијација
Зна шта су електролити и
да су јони у ратсвору
електролита носиоци
наелектрисања и
одговорни за
проводљивост
Зна основне особине
угљоводоника и њихову
поделу, као и практичну
примену
Пише формуле првих
десет алкана у хомологом
низу и зна да их именује
Пише формуле првих пет
алкена и алкина у
хомологом низу и зна да
их именује
Формуле , називе и
функционалне групе
најважнијих алкохола,
алдехида, кетона,
карбоксилних киселина и
естара
Основна физичка и
хемијска својства
алкохола, алдехида,
кетона, карбоксилних
киселина и естара
Практичну примену и
значај алкохола, алдехида,
кетона, карбоксилних
киселина и естара

Пише електролитичку
дисоцијацију база,
киселина и соли

Зна да представи изомерију
низа и изомерију положаја
Пише једначине хемијских
реакција сагоревања
угљоводоника
Зна за примарне,
секундарне, терцијарне и
кватернерне угљеникове
атоме

Пише једначине хемијских
реакција сагоревања
алкохола
Зна да предтави изомерију
код алкохола

Зна да напише
електролитичку
дисоцијацију
вишебазних киселина
по фазама

Зна који су јаки, а који слаби
електролити
Зна да су јаки електролити
потпуно дисосовани на јоне,
а слаби нису

Зна да представи
реакцију супституције
и адиције
Зна да представи
реакције за добијање
метана, етена, етина

Разуме и представља
реакцију полимеризације
Зна да су реакције појединих
класа угљоводоника
условљене везом у молекулу,
која је њихова функционална
група

Хемијске реакције
алкохола, карбонилних
једињења,
карбоксилних
киселина и естара

Видове практичне примене
алкохола, карбонилних
једињења, карбоксилних
киселина и естара на основу
својстава која имају
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БИОЛОШКИ ВАЖНА
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА

ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

У ОБЛАСТИ
ЕКСПЕРИМЕНТ

Физичка својства
(агрегатно стање и
растворљивост) масти и
уља, угљених хидрата,
протеина
Примере заступњености
масти и уља, угљених
хидрата, протеина и
витамина у намирницама
Значај безбедног
поступања са супстанцама,
начине њиховог правилног
складиштења у циљу
заштите животне средине
Да рукују основном
опремом за
експериментални рад и
супстанцама
Изведе експеримент према
датом упутству

Најважније улоге масти и
уља , угљених хидрата и
протеина у живим
организмима

Основну структуру
молекула који чине
масти и уља, угљене
хидрате, протеине

Да разуме основна хемијска
својства масти и уља
(сапонификацију и
хидролизу), угљених хидрата
и протеина

Израда мини пројеката
вазаних за заштиту животне
средине
Да прикупе податке
посматрањем и мерењем и
да при том користи
одговарајуће инструменте
Табеларно и графички
прикаже
резултатепосматрања или
мерења

Изводи једноставна
уопштавања и
систематизацију
резултата
Препозна питање,
проблем који се може
ексериментално
истражити

Постави хипотезе
Планира и изведе
експеримент за тестирање
хиопотезе
Донесе релевантан закључак
на основу резултата
добијених у
експерименталном

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Циљ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку,
техничку и информатичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да
решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију
мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да се ученици упознају са техничко-технолошки развијеним
окружењем, стекну основну техничку и информатичку писменост, развију техничко мишљење, техничку културу рада.
Задаци предмета су стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада наставе техничког и информатичког
образовања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе техничког и информатичког образовања буду у пуној мери
реализовани, као и да ученици:
 стекну основно техничко и информатичко образовање и васпитање,
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 стекну основна техничко-технолошка знања, умења, вештине и оспособљавају се за њихову примену у учењу, раду и
свакодневном животу,
 сазнају основни концепт информационо-комуникационих технологија (ИКТ),
 сазнају улоге ИКТ у различитим струкама и сферама живота,
 упознају рад на рачунару;
 науче употребу рачунара са готовим програмима за обраду текста, за графичке приказе, интерфејс и интернет,
 развијају стваралачко и критичко мишљење,
 развијају способност практичног стварања, односно да реализују сопствене идеје према сопстевеном плану рада и
афирмишу креативност и оригиналност,
 развијају психомоторне способности,
 усвоје претпоставке за свесну примену науке у техници, технологији и другим облицима друштвено корисног рада,
 савладавају основне принципе руковања различитим средствима рада, објектима технике и управљања технолошким
процесима,
 развијају прецизност у раду, упорност и истрајност приликом решавања задатака,
 стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и тимски рад,
 комуницирају на језику технике (техницка терминологија, цртежи),
 стекну знања за коришцење мерних инструмената,
 разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија,
 препознају ограниченост природних ресурса,
 прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском извору,
 одаберу оптимални систем управљања за динамицке конструкције (моделе),
 израде или примене једноставнији програм за управљање преко рачунара,
 упознају економске, техничко-технолошке, еколошке и етичке аспекте рада и производње и њихов знаацај на развој
друштва,
 примењују мере и средства за личну заштиту при раду,
 знају мере заштите и потребу за обнову и унапређење животног окружења,
 на основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања правилно одаберу своју будућу професију.
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Редни
број наставне теме

Назив наставне теме

Број часова за

Број часова по
теми

обраду новог
градива

друге типове часова

1.

ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

16

12

4

2.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И
ИНСТАЛАЦИЈЕ

10

6

4

3.

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ

14

8

6

4.

ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА

12

6

6

5.

ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ -МОДУЛИ

16

2

14

УКУПНО ЧАСОВА:

68

34

34

6.

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
МИНИМАЛНИ ОБРАЗОВНИ ЗАХТЕВИ:
АТЛЕТИКА: Вишебој- бетобој,скок у даљ, скок у вис, бацање кугле, трчање ученице 1200 м., ученици 1500 м.
ВЕЖБЕ НА ТЛУ: став на шакама, издржај ( уз малу помоћ ) прескок- згрчка са изразитијим фазама лета.
ГРЕДА: наскок: чеоно према греди: из места или залетом наскок премахом одножно у упор
- јашући; окрет за 90* грчењем ногу стопала поставити иуа греде и прећи у упор
- чучећи:чучањ одручити, успрсв,хидање у успону до краја греде, саскок пруженим телом, бочно.
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА ПЛЕС И НАРОДНЕ ИГРЕ:
Ученици: комплекс вежби обликовања ( лични састав)
Ученице: састав са убручем ( лични састав)
Ученици и ученице: једно коло уз музичку пратњу; плесови валцер, танго и један савремени плес.
НАСТАВНИ САДРЖАЈ
БРОЈ ЧАСОВА
ОБРАДА
УВЕЖБАВАЊЕ
ПРОВЕРА
УВОДНИ ЧАС
1
1
АТЛЕТИКА
20
2
10
6
ГИМНАСТИКА-РИТМИКА
14
10
2
СПОРТИКА ИГРА ОДБОЈКА
23
3
12
6
ТЕСТИРАЊЕ
10
10
УКУПНО
68
6
32
24

ПОНАВЉАЊЕ
2
2
2
6
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ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наставни садржај
Увод
Учење о личности
Разлике личности и природе
Човек као личност
Сједињење тварнр и нетварне природе у Христу
Обожење створене природе

Бр.часова

За утврђивање и
понављање

За обраду

2
6
2
3
4

/
3
1
2
3

2
3
1
1
1

5

2

3

8

4

4

Теологија иконе

4

2

2

Укупно часова

34

17

17

Црква- Тело Христово

Оперативни задаци
Ученици треба да:
 Стекну свест о томе да је личност заједница слободе са другом личношћу;
 Буду свесни разллике између природе и личности;
 Запазе да је личност носилац постојања и природе;
 Уоче да у хришћанској онтологији нема сукоба и искључвости између једног и многих;
Обавезни и слободни садржаји Верске наставе
Учење о личности на основу православне тријадологије.
Разлика између природе и личности у Бога.
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Онтолошке последице православне тријадологије по човека и створени свет.
Човек као личност.
Сједињење тварне и нетварне природе у једној личности Христовој
Обожење створене природе у Христовој личности.
Црква као трло Христово.
Будуће Царство Божије као узрок Цркве.
Светост и Царство Божије у православној иконографији.
Начин остваривања програма и постизања циљева и задатака
Циљ наставе у 8. разреду јесте рекапитулацијацелокупног градива и предходних сазнања са посебним истицањем следећих
елемената:





Да је метафизичко начело постојања Бог, односно да истинско биће треба тражити у Богу који је Св.Тројица;
Да је онтолошко начело на основу православног учења о Богу као Св.Тројици личности, а не природа;
Да је личност заједница слободе са другом личношћу;
Да је човек створен као личност и да је позван да постоји на начин на који постоји Св Т ројица ако жели да превазиђе
ограничење своје природе, што се остварује у Христу, односно у Литургији.

Захваљујући хришћанству, личност је добила онтолошку вредност ке мисао која се поровлачи кроз све теме. Прва и дрга тема се
реализују у контекту тријадологије како је изложена код православних отаца. Разликаизмеђу природе и личности у Бог, природа је
нешто опште, заједничко. Личност је начин постојања природе.Природа указује да нешто јесте а личност како нешто јесте. Ова
етерминисаност је важна за обраду других тема.
Четврта тема је логика закључивања предходне три. Ако човек жели да превазиђе ограниченост своје природе, а тро се остварује
крштењем у Литургији и као Литургија.
Пета и шеста тема се реализује кроз 4. сабор да личност није носилацпостојања више природа.И људска природа у Христу
постоји на Божански начин, не престајући да буде људска природа. Она је само превазишла своја ограничења тј.обожила се.
Седама тема се реализује на основу објашњења ап Павла у 1. Кор 12. Створена природа је тело Христово, Христова природа.
Осма тема даје објашњење да свет јесте створен са жењом да се преко човека сједини са Богом. Узрок постојања света је у
будућности а литургија је пројава тог будућег сада и овде.

743

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.

Садржај образовно васпитне
области

Увод

Деца у савременом свету

Медији у савременом друштву

Број
часова

Активности ученика у
образовно васпитном раду

2

Разговарају, размењују
мишљења

18

Разговарају, дебата,
самостални рад,
аргументовање, анализирање,
извођење сопствених
закључака,активно
укључивање у различите
процесе

11

Читају штампу, посећују
медијске куће, играју улоге
,истражују анализирају
изводе закључке

Активности
наставника у
образовно
васпитном раду
Презентује
програм
Усмерава,
подстиче,
похваљује,

Упућује,
координира,
ствара ситуације,
мотивише

Начини и поступци
остваривања
програма

Циљеви и задаци
садржаја програма

Разговор дебата

Поглед уназад, подсећање
на научено и сазнање о
новом

Разговор, дебата,
самосталан рад, рад у
малим групама,
истраживачки рад,
радионице

Стварање слике
осопственом местуи улози
због унапређења положаја
детета, самим тим
развијање квалитетније
демократске личности

Радионице ,
самосталан
истраживачки рад,
рад у групи, дебата ,
активизам

Разумевање улпге и значаја
медија у друштву,
стварање квалитетније
слике дететс кроз и у
медијима

744

Завршни део

3

Предлажу, учествују активно
у разматрању предлога, шаљу
предлоге медијима и
институцијама , вреднују
сопствене активности

Вреднује
активности,

Самосталан рад
Тимски рад,
Радионица
Игра улога

Развиајње демократске
мисли и личности

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

укупно

утврђивање,
провера

вежба,
понављање

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Обрада

Број часова

1.

BERUFE, REISEN, MÄRCHEN

10

17

5

32

2.

MEDIEN, UMWELT, GESELLSCHAFT

10

8

7

25

3.

LANDESKUNDE

3

4

1

8

4.

ALLTÄGLICHES

3
СВЕГА

23

32

3
13

68
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ
Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку писменост и да напредују ка реализацији одго-варајућих 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 способно сти 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 ма терњег 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 наста ви, на вишем нивоу образовања и
самостално. учење истог или другог страногјезика.
- Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакггу са другим језицима и културама.
- Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика.

РУСКИ ЈЕЗИК
1) ЦИЉ. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, њихових хуманистичких, моралних и естетских ставова; стицање
позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање
различитости и навикавање на отвореност у комуникацији.
2) ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
Изговор и бележење сугласничких група. Слагање субјекта и именског предиката. Употреба глаголског вида и система глаголских
времена. Исказивање заповести. Исказивање негације. Исказивање начина вршења радње. Исказивање места и правца. Употреба
глагола кретања. Саопштавање садржаја дијалога или опис слике, предмета или лица у неколико кратких реченица.
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3) ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ:
Редовно учешће у раду Градске секције руског језика. Успостављање сарадње са Руском школом у Београду. Учешће на конкурсу
„Лик России”. Посета Руском дому у Београду. Учешће на семинару „Зимска школа”.
4) КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
Руски језик је у корелацији са српским и енглеским језиком, историјом, географијом, биологијом, ликовном културом и музичком
културом.
Ред.број
Број часова за
наставне
Број часова по теми
НАСТАВНE ТЕМЕ
обраду
остале типове
теме
часова

1.

Снова за партой

8

4

4

2.

Годовой круговорот

8

3

5

3.

Родительский дом

13

4

9

8

4

4

10

3

7

Зимние радости
4.

5.

Кто в Москве не бывал
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У кого что болит
6.

14

5

9

7

3

4

68

26

42

Едем на экскурсию
7.

Укупно

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ - ИЗАБРАНИ СПОРТ
Наставни
садржаји

Број
часова

ЕЛЕМЕНТИ
34
ОДБОЈКЕ

Активности
ученика у
васпитнообразовном раду
-вежбање
-анализирање
-трчање
-скакање
-пешачење

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

-дискусија
-анализирање
-објашњавање
-показивање

Начин и поступак
остваривања

-демонстрација
-дијалог
-физичко вежбање
-турнири
-излет

Циљеви и задаци садржаја програма
-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
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ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ИНФОРМАТИКA И РАЧУНАРСТВO
Циљеви
Циљ образовно-васпитног рада информатике и рачунарства јесте да се ученици оспособе за коришћење рачунара и стекну вештине
у примени рачунара у свакодневном животу.
Задаци
Задациобразовно-васпитног рада:
 упознавање основних појмова из информатике и рачунарства;
 развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду;
 оспособљавање за рад на рачунару;
 подстицање креативног рада са рачунаром.
Оперативни задаци





Ред.
бр.

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 пезентација на мрежи;
Упознавање ученика са могућностима специјализованих програма за израду презентација на мрежи;
Оспособљавање ученика за самосталну израду пројекта применом рачунарских технологија

Назив наставне теме

Увод

Обрада

Понављање
вежбање
утврђивање

Систематизација

Евалуација
самоевал.

Укупно

1

10

1.

ТАБЕЛАРНИ ПРОРАЧУНИ

3

5

1

2.

ИЗБОРНИ МОДУЛИ

2

8

2

3.

ИЗРАДА САМОСТАЛНОГ ПРОЈЕКТА

3

7

1

1

12

8

22

4

2

34

Свега

12
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Тематска структура годишњег програмаНаставна тема: ТАБЕЛАРНИ ПРОРАЧУНИ
Садржај
(наставне јединице)

Циљеви, задаци
(исходи)

- Радна свеска и радни
лист

Ученик треба да

- Форматирање ћелија

- уме да отвори стари и креира
нови документ

- овлада програмским пакетом
- Унос података у ћелију
Microsoft Office Excel
- Рад са формулама

- уме да форматира ћелије
- Коришћење уграђених
функција
- зна да ради са основним
формулама
- Рад са графичким
објектима
- зна да нацрта основне
графиконе
- Израда графикона и
штампање
- упозна линијски мени и све
опције линијског менија
- Израда табела у Excelu
- уме да користи уграђене
формуле
- уме да ради са графичким
објектима

Активности, методе
- Упознати ученике са програмским пакетом
Microsoft Office Excel и објаснити начине
покретања програма.
- Објаснити све алатке у програму са
посебним освртом на формуле и графиконе.
- Објаснити такође, ученицима како се креира
нови, и отвара постојећи документ.
- Сваки ученик треба да испроба рад са
основним формулама.
- Показати ученицима како се цртају основни
графикони.
- Кроз практичан рад сви ученици треба да
науче да креирају табелу и нацртају сваки
задати графикон комбинујући стечена знања.
- Подсетити ученике на команде Clipboard-a
(Cut, Copy и Paste) и показати им како се оне
примењују у овом програму.
- Демонстрирати ученицима могућности
програмског пакета Microsoft Office Excel.

Средства

Евалуација,
самоевалуац.

уџбеник

посматрање

рачунарски систем

праћење
ангажовања
ученика

штампач
Microsoft Office
Excel
припремљен
материјал са
задацима

белешке
задовољство
ученика на часу

Корелација: Енглески јези
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Наставна тема: ИЗБОРНИ МОДУЛИ
Садржај
(наставне јединице)
- Рад у програму Visual
Basic
- Израда једноставне
апликације
- Основни елементи
језика HTML.
- Боја подлогеи текст у
HTML
- Слика у HTML
- HTML везе
- Табеле
- HTML и Visual Basic

Циљеви, задаци
(исходи)
Ученик треба да

Активности, методе

- Објаснити појам и развој програмских језика,
а нарочито се осврнути на појам алгоритма.
- потпуно овлада програмским
- Ученик треба да самостално напише
језиком Visual Basic-ом
алгоритам.
- у стању је да самостално напише - Прелазак алгоритма у програм, са декларипрограм у Visual Basic-у
сањем промењивих, типовима података и
командом доделе вредности.
- примењује команде за доделу
вредности
- Један час вежбати креирање програма који
захтевају познавање контролних структура,
- може да објасни контролну
петљи и низова (на пример, програм за
структуру IF...Then...Else
факторијел највећег елемента низа).
- може да примени команде уноса - Контролну структуру IF...Then...Else објаснити
и исписа
детаљно (уз алгоритам) и вежбати програме
који укључују коришћење контролне
- може да објасни и примени
структуре, као команду исписа (Print).
контролну структуру For...To
- Контролну структуру For...To такође детаљно
- може да критички вреднује
презентовати уз алгоритам.
информације доступне на
- Демонстрирати могућности програмског
мрежној презентацији
пакета, односно израду тежих програма.
- може да направи квалитетну
- Демонстрирати могућности језика HTML.
презентацију на мрежи
- Демонстрирати могућности језика MS
Publisher, MS Front Page, Dreamweaver,
Joomla,...
- Причати са ученицима о критеријумима за
вредновање веб страница.

Средства

Евалуација,
самоевалуац.

уџбеник

посматрање

рачунарски
систем

праћење
ангажовања
ученика

штампач
MSOffice
Dreamweaver

белешке
задовољство
ученика на часу

Joomla
припремљен
материјал са
задацима

Корелација: Енглески језик
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Наставна тема: ИЗРАДА САМОСТАЛНОГ ПРОЈЕКТА
Садржај
(наставне јединице)

Циљеви, задаци
(исходи)

- Избор теме.

Ученик треба да

- Израда плана рада на
пројекту.

- искористи сва стечена
знања како би израдио
квалитетан пројекат.
- зна елементе Browser-а и
у стању је да га користи
- детаљно упознаје сервис
www.
- зна шта је сајт,
хипертекст и линк
- упознаје сервис e-mail и
оспособљава се за рад на
мрежи

- Избор средстава за
реализацију пројекта.
- Израда пројекта.
- Вредновање пројекта.

Активности, методе
- Пепоручити теме из школског програма или
слободне теме као што су: Наша школа,
Одељенски CD,...
- Дискутовати и анализирати одабрану тему.
- Упутити ученике на потребну литературу.
- Објаснити појам ауторских права и скренути
пажњу на начине дељења дигиталних
материјала, односно начине преузимања туђих
материјала и постављање својих на интернет.

Средства
уџбеник

Евалуација,
самоевалуац.
посматрање

рачунарски систем праћење
ангажовања
штампач
ученика
интернет
белешке
задовољство
ученика на часу

- Објаснити ученицима све фазе израде пројекта
појединачно.
- Разговарати са ученицима и сачинити избор
потребних програма и алата за израду пројекта,
као што су: дигитални фотоапарат, камера,
скенер...
- 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.

Корелација: Енглески језик
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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.
Р.Б.
1.
2.

Наставна тема
Средства за одржавање личне хигијене и хигијене
стана
Исхрана човека

обрада

понављање

вежбе

провера

укупно

8

3

5

1

17

7

2

7

1

17
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Редни
број
теме

1.

2.

Број
часова

17

17

Садржај
програма

Активности
ученика у
образовноваспитном раду

Средства за
одржавање
личне
хигијене и
хигијене
стана

слушају, причају,
уочавају, разумеју,
посматрају,
демонстрирају,
закључују,
примењују имају
развијену еколошку
свест, формирају
пракрична знања и
вештине

Исхрана
човека

слушају, причају,
уочавају, разумеју,
посматрају,
демонстрирају,
закључују,
примењују имају
развијену еколошку
свест, формирају
пракрична знања и
вештине

Активности
наставника у
образовноваспитном раду
прича, подстиче,
објашњава,
демонстрира, наводи
примере из
свакодневног живота,
указује на могуће
закључке, указује на
практичу примену
знања, развија и
подстиче позитивне и
конструктивне ставове
прича, подстиче,
објашњава,
демонстрира, наводи
примере из
свакодневног живота,
указује на могуће
закључке, указује на
практичу примену
знања, развија и
подстиче позитивне и
конструктивне ставове

Облици
извођења
програма
фронтални,
групни,
индивидуални

фронтални,
групни,
индивидуални

Опоративни задаци извођења
програма
Стицање знања о коришћењу воде у
домаћинству, о хемијској и
микробиолошкојисправности 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
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
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ЦРТАЊЕ,СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ
Трајање

Садржај

Начин остваривања

Врсте активности

СЛОБОДНО
КОМПОНОВАЊЕ
6+2

-Енформел
(2ч)обрада
-Ритмичко-хармонијска композиција чистог
односа боје и форме(2ч)обрада
-Систем низања скупова
тачака,
линија,боја,облика
и волумена према
одређеној схеми
(2ч)обрада
-Слободно компоновање
(2ч)вежбање
-Амблем,површинско обликовање
(2ч)обрада
-Амблем,
тродимензионално
обликовање
(2ч)обрада
-Визуелна метафорика
(2ч)вежбање
-Контраст,
јединство и
доминанта у
простору
(10ч)обрада
(4ч)вежбање

-вербално-текстуалне методе,
непосредно преношење
динамичног тока мисли у
одређеном временском
интервалу
-ритам,хармонија,
тачка,линија,боја,
облик-примена у различитим
ликовним медијима
-подстицање,
коректура и
вредновање

-перцепција кроз разговор и
дискусију,развијање
опажања,акције,
ритма,хармоније,
боје
-аперцепција-примена претходно
стечених знања
кроз сликарске и
цртачке технике
-самосталан рад са
наглашеном индивидуалношћу
-естетска анализа и
Самовредновање
-перцепција и
аперцепција кроз
разговор,проширивање
стечених знања
-самосталан рад,
рад упару или групи

ВИЗУЕЛНА
МЕТАФОРИКА
4+2

КОНТРАСТ
ЈЕДИНСТВО И
ДОМИНАНТА У
ПРОСТОРУ
10+6

-излагање,дијалог
проширивање
знања из области визуелног
-практичнодемонстративна,
употреба вајарских
материјала
-вербално текстуалне методе
-практично-демонстративна
метода у различитим
ликовним техникама
-креирање вежби
-подстицање,
коректура и
вредновање

-перцепција-кроз
разговор,дискусију
-аперцепцијапрактична примена стеченог знања
кроз
различите ликовне материјале и
технике
-самосталан стваралачки рад са
наглашеном индивидуалношћу,рад
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СЛОБОДНО
КОМПОНОВАЊЕ
И ФАНТАСТИКА
3+1

-Реални облици у
нереалним односима
(2ч)обрада
-Фотомонтажа
(1ч)обрада
-Слободно
компоновање и
фантастика
(1ч)вежбање

-дијалогреално-нереално кроз
ликовне,
књижевне и
музичке појаве
-илустрације и слике
-креирање вежби
и вредновање

у пару или у групи
-самовредновање кроз
разговоре,поређења,
дискусије
-разговор,замишљања,
подстицање имагинације
-самосталан стваралачки рад са
наглашеном индивидуалношћу
-естетска анализа и
самовредновање

ШАХ
ЦИЉИЗАДАЦИ
Циљнаставешахајестедаученициовладајуосновниминапреднимзаконитостимаипринципимашаховскеигрерадиформирањањиховихрадних
способности, савесности, истрајности, упорности, уредности, радозналости,
оригиналностииспремностинасарадњуузуважавањетуђегмишљењаиначелалепогпонашања, дасекодученикаизрадикултурарада,
каоидасеразвијасвеснапотребадасезапочетипосаодовршидокраја.
Задацинаставешахасу:
развијањеинтересовањазашаховскуигрукодученика
стимулисањеученика, њиховемаште, креативностиирадозналоститокомучењашаха
повезивањезнањаошахусаживотнимситуацијама
изграђивањеразумевањашаховскеигрекаоосновезалогичкомишљење
оспособљавањеученикадасамосталнодоносеодлукекрозиграњешаха
јачањетолеранцијенафрустацијукаобитногфактораемоционалнеинтелигенције
развијањесвестиосопственомнапредовањуијачањемотивацијезадаљеучењешаха
развијањеспособностирешавањашаховскихпроблемаистудија
играњешаха.
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Оперативнизадаци:
Ученицитребадасе:
крозвећибројзанимљивихиатрактивнихпримера, акојисеодносенавеђтинуиграњашаха, заинтересујузаразвијањешаховскеигре
крозвећибројзадатака, алиипроблемаистудија, оспособедасамосталнодоносеодлукеутокушаховскеигре,
алииусвакодневномживоту.
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1.

Увод

2.

СВЕТСКИ ШАМПИОНИ И ЊИХОВО СТВАРАЛАШТВО

Редни бр

Наставна
тема

часова
обра вежбањ
да
е
1

Активности
свега
1

Упознавање са циљевима и задаима програма и начином рада
1. Василиј Смислов: - Допринос историји шаха. Примери из Смисловљевог стваралаштва.
Поучна партија. Ботвиник – Смислов 0:1 , Москва (м/14)1954. (Краљева индијска
одбрана).
2. Михаил Таљ: - Допринос историји шаха.Примери из таљовог стваралаштва.
Поучна партија: Таљ – Велимировић, 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, (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)
7. Гари Каспаров: Допринос историји шаха. Примери из Каспаровљевог стваралаштва.
Поучна партија: Каспаров – Топалов 1:0, Вајк ан Зе 1999. (Причева одбрана) 523262 Фритз
8. Владимир Крамник: Допринос историји шаха. Примери из Крамниковог стваралаштва.
Поучна партија:Крамник Топалов 1:0, Ница (Амбер) 2008. Краљева индијска одбрана
9. Вишванатан Ананд: Допринос историји шаха. Примери из Анандовог стваралаштва.
Поучна партија: Ананд – Каспаров 1:0, Њујорк(м/9) 1995. (Сицилијанска одбрана –
Шевенишка варијанта)

9

9

8
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4.

Одигравање
партија
Проблемски
шах

3.

1. Практична игра у варијантама Краљеве индијске одбране
2. Симултанка са неким од чланова Шах клуба Б. Башта
3-6. Турнир ученика – појединачно првенство по разредима
0

6

6

1

1

2

1. Семјуел Лојд и његово стваралаштво. Изабрани проблеми
2. Студије. Примери са позицијама које подсећају на практичну игру из шаховског
гласника

5.

6.

Врхунски шах на нашим просторима

1. Предратни период. Бора Костић. Костићева замка.
Поучна партија: Костић – Иља, Буенос Аирес 1913.

Свега

2. Први послератни успеси. П.Трифуновић, С. Глигорић
Поучна партија:Смислов – Глигорић, Варшава 1947.

5

2

7

3. Нови талас: А.матановић, Б. Ивков, М.Матуловић,...
Поучна парија: Ивков – Портиш, Блед 1961.
Завршна комбинација: Матуловић – Цветков, Варна `75
4. Нови талас 2: Д. Велимировић, Љ.Љубојевић,...
Поучна партије: Планинц-Велимировић, Нови Сад 1975.
Љубојевић-Адерсон, Вајк ан Зе 1976.
5. Женски шах на овим просторима.
Први велики успеси:М.Лазаревић, Верица Недељковић
Нова генерција: Алиса Марић, Наташа Бојковић
Поучна партија:А.Марић- Хауел, Хестингс 1994.

15

19

34
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ДОПУНСКА НАСТАВА
СРПСКИ ЈЕЗИК
Садржаји програма

Број
часова

1. Развој српског
књижевног језика

5

2. Морфологија

7

3.Фонетика

7

4.Синтакса

10

5.Правопис

5

Активности
Активности наставника
ученика
слушаjу,
-Подстиче на усвајање
читају,
знања,
питају,
-мотивише за рад
разговарају
обнаваљају стечена
знања о облицима речи, -Подстиче на усвајање
раде текстове из збирке знања,
за квалификациони
-мотивише за рад
испит
одређују гласове по
звучности и месту
-Подстиче на усвајање
изговора, уочавају
знања,
гласовне промене у
-мотивише за рад
датим речима
одређују службу речи у
реченици, издвајају
-Подстиче на усвајање
зависне и независне
знања,
реченице и одређују
-мотивише за рад
њихове врсте према
значењу
пишу текст, исправљају -Подстиче на усвајање
неправилно написане
знања,
реченице, питају
-мотивише за рад

Начини и поступци
извођења програма

Циљеви и задаци садржаја
програма

усвајање основних знања о
индивидуални, текстуални Вуковом раду на развоју
књижевног језика
рад у групи,
фронтални

оспособљавање ученика за
полагање квалификационог
испита

индивидуални,
текстуални,
фронтални

оспособљавање ученика за
полагање квалификационог
испита

индивидуални,
фронтални,

оспособљавање ученика за
полагање квалификационог
испита

индивидуални,
текстуални,
рад у пару

побољшање писмене културе
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Садржаји програма

Relative Clauses with Who, That, Which

Pronoun ONE/ONES

Past Continuous and Past Simple

The Second Conditional

Број
часова

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНОВАСПИТНОМ РАДУ
УЧЕНИKA

НАСТАВНИKA

-уочава
-именује
-повезује
-упоређује

-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на
размишљање
-помаже ученицима у
савладавању градива

1

-разликује
-именује
-открива
релације и
изражава их
-упоређује

-презентује
-подстиче ученика на
увиђање, закључивање,
упоређивање

2

-уочава
-закључује
-проверава

1

1

-уочава
-именује
-разликује
-упоређује

-презентује
-усмерава ученика
-утиче на развој свести
ученика о значају
граматике језика
-презентује
-подстиче ученика на
увиђање, закључивање,
упоређивање
-утиче на развој
тачности,прецизности,
одговорности,уредности
код ученика

Начини и
поступци
остваривања
рада

Циљеви и задаци
садржаја програма

-Користи граматичку
целину у говоруи у
писменом
-фронтални
изражавању
- Поставља кратка
индивидуални питања другу
-Примењује употребу
глаголске именице у
реченици
-фронтални
индивидуални

-Користи граматичку
целину у говору и у
писменом
изражавању

-фронтални
-Користи неодређене
заменице у
индивидуални енглеском језику

-фронтални
-Користи граматичку
целину у говоруи у
индивидуални писменом
изражавању
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The Passive Voice
(Simple Past and Simple Present)

2

1

Past Perfect Tense

2

Reported Speech

-уочава
-именује
-разликује

-именује
-упоређује

-уочава
-разликује
-упоређује

-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на
размишљање
-развија код ученика
способност да брже
усвајају знања
-презентује
-усмерава ученика
-утиче на развој свести
ученика о значају
глаголских времена
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на
размишљање
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење

-фронтални
индивидуални

-Правилно
коришћење
погодбених
реченица у
енглеском језику

-фронтални
-Користи граматичку
целину у говоруи у
индивидуални писменом
изражавању

-фронтални

-Правилно
коришћењепасивних
реченица у
индивидуални енглеском језику

ИСТОРИЈА
Садржаји
програма

Свет у другој
половини 19-ог и
почетком 20 века

Број
часов
а

1

Активности ученика у образовноваспитном раду
Раде питања основног и средњег
нивоа и кључне појмове везане за
завршни испит, слушају, питају,
одговарају на питања, сналазе се на
карти

Активности наставника у
образовно-васпитном
раду
Објашњава,
подстиче,
дискутује,
анализира,
поставља проблем,
усмерава,
ствара ситуацију

Начин и поступци
остваривања програма
Помоћу уџбеника и
историјске карте утврдити
основне чињенице везане
за прилике у свету у овом
периоду

Циљеви и задаци
садржаја програма
-развијање сарадничког
односа, проширивање
постојећих и усвајање
нових знања, сналажење
на карти
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Србија, Црна Гора
и Срби у
Хабзбуршком и
Османском
царству од
Берлинског
конгреса до Првог
светског рата
Први светски рат
и револуција у
Русији

Србија и Црна
Гора у Првом
светском рату

Свет између Првог
и Другог светског
рата

Југословенска
краљевина

1

Раде питања основног и средњег
нивоа и кључне појмове везане за
завршни испит, слушају, питају,
одговарају на питања, сналазе се на
карти

1

Раде питања основног и средњег
нивоа и кључне појмове везане за
завршни испит, слушају, питају,
одговарају на питања, сналазе се на
карти

1

Раде питања основног и средњег
нивоа и кључне појмове везане за
завршни испит, слушају, питају,
одговарају на питања, сналазе се на
карти

1

Раде питања основног и средњег
нивоа и кључне појмове везане за
завршни испит, слушају, питају,
одговарају на питања, сналазе се на
карти

1

Раде питања основног и средњег
нивоа и кључне појмове везане за
завршни испит, слушају, питају,
одговарају на питања, сналазе се на
карти

Објашњава,
подстиче,
дискутује,
анализира,
поставља проблем,
усмерава,
ствара ситуацију
Објашњава,
подстиче,
дискутује,
анализира,
поставља проблем,
усмерава,
ствара ситуацију
Објашњава,
подстиче,
дискутује,
анализира,
поставља проблем,
усмерава,
ствара ситуацију
Објашњава,
подстиче,
дискутује,
анализира,
поставља проблем,
усмерава,
ствара ситуацију
Објашњава,
подстиче,
дискутује,
анализира,
поставља проблем,
усмерава,
ствара ситуацију

Обнова појма „Источно
питање“, разумевање
положаја Србије и других
балканских држава у
окружењу великих сила

Користећи уџбеник и
историјску карту утврдити
чињенице основног и
средњег нивоа о свету у
Великом рату

Усвајање знања, уочавање
узрочно-последичних веза,
примена стечених знања,
коришћење карте

Усвајање појмова основног
и средњег нивоа помоћу
уџбеника и карте

Усвајање појмова основног
и средњег нивоа помоћу
уџбеника и карте,
припрема за полагање
завршног испита

-усвајање нових знања,
утврђивање
посојећих,употреба
атласа, оспособљавање за
самосталан рад
-анализа текстова,
уочавање
повезаности
градива и оспособљавање
за
самосталан
рад, употреба атласа
-анализа текстова,
уочавање
повезаности
градива и оспособљавање
за
самосталан
рад, употреба атласа
-анализа текстова,
уочавање
повезаности
градива и оспособљавање
за
самосталан
рад, употреба атласа
-уочавање узрочно
последничких веза,
развијање способноси за
самосталан
рад
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Други светски рат
– Тотални рат

Свет после Другог
светског рата

2

Раде питања основног и средњег
нивоа и кључне појмове везане за
завршни испит, слушају, питају,
одговарају на питања, сналазе се на
карти

2

Раде питања основног и средњег
нивоа и кључне појмове везане за
завршни испит, слушају, питају,
одговарају на питања, сналазе се на
карти

Објашњава,
подстиче,
дискутује,
анализира,
поставља проблем,
усмерава,
ствара ситуацију
Објашњава,
подстиче,
дискутује,
анализира,
поставља проблем,
усмерава,
ствара ситуацију,
проверава

Усвајање појмова основног
и средњег нивоа помоћу
уџбеника и карте,
припрема за полагање
завршног испита

-анализа текстова,
уочавањ
е повезаности герадива,
развијање креативности и
сарадничког односа

Усвајање појмова основног
и средњег нивоа помоћу
уџбеника и карте,
припрема за полагање
завршног испита

-повезивање и примена
наученог, анализа
текстова, уочавање
повезаности градива

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
Садржаји образовно
васпитног програма
Природно географске
одлике Републике
Србије

Број
часова

4

Активности ученика у
образовно васпитном раду
Примена најлакшег учења
Примена уџбеника
Рад на карти
Учвршћију већ стечена знања

Активности
наставника у
образовно
васпитном раду
Одговара на
постављена питања,
подстиче, мотивише,
похваљује, објашњава

Начин и поступак
остваривања програма
Метода разговора
Самостални рад на карти
Тимски рад

Циљеви и задаци
садржаја програма

Стицање што
квалитетнијег знања
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Становништво и
насеље

Привреда

1

Примена најлакшег учења
Примена уџбеника
Рад на карти
Учвршћију већ стечена знања

Одговара на
постављена питања,
подстиче, мотивише,
похваљује, објашњава

Метода разговора
Самостални рад на карти
Тимски рад

Стицање што
квалитетнијег знања

4

Примена најлакшег учења
Примена уџбеника
Рад на карти
Учвршћију већ стечена знања

Одговара на
постављена питања,
подстиче, мотивише,
похваљује, објашњава

Метода разговора
Самостални рад на карти
Тимски рад

Стицање што
квалитетнијег знања

ФИЗИКА
Садржај програма

Осцилаторно и
таласно кретање

Број
часова

2

Светлосне појаве
3

Електрично поље
1

Активности ученика у
васпитно-образовном
раду
Ученици уз помоћ
наставника наводе
примере, дискутују,
посматрају, изводе
закључке.

Активности наставника у
васпитно-образовном
раду
Упознају ученике са
осцилаторним и таласним
кретањем и величинама
које описују то
кретање.Наводе ученике да
уоче разлику између ових
кретања и транслаторног.

Начин и поступак
остваривања
програма
-индивидуални рад
-фронтални рад
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна
метода

Ученици: уз помоћ
наставника наводе
примере, дискутују,
посматрају огледе,
записују, изводе закључке
и цртају.

Упознаје ученике са
основним елементима
оптике ,сферних
огледала,сабирних
ирасипних сочива и помаже
им да усвоје основне
појмове из оптике.

-индивидуални рад
-фронтални рад
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна
метода

Ученици: посматрају,
питају, уз помоћ
наставника записују,
изводе огледе и закључке.

Упознавање ученика са
појмовима наелектрисања,
Кулоновог закона,
електричног поља,радом и

-индивидуални рад
-фронтални рад
-дијалошка метода
-илустративно-

Циљеви и задаци садржаја
програма
Ученик треба да упозна
осцилаторно и таласно кретање као
и величине које описују то
кретање;такође треба да уочи закон
о одржању механичке енергије при
осциловању тела.
Ученик треба да: зна законе
праволинијског кретања; одбијање
и преламање светлости као и
једноставне геометријске
конструкције ликова код сферних
огледала и сочива; зна да је брзина
светлости у вакуму највећа позната
брзина у природи; и да се упозна са
оптичким инструментима (лупа и
микроскоп).
Ученик треба да: упозна појаве
наелектрисања тела и њихово
узајамно деловање; зна да постоје
две врсте наелектрисања; да се

765

количином наелектрисања
и
јединицама.

Електрична струја
3

Магнетно поље

Елементи атомске и
нуклеарне физике

1

1

Ученици: посматрају,
питају, уз помоћ
наставника записују,
наводе примере, врше
анализе демонстрационих
огледа и решавају
једноставне задатке.

Навођење ученика да
разуме појаву, електричне
струје, електричног
отпора,објашњавање рад и
снагу електричне струје и
њихове мерне јединице,
појашњава Омов и Џулов
закон.

Ученици: посматрају,
питају, уз помоћ
наставника наводе
примере, уочавају,
записују.

Презензује садржај
магнетног поља, објашњава
деловање магнетног поља
на проводник са струјом,
објасни повезаност
магнетног поља сталног
магнета и магнетног поља
соленоида.

Ученици: посматрају,
питају, уз помоћ
наставника наводе
примере, закључују,
записују.

Наставник показује,
наводи, упућује,
објашњава појмове из
области атомске и
нуклеарне физике.

демонстративна
метода

-индивидуални рад
-фронтални рад
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна
метода

-индивидуални рад
-фронтални рад
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна
метода
-индивидуални рад
-фронтални рад
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна
метода

упозна са појмом електричног поља
и рада у пољу; да упозна количину
наелектрисања и напон и њихове
мерне јединице.
Ученик треба да: објасни појаву
електричне струје; уме да повеже
све потребне елементе у струјно
коло; користи следеће физичке
величине: јачину струје,
електрични отпор; схвати рад и
снагу електричне струје и њихове
мерне јединице; зна како гласи
Омов закон,закон електричног
отпора и Џулов закон.
Ученик треба да: стекне појам о
магнетном пољу и о деловању
магнетног поња на проводник са
струјом; уочи еквивалентност
магнетног поља електричне струје
и сталног магнета.
Ученик треба да: упозна
једноставан модел структуре атома
(електрони, протони, неутрони);
стекне појам о нуклеарним силама,
радиоактивности и нуклеарној
енергији.
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МАТЕМАТИКА
Активности у образовно-васпитном раду
Садржај
Програма

Тачка, права и
раван,диедар

Једначина и
примена
једначине

Ортогонална
пројекција

Призма P и V –
пресеци

Пирамида P и V

Број
часова

1

Учениka

-уочава
-именује
-разликује

1

-уочава
-именује
-разликује

1

-уочава
-именује
-разликује

1

-уочава
-именује
-разликује

1

-уочава
-именује
-разликује

Наставниka
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на размишљање
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење
-презентује
-утиче на развој свести
ученика о значају и
примени математике при
решавању проблема из
свакодневног живота
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче ученика на
увиђање, закључивање,
упоређивање
-презентује
-усмерава ученика
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење
-презентује
-подстиче ученика на
увиђање, закључивање,
упоређивање
-утиче на развој

Начини и
поступци
остваривања
рада

-фронтални
-индивидуални

-фронтални
-индивидуални

Циљеви и задаци садржаја програма

однос тачке и праве,тачке и равни и
одредјености праве и равниоднос
правих,мимоилазне правеоднос праве и
равни,нормала на раван,растојање тачке од
равни
однос две равни,диедар
Основна својства једнакости,Еквивалентност
једначине
ресавање линеарних једначина с’једном
непознатом,примери и примене

-фронтални
-индивидуални

ортогонална пројекција на раван

-фронтални
-индивидуални

призма,појам,врста,елементи
мрежа призме. Површина призме
мерење запремине. Запремина призме

-фронтални
-индивидуални

пирамида,појам,врсте и елементи.
Мрежа пирамиде.Површина и запремина
пирамиде
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Ваљак P и V и P и
V купе

1

-уочава
-именује
-разликује

Функција и
график функције

1

-уочава
-именује
-разликује

Систем једначина
са две непознате

1

-уочава
-именује
-разликује

Сложене фигуре

1

-уочава
-именује
-разликује

тачности,прецизности,
одговорности,уредности
-презентује
-усмерава ученика
-утиче на развој свести
ученика о значају и
примени математике у
свакодневном животу
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче ученика на
увиђање,
закључивање,
упоређивање
-презентује
-подстиче ученика на
увиђање, закључивање,
упоређивање
-утиче на развој
тачности,прецизности,
одговорности,уредности
-презентује
-усмерава ученика
-утиче на развој свести
ученика о значају и
примени математике у
свакодневном животу

-фронтални
-индивидуални

Ваљак,настанак,елементи и врсте.Мрежа
ваљка.PиV ваљка.Купа,настанак и
елементи.Мрежа купе.Р и V купе

-фронтални
-индивидуални

Функција и њен график

-фронтални
-индивидуални

линеарне једначине са две непознате и њихова
решења
методе решавања система линеарних једначина

-фронтални
-индивидуални

Сложене фигуре.Израчунавање Р и V
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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.
Методе рада

И интернет стране, панои,
шеме, слике, фотографије.

вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
компјутером)

Ресурси

 Упознавање и усвајање еколошких
појмова, биолошке
разноврсности и њеног
значаја за опстанак врста.
 Усвајање и разумевање
нивоа организације живог
света у природи

индивидуални

Увод у екологију

Формирање позитивног
односа према учењу
биологије и заштити
и очувању природе и
непосредног окружења.

Задаци

Облици
рада

Наставн
а тема

Циљеви

Корелација
историја,
географија,
хемија,
физика,
математика

Образовни
стандарди
БИ.1.3.8
БИ 1.3.9
БИ.1.4.1.
БИ.1.4.8.
БИ.1.1.4
БИ 1.2.2 БИ
1.2.7.
БИ 2.4.2.
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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

1.

2.

Број
часо
ва

4

3

Садржај програма

Неметали, оксиди
неметала и киселине

Метали, оксиди
метала, хидроксиди
(базе)

Активности ученика у
образовно васпитном раду
-Препознаје Основна физичка и
хемијска својства неметала
(агрегатно стање, боју, 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
- 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

Активности
наставника у
образовно
васпитном раду

Подстиче , упућује,
објашњава,
наводи примере,
помаже у писању
формула оксида и
киселина

Подстиче , упућује,
објашњава, наводи
примере, помаже у
писању формула
оксида и база

Начин и
поступак
остваривања

- индивидуални
рад
- групни рад

- индивидуални
рад
- групни рад

Циљеви и задаци
садржаја програма

- зна разлику метала и неметала
- зна примену неких елемената и
њихових једињења
- зна својства неких наметала
-пише формуле

- 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
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3.

4.

5.

3

-пише формуле соли
- зна шта је електролитичка
Соли електролитичка
дисоцијација
дисоцијација
- зна шта су електролити и да су
киселина, база и соли
јони у ратсвору електролита
носиоци наелектрисања и
одговорни за проводљивост

Демонстрира,
подстиче,
објашњава

- зна преко формуле да одреди класу
једињења
- разликује својства соли
- ради једноставније задатке

- индивидуални
рад
- групни рад

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

4

- помоћу модела склапа формуле
- поставља питања, повезује и
Органска једињења са закључује
кисеоником
- пише формуле и једноставније
једначине
- ради једноставније огледе

Подстиче , упућује,
објашњава, наводи
примере, помаже у
писању формула

индивидуални рад
- групни рад

- 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
- према функционалној групи
разликује класе једињења
- зна примену и својства етанола
- зна примену и својствасирћетне
киселине
- зна шта су естри и како настају

ДОДАТНА НАСТАВА
СРПСКИ ЈЕЗИК
Садржај
програма
Избор ученика и
усвајање год.
плана рада
Језик (граматика
и правопис)

Број
часова

Активности у ченика

Активности наставника

Начин и поступак
остваривања

Циљеви и задаци садржаја
програма

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

15

Слушање, вежбање,
упоређивање,
шрактична примена
стеченог знања,
уочавање,

-Подстиче на
размишљање,
закључивање и креативно
мишљење

Дијалог,
монолог,
рад у групама,
тимски рад, истраживачки
рад

-Поступно и темељито упознавање
граматике српског језика
-Упознавање и примена граматике и
правописа
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Књижевност
(kњижевни
текстови и
стилске особине
текста)

7

закључивање
Читање, разговор,
анализа, упоређивање,
размена знања и
искуства,
истараживање

Припрема
ученика за
такмичења

10

Вежбање,слушање,
сугестије, запажања,
разговор

Израда текстова

2

Рад на тексту

1

Сугестије, усвајање,
записивање

Анализа рада

-Подстиче на
размишљање,
закључивање и креативно
мишљење
-Подстиче на
размишљање,
закључивање и креативно
мишљење
-Подстиче на
размишљање,
закључивање и креативно
мишљење
-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

Текст,
дијалог,
анализа, вежбе

- Развијање такмичарског духа и
жеље за стицањем нових знања из
језика и граматике

Припремање текста,
извођење програма

- Квалитетна и разноврсна израда
текстова

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
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.
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ
Начини и
поступци
Циљеви и задаци
Садржаји програма
Број часова
остваривања
садржаја програма
УЧЕНИKA
НАСТАВНИKA
рада
-уочава
-презентује
-проширивање знања
Biographies of famous
-фронтални
2
-именује
-усмерава ученика
о
познатим
people
-индивидуални
-повезује
-подстиче на размишљање
личностима
и
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Description of the pictures

-уређује

Relative clauses with Who,
That, Which

-открива релације
и изражава их
-упоређује
-уочава

Translation of an unknown
text with familiar
vocabulary from English
to Serbian

1

3

-уочава
-закључује
-проверава

2

-уочава
-именује
-разликује
-упоређује
-открива релације
-изражава их

Compound adjectives
(best-selling novel, readymade sauce)

2

-уочава
-именује
-открива релације
-упоређује
-закључује

Quiz in English
(Geography, History,
Music and Art)

3

-oткрива релације
-закључује

Time expressions (for ages,
for a fortnight…)

3

-oткрива релације
-закључује

3

-открива релације

Listening comprehension

-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно мишљење
-презентује
-подстиче ученика на увиђање,
закључивање, упоређивање
-презентује
-усмерава ученика
-утиче на развој свести ученика о
значају и примени граматичке
целине при решавању проблема из
свакодневног живота
-презентује
-подстиче ученика на увиђање,
закључивање, упоређивање
-утиче на развој
тачности,прецизности,
одговорности,уредности код ученика
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на размишљање
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно мишљење
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на размишљање
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно мишљење
-презентује
-подстиче ученика на увиђање,
закључивање, упоређивање
-презентује

употреба вокабулара у
сврху описа

-фронтални
-индивидуални

-употреба
односних
заменица у енглеском
језику

-фронтални
-индивидуални

-употреба
познатих
речи
унутар
непознатог текста

-фронтални
-индивидуални

-примена
вокабулара

-фронтални
-индивидуални

- примена сложених
придева у енглеском
језику

-фронтални
-индивидуални

-развијање
логичког
мишљења
и
закључивања

-фронтални
-индивидуални
-фронтални

стеченог

-употреба
време

израза

за

-употреба

израза

у
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-закључује

First conditional with IF
and UNLESS

The Second Conditional
And The Third
Conditional

Get/ have something done

Pronunciation:
Stress in sentences

Let someone do something

Reported Speech

3

-разликује
-упоређује
-проверава

2

-oткрива релације
-закључује

2

-упоређује
-открива релације
-изражава их

3

-открива релације
-закључује

3

-открива релације
-закључује

-усмерава ученика
-утиче на развој свести ученика о
значају и примени модалног глагола
при решавању проблема из
свакодневног живота
-презентује
-усмерава ученика
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно мишљење
-презентује
-подстиче ученика на увиђање,
закључивање, упоређивање

-презентује
-усмерава ученика
-утиче на развој свести ученика о
значају и примени граматичке
целине у свакодневном животу
-презентује
-подстиче ученика на увиђање,
закључивање, упоређивање
-презентује
-усмерава ученика
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно мишљење

-индивидуални

енглеском језику
-употреба погодбених
реченица у енглеском
језику

-фронтални
-индивидуални

-употреба погодбених
реченица у енглеском
језику

-фронтални
-индивидуални

-употреба
конструкције
реченице у енглеском
језику

-фронтални
-индивидуални

-употреба
наглашевања
реченица

-фронтални
-индивидуални

-примена коришћења
граматичке
конструкције
у
енглеском језику

-фронтални
-индивидуални

делова

-'употреба
управног
говора у енглеском
језику
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ИСТОРИЈА
Садржаји
програма
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
Први светски рат
и револуција у
Русији и Европи
Србија и Црна
Гора у Првом
светском рату
Свет између
Првог и Другог
светског рата
Југословенска
краљевина
Други светски рат
– Тотални рат
Југославија у
Другом светском
рату

Број
часов
а

2

Активности ученика у
образовно-васпитном раду

Увежбавање знања напредног
нивоа, рад на историјској карти,
тестови са такмичења, вежбања
за завршни испит

2

Увежбавање знања напредног
нивоа, рад на историјској карти,
тестови са такмичења, вежбања
за завршни испит

2

Увежбавање знања напредног
нивоа, рад на историјској карти,
тестови са такмичења, вежбања
за завршни испит

2

Увежбавање знања напредног
нивоа, рад на историјској карти,
тестови са такмичења, вежбања
за завршни испит

Активности наставника
у образовно-васпитном
раду
Објашњава,
подстиче,
дискутује,
анализира,
поставља проблем,
усмерава, ствара
ситуацију

Објашњава,
подстиче,
дискутује,
анализира,
поставља проблем,
усмерава,
ствара ситуацију
Објашњава,
подстиче,
дискутује,
анализира,
поставља проблем,
усмерава,
ствара ситуацију
Објашњава,
подстиче,
дискутује,
анализира,
поставља проблем,

Начин и поступци
остваривања програма

Циљеви и задаци
садржаја програма

Рад на различитим уџбеницима
и збиркама извора; самосталне
презентације; повезивање
раније наученог и корелација
са другим предметима,
припреме за такмичење и
завршни испит

-развијање сарадничког
односа, проширивање
постојећих и усвајање
нових знања, сналажење на
карти
-усвајање нових знања,
утврђивање постојећих,
употреба атласа,
оспособљавање за
самосталан рад

Рад на различитим уџбеницима
и збиркама извора; самосталне
презентације; повезивање
раније наученог и корелација
са другим предметима,
припреме за такмичење и
завршни испит
Рад на различитим уџбеницима
и збиркама извора; самосталне
презентације; повезивање
раније наученог и корелација
са другим предметима,
припреме за такмичење и
завршни испит
Рад на различитим уџбеницима
и збиркама извора; самосталне
презентације; повезивање
раније наученог и корелација
са другим предметима,

-анализа текстова,
уочавање
повезаности
градива и оспособљавање
за
самосталан
рад, употреба атласа
-анализа текстова,
уочавање
повезаности
градива и оспособљавање
за
самосталан
рад, употреба атласа
-анализа текстова, уочавањ
е повезаности герадива,
развијање креативности и
сарадничког односа
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Југославија и свет
после Другог
светског рата

2

Увежбавање знања напредног
нивоа, рад на историјској карти,
тестови са такмичења, вежбања
за завршни испит

усмерава,
ствара ситуацију

припреме за такмичење и
завршни испит

Објашњава,
подстиче, дискутује,
анализира,
поставља проблем,
усмерава,
ствара ситуацију,
проверава

Рад на различитим уџбеницима
и збиркама извора; самосталне
презентације; повезивање
раније наученог и корелација
са другим предметима,
припреме за такмичење и
завршни испит

-повезивање и примена
наученог, анализа текстова,
уочавање
повезаности градива

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,
-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
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Садржаји образовно
васпитног програма

Број
часова

Организовање
додатног рада-

4

Истраживачки радови

10

Интернет у настави

7

Припрема за
такмичење

15

Активности ученика у
образовно васпитном раду
Разматрају, предласжу,
усвајају план и програм
Користе стручну литертуру,
самостално истражују,
пишу реферате, осмишљавају
асооцијације, организују
квизове,
активно учествују у
планирању и организовању
екскурзија дајући предлоге
Обучавање употребе
савремених техничких
достигнућа, правилно
руковање и самостална
примена у сопственом
истраживању.
Активности проширују знања
петог, шестог, седмог и осмог
разреда, самостално користи
стручну литературу, интернет,
штампу, учествују на свим
организованим такмичењима

Активности
наставника у
образовно
васпитном раду
Предлаже програм
Упућује, ствара
ситуације,
мотивише,
објашњава,
демонстрира, указује
на могуће грешке,
Објашњава ,
демонстрира,

Упућује на изворе
стицања знања, даје
подршку, мотивише,
прави тестове,
проверава стечено
знање

Начин ипоступак
остваривања програма

Циљеви и задаци садржаја
програма

Разговор,

Активно учешће и улога у
доношењу одлука,

Самосталан рад,
истраживачки рад, тимски
рад, рад у малим групама

Осамостаљивање у раду,
самостално истраживање,
самостално и правилно
коришћерње стручне
литературе,штампе

Самосталан рад,
рад у мањим групама,
тимски рад

Индивидуалн
Тимски
Истраживачки

Самостално рукују,
истражују, сазнају и
примењују техничка
достигнућа у настави.

Развијање свестраније,
целокупније личности са
ширим размишљањима о
збивањима, истраживачком
раду и нових сазнања о свету

ФИЗИКА
Садржај програма

Осцилаторно и
таласно кретање

Број
часова

Активности ученика у
васпитно-образовном раду

Активности наставника у
васпитно-образовном раду

2

Ученик самостално и
спонтано посматра различите
огледе везане за Доплеров
ефекат, ултразвук, буку,

Наставник их наводи на
решавање сложених проблема
буди радозналост,
креативност, самосталност,

Начин и поступак
остваривања
програма
-индивидуални рад
-групни рад
-рад у пару
-дијалошка метода

Циљеви и задаци садржаја
програма
Ученик повезује и примењује
стечена знања из области
осцилаторног и таласног
кретања да би извео закључке

777

звучну резонанцију и брзину
звука у ваздуху, поставља
питања, изводи закључке,
користи литературу и
интернет.

Светлосне појаве
8

Електрично поље

3

Електрична струја
6

такмичарски дух, стваралачки
и истраживачки рад.

-илустративнодемонстративна метода
-практичан рад
-решавање рачунских
задатака

и дошао до решења сложених
задатака.

Ученик самостално и
спонтано посматра различите
светлосне појаве, мале
објекте помоћу микроскопа,
поставља питања, изводи
закључке, претражује и
користи литературу и
интернет, решава проблеме
везане за закон одбијања и
преламања светлости.

Наводи их на решавање
сложенијих проблема везаних
за светлосне појаве,Учи их да
самостално решавају
проблеме ,и буди њихову
креативност,и
самосталнос.Мотивише их за
стваралачки и истраживачки
рад.

-индивидуални рад
-групни рад
-рад у пару
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна метода
-практичан рад
-решавање рачунских
задатака

Ученик самостално и
спонтано посматра различите
облике електричних појава у
животу, поставља питања,
изводи закључке, претражује
и користи литературу и
интернет, решава сложене
рачунске задатке везане за
закон одржања количине
наелектрисања, Кулонов
закон, рад у пољу и напон.

Наставник наводи на примере
електричних појава у
свакодневном животу, наводи
на коришћење додатних
извора знања,упућује на
коришћење интернета
.Објашњава Кулонов закон и
рад у електричном пољу.

-индивидуални рад
-групни рад
-рад у пару
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна метода
-практичан рад
-решавање рачунских
задатака

Ученик повезује и примењује
стечена знања о електричним
појавама, Кулоновом закону,
раду у пољу и напону да би
извео закључке и дошао до
решења сложених задатака
(графичких и рачунских).

Ученик самостално и
спонтано изводи огледе,
поставља питања, изводи
закључке, претражује и
користи литературу и
интернет, решава сложене
рачунске задатке везане за
област електричне струје.

Наставник наводи на примере
ел појава у свакодневном
животу,наводи на коришћење
додатних извора
знања,упућује на коришћење
интернета .Објашњава и
наводи на коришћење
стечених знања у даљем
образовању .

-индивидуални рад
-групни рад
-рад у пару
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна метода
-практичан рад
-решавање рачунских
задатака

Ученик повезује и примењује
стечена знања о Омовом
закону, раду и снази
електричне струје, Џуловом
закону и Кирхофовим
правилима да би извео
закључке и дошао до решења
сложених задатака (графичких
и рачунских) и проблема

Ученик повезује и примењује
стечена знања о светлосним
појавама, закону одбијања и
преламања светлости, да би
извео закључке и решио
проблеме везане за закон
одбијања светлости, сферна
огледала, закон преламања
светлости, тоталну рефлексију,
сочива и оптичке инструменте
и утврдио примену истих.
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везаних за горе наведено.

Магнетно поље
4

Атомска и
нуклеарна физика

4

Ученик самостално и
спонтано посматра различите
облике магнетних појава,
поставља питања, изводи
закључке, претражује и
користи литературу и
интернет, решава сложене
рачунске задатке.

Учи их да примењују стечена
знања приликом решања
сложенијих проблема.Учи их
да примењују знање у
свакодневном животу.Наводи
на коришћење
интернета.Корелација са
другим предметима.

-индивидуални рад
-групни рад
-рад у пару
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна метода
-практичан рад
-решавање рачунских
задатака

Ученик самостално и
спонтано посматра различите
моделе атома, језгра,
нуклеарних реакција и
слично, поставља питања,
изводи закључке, претражује
и користи литературу и
интернет, решава проблеме
везане за радиоактивно
зрачење.

Наводи их на решавање
сложенијих проблема везаних
за светлосне појаве,Учи их да
самостално решавају
проблеме , и буди њихову
креативност, и
самосталнос.Мотивише их за
стваралачки и истраживачки
рад. Наводи приману у
медицини и науци , за војне
сврхе.

-индивидуални рад
-групни рад
-рад у пару
-дијалошка метода
-илустративнодемонстративна метода
-практичан рад
-решавање рачунских
задатака

Ученик повезује и примењује
стечена знања о магнетним
појавама, да би извео закључке
и дошао до решења сложених
задатака.

Ученик повезује и примењује
стечена знања о структури
атома и нуклеарним
реакцијама, да би извео
закључке и решио проблеме
везане за радиоактивност.

МАТЕМАТИКА
Активности у образовно-васпитном раду
Садржај
Програма
Полиноми, растављање
на чиниоце – сложени
задаци

Број
часова

3

учениka
-закључује
-разликује
-открива
релације

наставниka
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на
размишљање

Начини и
поступци
остваривања
рада
-фронтални
-индивидуални

Циљеви и задаци садржаја програма

-бројевни изрази са полиномима који у
имениоцу имају променљиву
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Једначине са апсолутним
вредностима

Докази у математици

Примена процената

Задаци логичке природе

3

-закључује
-разликује
-открива
релације

2

-закључује
-разликује
-открива
релације

3

-разликује
-открива
релације

3

-закључује
-разликује
-открива
релације

Призма P и V – сложени
задаци

3

Пирамида PиV – сложени

3

-разликује
-упоређује
-открива
релације
-разликује

-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење
-презентује
-утиче на развој свести
ученика о значају и
примени математике при
решавању проблема из
свакодневног живота
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче ученика на
увиђање, закључивање,
упоређивање
-презентује
-усмерава ученика
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење
-презентује
-подстиче ученика на
увиђање, закључивање,
упоређивање
-утиче на развој
тачности,прецизности,
одговорности,уредности
-презентује
-усмерава ученика
-утиче на развој свести
ученика о значају и
примени математике у
свакодневном животу
-презентује

-фронтални
-индивидуални

-одређивање нула и дискусија
-решавање
једначина
са
вредношћу

-фронтални
-индивидуални

-на основу датих података истеченог знања
доказати задате теореме

-фронтални
-индивидуални

-примена процената у осталим гранама
живота

-фронтални
-индивидуални

-решавање задатака
закључивања

-фронтални
-индивидуални

-израчунавање О и Р пресека призме под
одређеним условима
-сложени задаци са Р и V

-фронтални

-израчунавање О и Р пресека пирамиде под

апсолутном

помоћу

логичког
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задаци

Декартов правоугли
координантни систем

Функција, цртање и
читање графика

Неки елементарни
проблеми екстремних
вредности

Ваљак – купа – сложена
тела – одабрани задаци

Решавање проблема
једначином са једном
непознатом и системом
једначина

-упоређује
-открива
релације

2

-разликује
-упоређује
-открива
релације
-закључује

3

-закључује
-разликује
-открива
релације

3

-закључује
-разликује
-открива
релације

3

5

-разликује
-упоређује
-открива
релације

-разликује
-упоређује
-открива
релације

-усмерава ученика
-подстиче ученика на
увиђање, закључивање,
упоређивање
-презентује
-подстиче ученика на
увиђање, закључивање,
упоређивање
-утиче на развој
тачности,прецизности,
одговорности,уредности
-презентује
-усмерава ученика
-утиче на развој свести
ученика о значају и
примени математике у
свакодневном животу
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на
размишљањe
-презентује
-усмерава ученика
-подстиче на
размишљање
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење
-презентује
-утиче на развој свести
ученика о значају и
примени математике при
решавању проблема из
свакодневног живота

-индивидуални

одређеним условима
-сложени задаци са Р и V

-фронтални
-индивидуални

-растојање између тачака
-израчунавање О и Р фигуре која има
координате темена

-фронтални
-индивидуални

-цртање и читање задатих графика

-фронтални
-индивидуални

-решавање екстремних задатака
-уочавање односа између елемената
закључивање

-фронтални
-индивидуални

-сложена тела од ваљка и купе(купа из ваљка
као и обратно)
-површина пресека под одређеним условима

-фронтални
-индивидуални

-решавање
проблемских
задатака
укључивањем
једначине
са
једном
непознатом или системом једначина
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и

Развијање логичког,
апстрактног и критичког
мишљења.
Подстицање радозналости,
потребе за знањем за
разумевање природе,
њених процеса и појава.



Детаљније савлађивање раније
стечених знања
 Оспособљавање
ученика за прикупљање
података помоћу мерења,
посматрања и бележења на
терену.

вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
компјутером)
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом и
компјутером)

Ресурси
И интернет стране, панои,
шеме, слике, фотографије

Представљање основних метода
истраживања у екологији
Разумевање научне методе којом се
долази до сазнања
Оспособљавање ученика за
извођење једноставних
истраживања

Методе рада

Интернет стране, шеме,
слике, публикације.

Упознавање ученика са

новим наставним
предметом.

Развијање функционалне
биолошке писмености

Оспособљавање ученика за
комуницирање коришћењем
стручне терминологије

Облици
рада

Задаци

индивидуални

Циљеви

индивидуални и
фронтални

Екологија и животна
средина

Увод у екологију

Наставн
а тема

БИОЛОГИЈА
Циљеви додатне наставе су:
Додатна настава се организује за напредније ученике који желе да прошире своја знања из биологије
Корелација

Образовни
стандарди

физика, хемија,
географија,
техничко
образовање

БИ 3.4.1.
БИ 3.4.7.
БИ 3.3.5.
БИ 3.3.6 БИ
3.4.5.

физика, хемија,
географија,
техничко
образовање

БИ.3.4.2.
БИ.3.4.3
БИ.3.4.1.
БИ.3.4.2.
БИ.3.3.6.
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Продубљивање
свакодневно примењивих
знања,
развијање еколошке свести
и даље преношење на
остало
становништво.

 разумевање улоге и значаја
личног ангажовања у
заштити животне средине.
 Самостални пројекат личног
ангажовања у заштити животне
средине

вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом и
компјутером)

Интернет стране,
публикације, штампа,
медији

вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом, графиком,
шемом и
компјутером)

Интернет стране, слике,
панои, штампа, медији,
дигитална камера и мобилни
телефони

 стицање основних знања
о глобалним последицама
загађивања животне
средине.
 Усвајање знања о важности
едуковања становништва и
спровођења мера заштите
животне средине.

Интернет стране, штампа,
медији, публикације

Угрожавање, заштита и
унапређивање екосистема
Глобалне последице
загађивања животне средине
Животна средина и
одрживи развој

Даље усвајање вештина и
умећа из
области екологије и
заштите
животне средине.

вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликоми
компјутером)

индивидуални и групни



Продубљивање стечених знања о
типовима екосистема, животним
условима у њима, изворима
загађења и последицама истог на
екосистеме
Продубљивање знања о важности
заштите природе као и биљних и
животињских врста
од изумирања

индивидуални и групни



индивидуални

Оспособљавање ученика
за решавање проблема,
изражавање и образлагање
сопственог мишљења

физика, хемија,
географија,
техничко
образовање,
грађанско
васпитање

БИ.3.6.3.
БИ.3.4.6.
БИ.3.4.7.
БИ.3.4.5.

физика, хемија,
географија,
техничко
образовање,
грађанско
васпитање

БИ.3.6.4.
БИ.3.6.1.
БИ.3.4.6.
БИ.3.4.8.

физика, хемија,
географија,
техничко
образовање
грађанско
васпитање

БИ.3.4.8.
БИ.3.4.6.
БИ.3.4.7.
БИ.3.4.8.
БИ.3.6.1.
БИ.3.6.4.
БИ.3.6.5.
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вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом, шемом и
компјутером)

Интернет стране, слике,
панои, дигитална камера и
мобилни телефони,
штампа

Животна средина ,
здравље и култура

 Даље развијање еколошке и
здравствене културе као и
културе живљења.

индивидуални и групни

Продубљивање знања о
здравом начину живљења и
деловања

физика, хемија,
географија,
техничко
образовање,
грађанско
васпитање

БИ.3.5.8.

ХЕМИЈА
Циљеви наставе су:
Додатна настава се организује за напредније ученике који желе да прошире своја знања из хемије.
Редниброј
теме

1

2

Број
часова

3

3

Садржај
програма

Неметали,
оксиди неметала
и киселине

Метали, оксиди
метала,
хидроксиди
(базе)

Активности ученика у
образовно
васпитном раду
- планира оглед, бележи
резултате
- решава рачунске задатке
- поставља питања
- изводи закључке на основу
огледа
- дискутује о својствима
киселина, база и соли
- планира и изводи огледе
- припрема извештаје о
експеримен талном раду
- решава рачунске задатке

Активности
наставника у
образовно
васпитном раду
Подстиче, упуђује у
истраживачки рад,
одговара на питања,
помаже у закључивању
и сугерише при
решавању задатака
Подстиче, упуђује у
истраживачки рад,
одговара на питања,
помаже у закључивању
и сугерише при
решавању задатака

Начин и
поступак
остваривања
индивидуални
рад
- фронтални
рад
- рад у
паровима
индивидуални
рад
- фронтални
рад
- рад у
паровима

Циљеви и задаци
садржаја програма
- повезује својства неметала и
метала са положајем у ПСЕ
- применом стечених знања
самостално изводи огледе
- самостално решава
стехиометријске задатке
- разликује својства класа и
једињења применом индикатора
- схвата генетску повезаност
класа једињења
- самостално решава
експерименталне и рачунске
задатке
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3

4

5.

6

7.

1

1

Соли

- претражује и користи
литературу
- планира и изводи оглед

Препознаје јаке и слабе
електролите
Зна да су јаки електролити
Електролитичка потпуно дисосовани на јоне, а
дисоцијација
слаби нису
киселина, база Успешно представља
и соли
електролитичку дисоцијацију
по фазама
Демонстрира способност
електролита да проводе
електричну енергију

Подстиче, упуђује у
истраживачки рад,
помаже и сугерише
при извођењу огледа
Демонстрира упућује у
самосталан рад,
подстиче на
стваралачко и
критичко мишљење

- упућује на
коришћење интернета,
извођење огледа и
истиче битност
истинитости резултата

Угљоводоници

- планира и изводи оглед,
бележи резултате
- претражује интернет за
прикупља ње информација

3

Органска
једињења са
кисеоником

- посматра својства супстанци и
промене током огледа
- анализира резултате огледа и
изводи закључке
- решава задатке

- указује на значај
посматрања промена
током огледа
- помаже у анализи
резултата и при
решавању задатака

2

Биолошки
важна једињења

- претражује и користи
различиту
литературу
- изводи експерименте и

-упућује на различиту
литературу
-упућује на
експерименте и

4

- зна шта су органска једињења и
значај угљеника за органску
хемију
индивидуални
- самостално изводиексперименте
рад
за потврду састава органских
једињења

- разуме начин на који раствори
електролита проводе електричну
индивидуални
енергију
рад
- зна основна својства електролита

- разуме разлику између засићених
и незасићених
угљоводоника
индивидуални
- зна основна физилка и хемијска
рад
својства угљоводоника
- рад у
- самостално изводиексперименте,
паровима
претражује интернет и прикупља
информације
- разликује класе једињења на
основу функционалних група
индивидуални - зна везу функционалне групе и
рад
својства једињења
- фронтални
- примењује знања у
рад
експерименталном раду
- врши потребна израчунавања
- фронтални
- разуме својства и улогу масти и
рад
уља
- рад у
- зна разлику између моносахарида
паровима
и осталих угљених хидрата
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8.

1

Хемија животне
средине

закључке
из експеримента

помаже при доношењу
закључака

-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

- експериментално проверава
теоријска знања
- зна улогу протеина у живим
бићима
- знају који је значај безбедног
индивидуални поступања са супстанцама,
рад
начине њиховог правилног
- фронтални
складиштења
рад
-Израђују мини пројекте вазане
за заштиту животне средине

3.КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
Активности:




Приредба поводомпријема првака одржава се у месецу јуну. Реализатори су учитељи и ученици четвртог разреда.
Приредба поводом школске славе – Савинданодржава се 27. јануара. Реализатори су ученици и учитељи 3. разреда, хор
ученика виших разреда са наставником музичке културе и наставници српског језика са ученицима виших разреда.
Одељењска приредба организује се у оквиру одељења према слободном избору сваког учитеља. Најчешће се одржава поводом
Нове године, Дана жена, завршетка школске године или неким другим поводом. Реализатори су учитељ и ученици датог
одељења.

Поред наведених активности током целе школске године организују се посете позоришним представама, галерији, посете песника,
општинско такмичење рецитатора и сл. Прве недеље октобра у оквиру Дечије недеље организују се спортска такмичења, маскембали и
посете установама у граду.
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Активности-Теме

-Састанак тима за
заштиту деце-ученика
од насиља,злостављања и
занемаривања.
-Договор о обавештавању
одељенских старешина и
свих учитеља о
попуњавању евиденционих
листова о насилном
понашању сваког месеца
-У сарадњи са одељенским
старешинама и учитељима,
одржати час,посвећен
програму превенције
насиља и упознавање
ученика са шемом
интервентних активности
постављених у холу школе.
-Обележавање дечје недеље
-Упознавање ученика са
Повељом дечјих права

Начин
реализације

Разговор
Анализа
Договор

Презентација
Упознавање

Презентација и
излагање

Носиоци
реализације

Тим за заштиту
деце и ученика
од насиља,
злостављања и
занемаривања

-Тим
-Специјални
педагог
-Одељенске
старешине

Специјални
педагог

Новембар

Октобар

Септембар

Време
реализације

4.ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
У ОШ „РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ“БАЈИНА БАШТА
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Децембар
Током
школске
године
Током
школске
године
Јануар
Фебруар

Предавање на тему
„Заштита деце-ученика
од насиља,злостављања и
занемаривања“

Предавање

Реализација радионица
из области ненасилне
комуникације

Током школске
године

Учитељи
Одељ. старешине
Стручне службе

Сарадња са институцијама и
организацијама,Центром за
социјални рад,Дечји
диспанзер,МУП,...

Сарадња
Разговор

Тим за заштиту
Директор
Спец.педагог

Коришћење садржаја
грађанског васпитања у
превенцији насиља

Кроз
наставу

Наставници
грађанског
васпитања

По потреби

Март

Предавања стручњака
из других институција

Лекари
Психолози
Инспектори

Спортска такмичења
посвећена сигурном и
безбедном окружењу.
Спортом против насиља

Договор
Сарадња
Орган.такмичења

Тим
Наставници
Физич.култура

Анализа стања у школи о
присутности насиља

Разговор и
Сарадња

Тим
Чланови

Мај
Јун

Април

Специјални
педагог
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Јул
Август
Током
школске
године

Еваулација
плана

Вођење
евиденције

Анализа
Разговор
Договор

Чланови тима

Евиденција

Чланови Тима
за заштиту

5. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ
Професионална оријентација као интегрални део васпитања и образовања у основној школи остварује се:
1. У свим облицима васпитно-образовног рада, у којима се остварују општи задаци васпитања, а посебно путем наставних програма,
слободних активности ученика, као и у оквиру рада одељенских заједница, примерено узрасним карактеристикама ученика;
1. У посебним облицима рада на професионалној оријентацији као што су: предавања за ученике и њихове родитеље, разговори, ,
тематски панои и посете средњим школама и радним организацијама.
2. Професионално тестирање ученика осмих разреда на нивоу школе (психолог).
3. Професионално саветовање ученика и њихових родитеља у школи и Центру за професионалну оријентацију града.
I

Професионално информисање и усмеравање ученика обављаће:

a) Стручна већа (разредне и предметне наставе) издвајањем садржаја који су погодни да ученици упознају основне карактеристике и
захтеве појединих струка и занимања као и могућности за превазилажење погрешних схватања и предрасуда o појединим струкама и
занимањима.
b) Предметни наставници и одељенска старешине, уз помоћ стручних сараданика, бавиће се уочавањем изражених склоности и
способности, особина личности и интересовања и предузимање одговарајуће мере за подстицање професионалног развоја ученика у
обавезној настави, додатном раду, слободним активностима и другим облицима ученичког ангажовања.
v) Одељенске старешине и стручни сарадници, уз сарадњу са родитељима, ствараће нове услове за што правилније усмеравање
професионалног усавршавања ученика, посебно васпитања правилног односа према раду, развијањем мотивације за постигнућем и
радних навика, формирање свести о појединој вредности и међусобној повезаности свих облика људског рада и сл.
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План остваривања задатака професионалне оријентације кроз наставне активности
Први разред
Српски језик- На одабраним питањима из читанке или дечјих листова или часописа који говоре о раду, ученици треба да схвате потребу
и корист од рада, како за човека тако и за друштво.
Свет око нас –Теме:Живот и рад у школи, Живот и рад у родитељском дому, пружају велике могућности и говоре о многим занимањима.
Други разред
Српски језик-Приликом обраде погодних прича, басни или песама треба нарочито истаћи вредност рада као једног од најбитнијих
услова за живот.
Свет око нас-Теме: Живот и рад у школи, Живот и рад у родитељском дому, Природна средина и рад људи...су погодне да деца схвате
основне појмове o бројним занимањима.
Трећи и четврти разред
Српски језик-Читање одабраних текстова из читанке и дечјих листова и часописа у којима се говори о занимањима.
Природа и друштво су веома погодни са својим садржајима да се обраде многа занимања.
Математика-Садржаји из претходних предмета могу се користити за израчунавање задатака као на пример трошкови деце, сече шума,
прераде дрвета итд.
У предметној настави од петог до осмог разреда:
Српски језик-у оквиру ове наставе може се радити на професионалном развоју ученика кроз: обраду разних чланака, писмене радове
ученика, говорне вежбе и слободне активности.
Страни језици-Многа занимања су везана за знање страног језика као што су: преводиоци, новинари, пилоти, стјуардесе, конобари,
шефови рецепција..Сав ова занимања треба повезати кроз обраду различитих текстова, као и кроз рад група и слободних активности у
оквиру страног језика.
Географија-Многе тематске целине и наставне јединице су погодне да се каже о људима и њиховом раду повеже са занимањаима људи
као што су: рудари, рударски инжињери, геолози, минеролози, ратари комбајнери итд.
Биологија-овде предмет пружа широке могућности да ученик схвати када је биологија повезана са многим групама занимања, целим
низом занимања, као што су занимања везана за агрономију, медицину, ветерину, хемију, физику итд.
Физика-при проучавању физике и њених закона, као и њихове примене, ученици долазе у додир са низом занимања као што су:
грађевинска занимања, прецизни механичари, металостругариi, машинска занимања итд.
Слободне активности и додатна настава – пружа доста извора за професионално обавештавање о појединим занимањима.
Хемија-У области хемије ученици стичу основе за научно схватање природе и природних појава и на тај начин сусреће се са појединим
занимањима из ове области као што су: анестетичари, виноградари, фармацеутски радници, радници у индустрији стакла итд.
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Математика-Удео математике у свакодневном животу и науци увек је присутан, па су због тога многа занимања везана за математику и
њену примену, као што су : књиговођа, благајник, програмер, статистичар, астроном, метеролог, сеизмолог, продавац итд..
Техничко образовање-Може се слободно рећи да у овој настави нема ни једне наставне јединице која се не може повезивати са групама
занимања, или појединим занимањима као што су: саобраћајна, пољопривредна, машинска, техничка и др. занимања.
Ликовна култура-И овај предмет даје низ могућности да се ученици упознају са занимањима као што су: молер, фарбар, фирмописац,
хемијски техничар, бојадизер итд.
Музичка култура-У редовној настави ученик може да се упозна са занимањима као што су : музиколог,, диригент, композитор, певач,
снимач звука итд.
Физичко и здравствено васпитање-Настава овог предмета као и слободне активности дају могућност да ученици добију информацију о
многим занимањима као што су: занимања везана за физичку снагу, брзину реаговања, слаб вид, равна стопала, издржљивост итд.
11.2. Посебни облици рада
Професионално информисање ученика, буђење професионалних интересовања ученика осмог разреда обављаће се кроз:
a) Предавања за ученике:
На часовима одељенског старешине, тим за професионалну оријентацију, организоваће радионице за ученике осмог разреда, услађене са
пројектом „ Професионална оријентација на преласку у средњу школу“ .
Разговори са ученицима и родитељима
Одељенске старешине и педагог ће организовати индивидуалне или групне разговоре,са ученицима, њиховим родитељима, као и сусрете
са представницима средњих школа.
в) Самостални радови ученика и изложбе
У зависности од узраста ученика, наставници српског језика и ликовне културе обрадиће по једну тему у сваком одељењу (на пример:
Мој узор у раду, Шта бих желео да радим кад одрастем и сл.).
Ови писани и ликовни радови послужиће за паное по учионицама и као материјал за постављање изложбе у холу школе.
11.3. Професионално орјентација
Ученици се упознају са светом рада кроз представљање родитеља или стручњака који говоре о својим професијама.
Да би добили бољу представу о појединим занимањима ученицима ће бити омогућено да посете компаније из рзличитих области.
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Педагог школе ће радити на реализовању следећих задатака професионалног орјентације, са нагласком на ученике осмог разреда, са
циљем:


да ученици стекну што потпунији и реалнији увид у своје интелектуалне способности, особине личности и стабилност
професионалних интересовања (на основу резултата психолошког тестирања, упитника за избор занимања и педагошке
документације o {школском успеху и напредовању ученика),



да добију информације о оним подручјима рада o којима, обзиром на индивидуалне особине, имају највише изгледа на успех и
задовољство у раду (индивидуални или групни рад са ученицима-њиховим родитељима, у сарадњи са Центром за професионалну
оријентацију града).



посебно праћење напредовања и развоја здравствено хендикепираних ученика, саветовање њихових родитеља или старатеља,
ради благовремене припреме документације за упис у средње школе.



да ученици стекну шира виђења алтернативних професионалних опредељења у складу са својим способностима,
интересовањима и могућностима, као и кадровским потребама друштва (усклађивањима жеља породице ученика са
могућностима и ученика али и друштва).



организовање тестирања ученика на нивоу школе, за осме разреде.



индивидуално професионално саветовање ученика осмог разреда и по потреби њихових родитеља.

* Организовање мини сајма образовања (представљање 10-15 средњих школа)
* Појединачно представљање средњих школа
* Учешће у пројекту „Професионална орјентација на прелазу у средњу школу“
* Сарадња са Националном службом за запошљавање.
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План рада професионалне оријентација за осми разред
„Пет корака до одлуке о школи и занимању“
1. Фаза - Самоспознаја - оснаживање „Ја“- самокомпетенција – 7 часова
Активности:
Одељенске заједнице, радионице:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Представљање програма и портфолија за 8. Разред
У свету интересовања и графикони интересовања
О стереотипима
У свету врлина и вредности ко сам ја
Каква сам „на први поглед“
Моја очекивања
Маскенбал занимања

Реализатори:
Одељенске старешине 8. разреда и Тим за ПО.
Октобар – децембар
2. Фаза – Информисање о занимањима, каријери и путевима образовања – 8 часова






Селективна анализа информативног материјала о жељеној школи односно могућностима каријере у односу на
интересовања
Слика савременог света рада
Кључне компентенције за занимања
Захтеви занимања – одговарајуће способности и контраиндикација
Сазнајем са интернета куда после школе

Ови садржаји ће бити интегрисани у наставне предмете, садржаје рада секција, додатне наставе и одељенских заједница.
Реализатори:
Одељенске старешине 8. разреда, предметни наставници и Тим за ПО..
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Јануар, фебруар
3. Фаза – Реални сусрети са светом рада и доношење одлуке о школовању и занимању – 6 часова






Припрема и спровођење интервјуа
Критеријум за избор школе
Детаљно распитивање ученика о могућностима школовања
Распитивање ученика у средњим школама, предузећима, служби за запошљавање
Интервјуи са експертима из струке изван школе

Ови садржаји ће бити реализовани у сарадњи са друштвеном средином, институцијама, радним организацијама.
Ови садржаји ће се реализовати у оквиру активности одељенских заједница, у току слободног времена ученика и у оквиру часова
редовне наставе и осталих облика васпитно-образовног рада.
Реализатори:
Ученици 8. разреда, родитељи, спољни сарадници, одељенске старешине 8. разреда, Тим за ПО..
Март, април
4. и 5. Фаза – Упознајем се са могућностима школовања и занимањима
Проверавам свој профил – Моја одлука о школи – 5 часова
1. Још једном проверавам уз укључивање родитеља, старатеља, свој профил личности, своја реална искуства са профилом
захтев жељене школе
2. Остварујемо учење путем иинформисања од стране родитеља
3. Остварујемо учење путем иинформисања од стране стручњака из друштвене средине
4. Обука за конкурисање
5. Моја одлука о школи и занимању
Реализатори:
Ученици 8. разреда, родитељи, спољни сарадници, одељенске старешине 8. разреда, Тим за ПО .
Ови садржаји ће се реализовати у оквиру индивидуалног и групног рада са ученицима на часовима одељенске заједнице и у оквиру
организоване посете реалних сусрета.
Април, мај
Тим за професионалну орјентације
Програм здравствене превенције
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У циљу остваривања здравствено васпитања и заштите здрвља, у сарадњи са Домо здравља у Бајиној Башти, посебна пажња
поклониће се: стицању основних знања о здрављу, најчешћим поремећајима и заштити здравља; развијању хигијенских навика и
позитивних здравствених ставова; стицању здравствене културе-програм спречавања инфективних болести, сиде и наркоманије,
штетност пушења и употребе алкохола.
На остваривању ових задатака поред здравствених радника (предавања и едукативни филмови из здравственог просвећивања),
ангажоваће се сви наставници школе, а нарочито наставници биологије и физичког васпитања, као и стручни сарадници школе.
Школски диспанзер (педијатар и медицинска сестра) врши систематске прегледе ученика наше школе, а у школској згради ради
стоматолошка амбуланта. Овом сарадњом са здравством знатно ће се унапредити здравствена заштита ученика.
6.ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА
САДРЖАЈ
Стварање што повољнијих
хигијенских услова у школи и
њихово одржавање у току године
Систематски прегледи ученика
Лекарски прегледи ученика пред
одлазак на рекреативну наставу или
екскурзију
Систематски прегледи зуба
Праћење социјалних и породичних
прилика ученика
Предавање за ученике и родитеље

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
VIII и током године

НОСИОЦИ АКТИВОСТИ
Помоћни радници, наставници

Према распореду Дома здравља
У току школске године

Дом здравља
Дом здравља

Према распореду Дома здравља
У току школске године

Дом здравља
Учитељи и одељенске старешине

У току школске године

Здравствени радници, наставници
биологије
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ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА У ОШ “РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ“
БАЈИНА БАШТА
ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА
-Сарадња школе и центра за социјални рад у пружању социјалне заштите ученика (дописи,лично).
-Пружање помоћи ученицима са поремећајима у понашању (обрада и неки други облици рада).
-Пружање помоћи васпитно запуштеним или угроженим ученицима који долазе из непотпуних породица или из породица са
проблематичним односима препознавање таквих породица у сарадњи са ученицима и сарадња са центром за социјални рад ради
пружања помоћи ученику (надзор над родитељима,издвајање из примарне породице).
-Упознавање и праћење социјалних прилика ученика и помоћи за децу тешких породичних прилика ( упућивање у остваривање
социјално-заштитних мера, упућивање родитеља на начине остваривања права, упућивање родитеља на извршење родитељских обавеза,
обилазак и кућне посете ризичним породицама са социјалним радником у циљу ефикаснијег пружања помоћи и побољшања сарадње
између школе и центра за социјални рад).

НАМЕНА АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА
Намена активности је уз сарадњу центра за социјални рад пружање помоћи ученицима и родитељима у остваривању плана социјалне
заштите,као и пружање помоћи и помоћ ученицима са поремећајима у понашању и породицама са социопатолошким појавама
(злостављање,алкохолизам итд...)

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА
-Стручни сарадници-специјални педагог,педагог,
-Директор школе,
-Радници центра за социјални рад,
-Ученици са поремeћајима у понашању,
-Ученици који долазе из породица са несређеним односима, као из ризичних породица,
-Родитељи,
-Учитељи и наставници.
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Носиоци активности су стручни сарадници школе који идентификују социјални проблем и информишу путем дописа или лично раднике
центра за социјални рад,који на основу сазнања школе,одлазе на терен,прате породичну ситуацију,те уз помоћ различитих законских
мера пружају социјалну заштиту ученицима и њиховим породицама.
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА
Начин реализације активности се одвија прво у школи где стручни сарадници уз сарадњу са учитељима и наставницима препознају
социјални проблем,независно о томe да ли је повезан са понашањем ученика или чланова његове породице.
Стручни сарадници тада путем дописа обавештавају центар за социјални рад,који на основу налаза и мишљења школе,одлазе на
терен,прате породичну ситуацију,обављају информативне разговоре са ученицима и члановима њихове породице. Када утврде потребне
чињенице реализују одређене социјалне и законске мере,те пружају социјалну заштиту ученицима и њиховим породицама.У циљу
ефикасније сарадње школе и центра за социјални рад,стручни сарадник специјални педагог,уз помоћ социјалног радника,одлази у кућну
посету породицама ученика који долазе из ризичних породица. Могућ је долазак и радника центра за социјални рад у школу,где се
индивидуалним разговорима са родитељима покуша решити проблем.
ВРЕМЕНСКЕ АКТИВНОСТИ
Опсервација и идентификација ученика са одређеним социјалним проблемима се у школи одвија свакодневно.У почетку стручни
сарадници проблем покушавају решити уз сарадњу родитеља (службеним позивима у школу и информативним разговорима),а уколико
нема резултата,по потреби,током школске године,шаљу дописе центру за социјални рад те тиме укључују центар за социјални рад у
решавање проблема. Кућне посете планирати зависно од потреба.
НАЧИН ВРЕДНОВАЊА И НАЧИН ВРЕДНОВАЊА РЕЗУЛТАТА
Начин вредновања се састоји од пружања помоћи социјално угроженим ученицима,праћењу њихових проблема у понашању и уклањању
социјално угрожавајућих и ризичних фактора из социјалне околине ученика (зависно од проблематике). Врло је важна повратна
информација центра за социјални рад школској установи.
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7. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Садржаји програма

Број
часо
ва

Активности ученика
у образовноваспитном раду
- разговарају,
- описују,

Екологија и животна
средина

5

-уочавају
-посматрају
-мере

- гледају филм
Угрожавање, заштита
и унапређивање
екосистема - животне
средине

- разговарају,
5

- описују,
- упоређују
- уочавају

Глобалне последице
загађивања животне
средине

-уочавају
4

-разговарају
-израђују паное

Активности наставника у образовноваспитном раду

Основни облици
извођења програма

Циљеви и задаци
садржаја програма

-упућује
-подстиче на размишљање, логичко
закључивање и упоређивање
-подстиче на радозналост и самостални
рад
-одговара на питања

-фронтални
-индивидуални
-рад у пару
-рад у групи

- Уочавање
зависности раста и
развоја биљака у
зависности од
еколошких фактора

-усмерава и прати активности ученика
-упућује
-подстиче на размишљање, логичко
закључивање и упоређивање
-подстиче на радозналост и самостални
рад

-фронтални
-индивидуални

- Упознавање
одликама биома
изван нашег
поднебља

-одговара на питања
-усмерава и прати активности ученика
-упућује
-подстиче на размишљање, логичко
закључивање и упоређивање
-подстиче на радозналост и самостални

-фронтални
-индивидуални
-рад у пару

-Проширивање
знања о
последицама
загађења ваздуха
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рад
-истражују
-креирају драмску
радионицу
- гледају филм
- разговарају,
Животна средина и
одрживи развој

4

- описују,
- упоређују
- уочавају

-рад у групи

-одговара на питања
-усмерава и прати активности ученика
-упућује
-подстиче на размишљање, логичко
закључивање и упоређивање
-подстиче на радозналост и самостални
рад
-одговара на питања

-фронтални
-индивидуални
-рад у пару

- Проширивање
знања о проблему
чврстог отпада и
значају рециклаже

-рад у групи

-усмерава и прати активности ученика
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8.ПРОГРАМ САРАДЊЕ ШКОЛЕ СА ПОРОДИЦОМ
Циљ:
Организовати облике активности који ће :



-подићи на виши ниво партнерство родитељи-школа ;
-пружити помоћ и подршку родитељу при обављању педагошке функције

Задаци :





-доприниети складном деловању породице и школе у образовању и васпитању ученика
- обезбеђивати и инсистирати на редовној , трајној и квалитетној сарадњи родитеља и школе
-остваривати позитивну интеракцију наставнник- родитељ
-обезбедити информисаност родитеља о променама у образовању које се остварују у школи и код ученика

Програм ће с остварити кроз:
Облик сарадње

Садржај

1.Индивидуални
разговориинформације

Информације о
условима понашању
ученика у породици,
школи , успеху,
напредовању

2. Одељенски
родитељски

- упознавање са
НПП, уџбеницима,

Носиоци
активности
Одељенске
старешине

Време

Напомена

-сваке
седмице ,
један термин

Распоред
пријема за
родитеље, на
оглсној табли
школе; израда
помоћник
директора

- по посебном
договору
-поједини
наставници на
захтев
одељенског
старешине или
родитеља
Одељенске
старешине

Септембар
,новембар-

Програм и
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састанци

наставницима,
облицима и
методама рада ,
кућним редом
школе(права и
обавезе свих
учесника В-О,
процеса;педагошке
теме из Програма
педаг. образовања

децембар ,
април, мајјуни

план ове
сарадње са
родитељима
припрема и
реализује
одељенски
старешина
Термине и
дневни ред
утвђује
одељенски
старешина;

Програм
педагошкогпсихолошког
образовања ,
израда педагог
ОС
3.Разредни
одељенски
састанци ( 1. и
4.разред )

4.Саветодавни рад
са родитељима

- упознавање са
Школоморганизацијом
,условима, кућним
редом,.....
-

Различити облици
саветодавног рада у

Директор
одељенске
старешине , сви
предметни
наставници
помоћник
директора ,
педагог,

Педагог ,

Септембар (
1.раз)

- април-мај
(4.и завршни
3.разред)
Према
потребама
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ученика чија деца
имају тешкоћа у
понашању и
учењу

зависности од
проблема
информације,
упућивање,

5.Заједнички
састанак мањих
група родитеља и
ученика са
наставнцима 1-4.
разреда са три и
више слабих
оцена

- информације о
узроцима неуспеха
(породица и школа)
, последицама по
општи успех на
крају школске
године, утврђивање
мера у породици(обавеза родитељашколе- наставника)
према дефинисаној
улози у Закону о
средњoј школи
Према
правилницима и
програмима ових
органа
Према планираним
активностима

5.Рад Савета
родитеља
6. Учешће
родитеља у
Школском одбору
7.Учешће
родитеља у
презентацијама
стваралаштва и
активности
ученика и
наставника

родитеља
Спец. педагог
Директор,
наставници
одељенских
већа; педагог ,
психолог по
потреби

Задужени
наставник
координатор
Родитељи
чланови ових
тела и
координатори
Учитељи,
наставници

Фебруар

Од септембра
до јуна
Од септембра
до јуна
Према
школском
календару
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9.ИЗЛЕТИ И ЕКСКУРЗИЈЕ
ПРВИ РАЗРЕД – једнодневни излет
Циљ:

Подстицање сазнајног,емоционалног и социјалног развоја личности
ученика

Задаци: Задовољавање потребе за коришћењем слободног времена ,игра ,дружење,комуникација међу ученицима и између ученика и
родитеља.
Маршрута: Бајина Башта - Перућац –Митровац- К. Баре- Бајина Башта.
Садржај:
ДРУГИ РАЗРЕД– једнодневни излет
Циљ:

Подстицање сазнајног,емоционалног и социјалног развоја личности
ученика

Задаци: Упознавање шире околине у којој ученик живи,боље међусобно
упознавање и развој кроз стицање нових искустава и међусобни
односи ученика разреда
Маршрута: Бајина Башта – К. Баре – Мокра Гора (Дрвенград) – К. Баре – Бајина Башта.
Садржај: Упознавање рељефа околине, важнијих објеката, сусрети са ученицима .

ТРЕЋИ РАЗРЕД- једнодневна
Циљ:

Подстицање сазнајног,емоционалног и социјалног развоја личности
ученика

Задаци: Повезивање школског учења и знања са непосредним посматрањем
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објеката, појава, односи међу ученицима, односи између дечака и
девојчица, самоорганизовање у групном путовању.
Маршрута : Бајина Башта – Бранковина – Ваљево (посета музеју, Муселимов конак, Тешњар) – Бајина Башта.
Садржај: Историјски споменици природне лепоте, туризам, насеља, привреда,
рекреативни центри и сл.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД-једнодневна
Циљ : Социјализација , развијање навике путовања.
Задаци: Друштвеност, односи између дечака и девојчица,богаћење
личног искуства.
Маршрута: Бајина Башта – Ваљево- Београд (Калемегдан-зооврт, Кнез Михаилова..) – Бајина Башта.
Садржај: Упознавање културно-историјске прошлости овог дела Србије.
НАСТАВА У ПРИРОДИ
Предлажу се дестинације за извођење наставе у природи су по разредима сваке школске године, углавном је доминантан Златибор:
ПРВИ РАЗРЕД - Златибор
ДРУГИ РАЗРЕД – Златибор
ТРЕЋИ РАЗРЕД – Дивчибаре
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – Врњачка Бања
Преложено време реализације Наставе у природи је мај – јун.
Предложено је да се у реализацији Наставе у природи укључе и ученици од 1.
до 4. Разреда ИО из Пилице, али је то тешко изводљиво због малог броја ученика.
У петом и шестом разреду изводи се једнодевни излет а у седмом и осмом разреду екскурзија у трајању од два дана.

804

ПЕТИ РАЗРЕД-једнодневна
Циљ : Вежбе ученика у учењу уопште, коришћење различитих извора
сазнања.
Задаци: Богаћење дечјег искуства, самоорганизовање, подстицање
позитивних односа између дечака и девојчица.
Маршрута: Бајина Башта –Соко Град - Лозница – Троноша –Тршић-Бања Ковиљача – Бајина Башта.
Садржај :Биологија, историја, географија, уметност и слично
ШЕСТИ РАЗРЕД-једнодневна
Циљ :Вежбе ученика у учењу уопште, коришћење различитих извора сазнања.
Задаци: Богаћење дечијег искуства, самоорганизовање, подстицање позитивних односа између дечака и девојчица.
Маршрута: Бајина Башта – Ужице – Горњи Милановац – Топола – Опленац – Аранђеловац –Лазаревац (Спомен гробница)
Ваљево- Бајина Башта
Садржај : Географија, историја, биологија, уметност.
За разлику од ранијег програма, а на иницијативу Стручног већа увршћена је посета Спомен гробници у Лазаревцу. Савет
родитеља размотиће предлог и дати своје мишљење. Савет родитеља није прихватио у потпуности дату маршруту и наложио
већу 6.р. да поново размотри предлог.
СЕДМИ РАЗРЕД (дводневна)
Циљ : Повезивање школског и ваншколског учења
Задаци: Генерацијско обележје ескурзије,развијање позитивних интеракција
Међу учесницима ескурзије
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Маршрута:
1.дан: Бајина Башта( полазак у 630) – Бања Ковиљача (пауза „Сунчана река“)- Сремска Митровица (музеј Срема само један) –
Сремски Карловци (Карловачка гимназија)- Петроварадин – Нови Сад – Суботица – (ноћење)
2.дан: обилазак града Суботице, Палић (језеро и ЗОО врт), Нови Сад (пауза)-Шабац – Ваљево – Бајина Башта.
Садржај: Ескурзија кроз наставне садржаје, властита сазнања из различитих
Извора (очекивања значења наше ескурзије ...)
ОСМИ РАЗРЕД (дводневна)
Циљ: Повезивање школског и ваншколског учења.
Задаци : Генерацијско обележје ескурзије , развијање позитивних интеракција међу учесницима ескурзије.
Маршрута: 1.дан: Бајина Башта- Овчар Бања- Крагујевац- Свилајнац (природњачки музеј) Деспотовац-Ресавска пећина) Чегар- Ниш(ноћење).
2.дан: Ћеле кула, Црвени крст, -Крушевац– Врњачка Бања -Чачак -Ужице-Бајина Башта.

10. ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК
На основу Сагласности Министарства просвете науке и технолошког развоја бр. 01-416/17 од 09.10.2017.Основној школи „Рајак
Павићевић“ даје се сагласност за једну хетерогену групу почев од школске 2017/2018.г.
Редни
број
1.
2.

РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ
БОРАВКА
Израда домаћих задатака и учење
(Српски језик, Математика, Свет око нас)
Допунска настава, додатна настава
(Српски језик, Математика)

НЕДЕЉНИ
БРОЈ РАДНИХ
ЧАСОВА

ГОДИШЊИ
БРОЈ РАДНИХ
ЧАСОВА

14

504

према потреби
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3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.

11.

ПРАТЕЋЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ
БОРАВКА
Мала школа великих ствари
Оловка пише срцем
Шарам – стварам
Певам, плешем, глумим
Видео пројекције
Игре без граница
Активност по избору ученика
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ
БОРАВКА
Припрема за оброк и исхрана
Укупно

2
1
2
1
2
5
2

72
36
72
36
72
180
72

1
30

36
1080

ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 0730-1530

07:30-08:45 08:45-09:00 09:00-10:30 10:30-11:30 11:30-12:3011:30-12:00 12:00-13:2513:25-13:45 13:45-15:15 15:15-15:30-

јутарње прихватање ученика, хигијенска припрема за доручак
доручак
самосталан рад, израда домаћих задатака
слободно време-боравак на ваздуху
слободне активности и припрема за одлазак на редовну наставу
пријем деце која су завршила редовне часове и слободне активности
слободно време боравак на ваздуху
ручак
самосталан рад ученика, израда домаћих задатака
слободно време-активности по избору ученика и преузимање од стране родитеља-одлазак кући

807

АКТИВНОСТИ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА
Време
реализације

Активности – теме

септембар

-ликовно изражавање
-креативан
рад
(прављење
предмета од сламки, текстила,
папира, гипса...)
-понашање
у
саобраћају
(илустрације)
-израда
паноа
(„Деца
у
саобраћају“)
-спортске и друштвене активности
(„Фудбал“, „Између две и четири
ватре“, „Иде маца око тебе“,
„Деда леда“, „Човече , не
љутисе“,
Музичке
столице,
Школица, игре вијачом, игре
ластишом, решавање дечијих
енигматских и логичких игара,
разноврсна подржавања покрета
људи и животиња

октобар

-креативан рад (прављење слика од
опалог лишћа)
-говорне
и
језичке
вежбе
(састављање приче на основу
датих слика; прављење нових
речи)
-посматрање јесењих промена у
природи
-певање и слушање музике
-израда паноа (Јесен)
-спортске и душтвене игре

Активности ученика

-слушају
-посматрају
-описују
-упоређују
-цртају
-праве
-трче
-вежбају
-такмичесе

-истражују
-прикупљају
материјале
-цртају
-сликају
-дискутују
-изводе ѕакључке
-певају
-вежбају и такмиче се

Активности
наставника

-сугерише
-поставља
проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише

-координира
радом, помаже
у стварању тима
и групе,
-упућује
на
изворе сазнања,
-сугерише
-дискутује
-мотивише

Начин
реализације

Циљеви и задаци

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

-Развијање
ученичких
способности опажања и
посматрања.
-оспособљавање ученика
за
коришћење
разноврсног материјала
-оспособљавање ученика
за живот и рад у
колективу
-развијање такмичарског
духа

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

-богаћење речника новим
речима и развијање
осећаја за реченицу
-развијање
смисла
за
тачност
и
естетски
доживљај
-развијање
колективног
духа и осећаја за групни
рад
-развијање и неговање
љубави према музици
-неговање
правилних
хигијенских навика
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новембар

-ликовно изражавање ученика
-кративан рад (прављење дечијих
инструмената и играчака)
-друштвене и спортске игре у
просторијама
-израда паноа (Школски прибор, и
научена слова)

-упоређују
-цртају
-сликају
-праве
-вежбају
-такмиче се

-сугерише
-поставља
проблем
-подстиче
-анализира
-мотивише

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

-развијање
перцепције,
пажње, мишљења и
закључивања
-развијање
уредности,
тачности,
маште,
размишљања, процене
свог и туђег рада
-оспособљавање
за
практичан рад
-развијање ликовних
доживљаја
-развијање
духа

децембар

-креативан рад (украшавање јелке
и
прављење
мањски
за
маскембал)
-припрема приредбе за дочек Нове
године
-игре на снегу
-израда паноа („У сусрет Новој
години-Новогодишњи
пано
жеља)
-уређење и украшавање учионице

-истражују
-прикупљају
материјале
-цртају
-праве
-дискутују
-анализирају
-изводе закључке

јануар

-говорна вежба (Доживљај са
зимског распуста)
-игре на снегу (правимо фигуре од
снега, Снешко Белић, Ледени
град)
-спортске и друштвене игре по
избору ученика

-причају
-активно слушају
-вежбају
-такмичесе

-координира
радом
-помаже
у
стварању тима
и групе
-упућује
на
изворе сазнања
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
радом
-помаже
у
стварању тима
и групе
-упућује
на
изворе сазнања

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

колективног

-оспособљавање
за
примену стечених знања
-развијање
маште
и
стваралаштва
-развијање креативности и
међусобне сарадње,
-развијање
осећаја
за
ритам и координацију
покрета
-неговању љубави према
зимским чаролијама
-богаћење речника, -вежбе
у усменом изражавању
-неговање групног облика
рада
-учествовање
у
организовању
уметничких активности
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-уређење паноа (игре на снегу,
Свети Сава)

-подстиче
-мотивише

фебруар

-говорна вежба (И речи се друже –
наоснову приче по сликама)
-спортске игре на снегу
-друштвене игре у просторијама
-изражајно усмено иражавање,
читање
занимљиве
дечје
литературе и часописа за децу

-причају
-читају
-такмичесе
-изводе ѕакључке

март

-креативан рад (прављење букета
од сувог и свежег цвећа и креп
папира, весници пролећа, израда
честитки ѕа Осми март...)
-читање песама и састављање
стихова о мајци
-припрема приредби за Осми март
-уређење паноа (Осми март Дан
жена)

-координира
-истражују
радом
-прикупљају
-помаже
у
материјал
стварању тима
-чистају и рецитују
и групе
-цртају праве
-упућује
на
-дискутују
и
изворе сазнања
анализирају
-подстиче
-изводе закључке
-мотивише

-истражује
-креативан рад (прављење корпица
-прикупљају
за јаја, украшавање ускршњих
материјале
јаја)

април

-читање текстова по избору
ученика
-изражајно рецитовање
-слушање
музике
и играње
народних игара
-уређење паноа (Дан планете
земље)

-читају и рецитују
-цртају и праве
-дискутују и
анализирају
-изводе закључке
-слушају музику

-сугерише
-поставља
проблем
-подстиче
-анализира
-мотивише

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

-мотивише
-координира
-фронтални
радом
-индивидуални
-помаже
у
сварању група и
тимова
-групни
-упућује на
-рад у пару
изворе знања
-ослобађа
од

-подстицање
и
развој
креативности
-развијање правилног и
лепог изражавања
-неговање другарства
-даљи развој физичких
способности
-развој
критичког
мишљења
-неговање
изражајног
читања
-развијање
ученичких
способности посматрања
и опажања, логичко,
стваралачког
и
апстрактног мишљења
-развијање
оспособљености
за
тимски рад
-неговање
изражајног
читања и рецитовања
-развијање и неговање
такмичарског духа
-неговање
изражајности
при
читању
и
рецитовању
-развијање
осећаја
за
склапање боја
-развијање креативности и
стваралаштва
-развијање координације
покрета уз музику
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-такмичесе

треме
-развија
слободно
мишљење

мај

-иражајно читање и драматизација
текстова
-посета приредби ѕа Дан школе
-спортске, музичке и друштвене
игре
-ликовно изражавање
-уређење паноа (Све цвета и све
расте)
-обилазак околине

-читају
-имитирају, глуме
-причају, посматрају
-изводе закључке
-такмиче се

-сугерише
-подстиче
-анализира
-мотивише
-развија
кооперативност,
самопоуздање

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

јун

-спортски живот (игре у школском
дворишту, такмичење, игре у
природи)
-припрема приредбе за крај
школске године
-уређење паноа (У сусрет лету)
-читање,
рецитовање,
драматизација
-певање и слушање музике

-имитирају
-глуме
-сликају
-рецитују
-певају
-такмиче се

-разговара
-процењује
-закључује

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

-развијање
осећаја
за
колективни рад
-неговање навике очувања
животне средине
-правилна
примена
стечених знања
-увежбавање читања са
разумевањем
-подстиче на слободно
причање
-стицање
навика
и
оспособљавање ученика
за
коришћење
различитих извора знања
-поштовања правила игре
и поседовање спортске
културе
-упознавање знаменитости
и лепоте места и
околине
и
сварање
навика
за
њихово
чување
-правилна
примена
стечених знања
-неговање такмичарског
духа
-неговање
навике
учествовања у тимском
раду
-неговање изражајности у
читању и рецитовању
-неговање
осећаја
за
поштовање и уважавање
туђег мишљења.
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11.ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКЕ

СЕПТЕМБАР

Време
реализације

Активности/теме
1.Рад на успостављању картотеке
2.Формирање библиотечке
секције и доношење плана рада
3.Текући административни,
информативни и саветодавни
послови
4.Увођење рачунара и програма
за потребе боблиотеке

ОКТОБАР

1.Заштита књижне грађе
2.Акција „Месец
књиге“(прикупљање
књига,прикупљање материјалних
средстава за набавку
књига,организовање посете Сајму
књига,прикупљање каталога)
3.Посете родитељским
састанцима

Начин
реализације

Носиоци
реализације

1.Индивидуално

1.Библиотекар

2.Групно,
консултације

2.Библиотекар

3.Индивидуално

3.Библиотекар

4.Консултације

4.Библиотекар

1.Групно,
демонстрирање
2.Састанак,
индивидуално,
посете

1.Библиотекар

3.Посета

3.Библиотекар,
разредне старешине

2.Библиотекар
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НОВЕМБАР

1.Консултације

1.Библиотекар

ДЕЦЕМБАР

1.Рад на изради картотечког
материјала
2.Израда библиотечког паноа за
пратеће јубилеје

1.Групно

1.Библиотекар,

2.Радионица

2.Библиотекар,
чланови библиотечке
секције

1.Анализа читаности

1.Анкета

1.Актив српског
језика

1.Сарадња са могућим
спонзорима за издавање
листа,учешће на конкурсима
2.Посете родитељским
састанцима

1.Разговор

1.Актив српског
језика,библиотекар

2.Посете

2.Библиотекар

МАРТ

ФЕБРУАР

1.Организовање сусрета са неким
од познатих књижевника
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АПРИЛ
МАЈ
ЈУН

1.Текуће активности библиотеке

1.Индивидуално

1.Библиотекар

1.Рад на сређивању библиотечког
фонда

1.Индивидуално

1.Библиотекар

1.Праћење враћања књига у
библиотеку

1.Сарадња са
разредним
старешинама

1.Библиотекар,
разредне старешине

Програм рада библиотекара
1.Рад на успостављању картотеке
2.Формирање библиотечке секције и
доношење плана рада
3.Текући административни ,информативни
и саветодавни послови
1.Заштита књижне грађе
2.Акција «Месец књиге»(прикупљање књига,

9

библиотекар

10

библиотекар
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прикупљање материјалних средстава,за
набавку књига,организовање посете Сајму
књига,прикупљање каталога)
1.Организовање сусрета са неким од познатих књижевника
2.Пратећа активност библиотеке

11

библиотекар

1.Рад на изради картотечког материјала
2.Израда библиотечког паноа за пратеће јубилеје
3.Текуче активности библиотеке

12

1.Извршити анализу читаности
2.Текућа активност библиотеке

2.

1.сарадња са могућим спонзорима за издавање
листа , учешће на конкурсима
1.Пратеће активности библиотеке
2.Рад на сређивању библиотечког фонда
1.Праћење враћања књига у библиотеку од
стране ученика

библиотекар

актив СЈ

3.
5

актив СЈ

библиотекар
6

раз стареш.

Под пратећим активностима библиотеке подразумева се активност на
пружању помоћи ученицима око коришћења књижне грађе , рад са секцијом,
организовање часова у библиотеци,сарадња са стручним активим,
сарадницима,градском библиотеком и сл.
Библиотека се налази у новим просторима са сасвим адекватним условима за рaд.
12.ПЛАН ТИМА ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА
Општи циљ : унапређење квалитета живота деце/ ученика са потешкоћама, талентоване деце као и деце из социјално маргинализованих
група, подстицање развоја деце.
Специфични циљеви:
1. Обезбеђивање и унапређење квалитета наставе у образовању ученика са потешкоћама, талентоване и маргинализоване деце.
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Задаци тима за инклузивно образовање:
1. Доношење плана и програма рада
2. Организовање активности на основу програма
3. Срадња са интерресорном комисијом
4. Анализа актуелне школске ситуација, идентификација деце са потешкоћама и потреба за додатном подршком
5.Израда и примена ИОП планова
6.Вредновање остварености и квалитета програма рада
7. Вођење евиденције
8. Пружање додатне подршке ученицима са сметњама у развоју
9.. Пружање додатне подршке родитељима ученика са сметњама у развоју
10.Пружање додатне подршке наставницима- планирање и реализација стручног усавршавања наставника
АКТИВНОСТ

НОСИОЦИ

Усвајање Плана рада за школску ...

Тим за инклузију

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗ.
август

Утврђивање бројног стања
ученика укључених у инклузију
Информисање Наставничког већа
о броју ученика који раде по ИОПу
Приступање изради планова за
ученике од 4. , 6., 8. разреда
Израда планова стручног
усавршавања наставника за ИОП
Сатанак по потреби
Евалуација реализованих ИОП
планова

Тим за инклузију

август

Тим за инклузију

Израда нових тромесечних ИОП-а
Идентификација ученика првог
разреда који би требало да раде по
ИОП-у

НАЧИН ПРАЋЕЊА

август

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Планирање и
одлучивање
Анализа и
извештавање
Извештавање

Тимови за
додатну подршку
Тим за инклузију

септембар

Израда планова

Израђени планови

септембар

ппланирање

Реализовани семинари

Тим за инклузију
Одељенски
старешина,
наставник,
родитељ
Тимови за
додатну подршку
Учитељи првог
разреда

октобар
децембар

Договор,
евалуација

Записник тима
Извештај о напредовању ученика

децембар

планирање

Урађени ИОП-и

фебруар

Извештавање,

Опсервација ученика, процена
учитеља

Записник тима
Записник тима
Записник тима
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Израда педагошког профила за те
ученике
Сардања са Интересорном
комисијом
Сатанак по потреби
Евалуација реализованих ИОП-а
Израда нових тромесечних
планова
Евалуација реализованих планова
за први разред
Професионална оријентација
ученика осмог разреда који су
радили по ИОП-у
Анализа остварених резултата у
раду Тима за инклузију

Учитељи првог
разреда, стручни
сарадник,
родитељ
Директор,
стручни сарданик
Тим за инклузију
Тимови за
додатну подршку
Тимови за
додатну подршку
Тимови за
додатну подршку
Одељнски
старешина,
стручни сарадник
Тим за инклузију

фебруар

Урађени пед. Профили

фебруар

Прикупљање
информација и
писање
профила
допис

март
март

договор
евалуација

записник
Извештај о напредовању

април

планирање

Израђени планови

мај

евалуација

Извештај о напредовању

мај

саветовање

записник

Мај

анализа

Записник и извештај

допис

817

