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                                                                                                           Бајина Башта, јун 2014.године 

                                                                                            

 

 

Фонд часова за први разред и  предмете 

Р.бр. A. ОБАВЕЗНИ  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

Нед. Год. 

1 Српски језик 5 180 

2 Енглески језик 2 72 

3 Математика 5 180 

4 Свет око нас 2 72 

5 Ликовна култура 1 36 

6 Музичка култура 1 36 

7 Физичко васпитање 3 108 

Укупно  19 684 

Р.бр. 
 Б. ОБАВЕЗНИ  ИЗБОРНИ  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ 

 

  

1 Верска настава  -  православни  катихизис (веронаука) 

 
1 36 

2 Грађанско васпитање 1 36 

 В. ИЗБОРНИ  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ 

 
  

1 Чувари природе  

 

 

1 36 

     2 Од играчке до рачунара 1 36 

Укупно  21 756 

Р.бр. Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА 
  

1 Редовна настава 21 756 

2 Допунска настава 2 72 

3 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: 

- 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;  
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- 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 

 

Број 

час. 

Активности 

ученика  у 

образовно 

васпитном раду 

Активности 

наставника  у 

образовно 

васпитном 

Начин и 

поступак 

остварива

ња 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Основе читања и 

писања- 

претходна 

испитивања 

2 
- слуша 

- посматра 

- прича 

- практично 

комуницира 

- манипулише 

сликама 

- ређа слагалице 

од слова и слика 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

мотивише 

-стварала-

чка 

-разговор 

-графички 

радови 

-текстуална 

- испитивање способности свакога детета за говорно општење 

(способност за репродуковање краћег садржаја,  умешност за сло-

бодно говорно комуницирање,  богатство речника,  одступања од 

књижевног језика,  говорни недостаци) 

- испитивање предзнања из читања и писања (познавање слова,  

читање и писање) 

 

Основе читања и 

писања- 

Припрема за читање 

и писање 

18 
- слуша 

- посматра 

- прича 

- практично 

комуницира 

- манипулише 

сликама 

- ређа слагалице 

од слова и слика 

усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-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, 

- користи дечју 

штампу и 

непознате 

текстове 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену знања 

-

демонстрат

ивна 

-текстуална 

-дијалошка 

-учење 

путем 

открића 

-

илустратив

на 

-игра улога 

-

аналитичко 

-синтетичка 

метода 

 

-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 

- увежбавање графички првилног и естетски ваљаног писања: 

појединачних слова,  речи и реченица 

- одмерено,  примерно и подстицајно вредновање рукописа 

сваког ученика 
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Усавршавање 

читања и писања 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену знања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

aналитичко 

синтетичка 

метода 

метода 

читања 

метода 

писања 

стваралачка 

разговор 

графички 

радови 

текстуална 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-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 
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Језик 
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-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 

 

 

 

 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену знања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

демонстрат

ивна 

- текстуа

лна 

- дијало

шка 

-учење 

путем 

открића 

 

 

 

-препознавање речи и реченице,  гласова,  слова 

- разликовање обавештајних,  упитних и узвичних реченица 

- правилно изговарање гласова: ћ,  ч,  ђ,  џ,  х,  р 

- Употреба великог слова на почетку реченице и у писању личних 

имена 

- употреба знакова интерпункције 

- ученик препознаје: реч,  реченицу,  глас,  слово 

- 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 

Б)епика 

В)драма 

Г)популарни и 

информативни 

текстови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

18 

6 

чита текстове 

увежбава 

логичко читање 

- препознаје 

књижевна дела и 

њихове основне 

карактеристике 

доживљава и 

разумева садржај 

књижевних 

текстова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену знања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

демонстрат

ивна 

-текстуална 

-дијалошка 

-игра улога 

 

 

 

 

 

 

-увођење у доживљавање и разумевање књижевних текстова 

- уочавање врста књижевних дела према захтевима програма 

- усвајање основних књижевно теоријских и функционалних 

појмова према захтевима програма 

- 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 НИВОИ ПОСТИГНУЋА СТАНДАРДИ 

 

Говорна култура 

 

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

и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике;  

1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања;  

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

или „скандирања”; 

1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вештина читања и разумевање  прочитаног 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ НИВО 

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. 

 

 

СРЕДЊИ НИВО 

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;  

1СЈ.2.2.10. вреднује примереност илустрација које прате текст. 
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СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА  СРПСКИ ЈЕЗИК-1.РАЗРЕД 

 

 

 

 

 

 

Писано изражавање 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ 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). 

 

 

 

 

СРЕДЊИ НИВО 

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. 

 

НАПРЕДНИ НИВО 

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

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

 

 

 

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).  
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                         Граматика 

и 

лексикологија 

 

 

 

ОСНОВНИ 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.). 

 

 

 

СРЕДЊИ НИВО 

 

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. 

 

 

НАПРЕДНИ НИВО 

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

ситуације и текста/контекста у којем су употребљени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Књижевност 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ 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. 

 

 

 

 

 

 

СРЕДЊИ НИВО 

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.  

 

 

НАПРЕДНИ НИВО 

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) БРОЈ 

ЧАСО

ВА 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА(начин и поступци) ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОМ РАДУ 

1)МОЈ ДОМ 10 -поздрављање 

-представљање себе 

-казивање личних имена 

-представљање других 

-одговори на једноставна питања о идентитету 

-слушање и реаговање на питања наставника и 

упутстава са аудио записа 

-драмска игра; рад у пару 

2)ШКОЛА И МОЈИ 

ДРУГОВИ 

10 -именовање предмета 

-разумевање једноставних питања и давање кратких 

одговора 

-реаговање на задате подстицаје 

-описивање предмета на основу величине и боје 

-казивање бројева (1-10) 

-цртање и бојење предмета по датим 

упутствима 

-дидактичке игре и песме везане за боје 

-цртање и бојење предмета 

-цртање и исецање предмета 

-писање бројева по налогу 

3)ИГРА 10 -именовање и набрајање предмета за игру 

-описивање предмета бојама 

-изражавање множине именица 

-цртање , бојење, сецкање и лепљење предмета 

за игру 

-драмске игре 

-певање песмица 

 

4)ОДЕЋА 10 -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 

-издавање и извршавање наредби 

-именовање предмета коришћених у склопу прославе 

рођендана 

-игре наредби 

-певање рођенданских песама 

-драмске игре 

-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 

7)ЖИВОТИЊЕ И КУЋНИ 

ЉУБИМЦИ 

10 -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 
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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 

Активности 

ученика у 

образовно 

васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно васпитном 

раду 

Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Предмети у 

простору и односи 

међу њима 

10 - посматра 

- уочава 

- именује 

- повезује 

- упоређује 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља  проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

-подстиче на логично 

мишљење 

-развија кооперативност 

-демонстративна 

- дијалошка 

- илустративна 

- истраживачка 

- орјентисати се у простору 

користећи одреднице горе, доле, 

изнад, испод, лево, десно... 

- разликовати и именовати 

геометријска тела 

- одређивати положај предмета 

Линија и област 10 - разликује 

- именује 

- открива 

релације и 

изражава их 

- упоређује 

- уочава 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља  проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

-подстиче на логично 

мишљење 

-развија кооперативност 

 -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 - 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 

- демонстративна 

- илустративна 

- истраживачка 

- уочити однос између 

предмета по облику, боји и 

величини 

Природни бројеви 

до 100 

148 - посматра 

- групише 

- пребројава 

- броји 

- сређује по 

редоследу 

- математичк

и се изражава 

- рачуна 

- примењује 

стечено знање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља  проблем 

-подстиче 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

-подстиче на логично 

мишљење 

-развија кооперативност 

- демонстративн

а 

- 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 

Мерење и мере 6 - упоређује 

- мери и 

процењује 

- примењује 

стечена знања 

- прави 

моделе 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знаља 

-подстиче на логично 

- 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 
СТАНДАРДИ 

 

ПРЕДМЕТИ У ПРОСТОРУ И ОДНОСИ 

МЕЂУ ЊИМА 

ОСНОВНИ 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). 

СРЕДЊИ НИВО 
. 

НАПРЕДНИ 

НИВО 
 

 

ЛИНИЈА И ОБЛАСТ 

 

ОСНОВНИ 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). 

СРЕДЊИ НИВО 

1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у 

равни. 

НАПРЕДНИ 

НИВО 
 

 

КЛАСИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА 

ПРЕМА СВОЈСТВИМА 

ОСНОВНИ 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). 

 

СРЕДЊИ НИВО 
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 операције сабирања и одузимања у оквиру прве хиљаде 

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

једном рачунском операцијом. 

 

 

СРЕДЊИ НИВО 

 

 

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. 

 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

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 

 

 

 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

 

ОСНОВНИ НИВО 

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. 

 

СРЕДЊИ НИВО 

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 

Број 

часов

а 

Активности 

ученика  у 

образовно 

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно васпитном 

раду 

Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Ја и други 12 - посматра 

- описује 

- групише 

- испољава 

- препознаје 

- упоређује 

- именује 

- процењује 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање 

и примену знаља 

-постављање 

занимљивих питања 

- игра улога 

- дијалошка 

- радионичарска 

- илустративна 

- интерактивна 

- амбијентална 

- 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 

38 - 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 

-игра улога 

- илустративна 

- амбијентална 

експериментална 

- интерактивна 

- кооперативна 

- 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 

Оријентациј

а у простору 

и времену 

10 - посматра 

- описује 

- уочава 

- истражује 

- експериментише 

- сналази се у 

простору и 

времену 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање 

и примену знања 

-постављање 

занимљивих питања 

- партиципативна 

- кооперативна 

- дијалошка 

- експерименталн

а 

- сналазити се у времену и 

простору 

- уочити и именовати различите 

временске промене 

- решавати различите 

проблемске ситуације 

Култура 

живљења 

12 - посматра 

- уочава 

- истажује 

- сазнаје 

- ствара 

- сакупља 

- игра се 

- сналази се 

- практикује 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање 

и примену знања 

-постављање 

занимљивих питања 

- демонстративна 

- игра улога 

- дијалошка 

- радионичарска 

- текстуална 

- илустративна 

- 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 

НИВОИ 

ПОСТИГНУ

ЋА 

                                 СТАНДАРДИ 

 
 
 
 
     ЈА И ДРУГИ 

     КУЛТУРА 

ЖИВЉЕЊА 

 

 

 

 

ОСНОВНИ НИВО 

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

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

1ПД.1.5.4. 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 

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

 
НАПРЕДНИ НИВО 

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

 
 
   ЖИВА И НЕЖИВА   

ПРИРОДА 

 

 
ОСНОВНИ НИВО 

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

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

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,   

          растворљивост, провидност 
 
СРЕДЊИ НИВО 

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

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

1ПД.2.2.4. 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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ОРИЈЕНТАЦИЈА 

У ПРОСТОРУ И 

ВРЕМЕНУ 

 
ОСНОВНИ 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 

 
СРЕДЊИ НИВО 

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  

 

 

 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА - ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 36 

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 матери-

јала 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 

Активности 

ученика у 

образовно 

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно васпитном 

раду 

Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Облици и њихови 

квалитети 

6 - посматра 

- опипава 

- објашњава 

- црта, слика 

- изражава 

- ствара 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија 

кооперативност 

- демонстративна 

- дијалошка 

- хеуристичка 

- илустративна 

- развити способност за 

опажање облика, величина, 

светлина, боја... 

- развијати креативност и 

оригиналност у раду 

- препознати линије, боје и шаре 

Односи у видном пољу 9 - посматра 

- дискутује 

-комуницира 

- закључује 

- црта, слика, 

мисли 

- креира 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија 

кооперативност 

- демонстративна 

- дијалошка 

- кооперативна 

- илустративна 

- развити способност за 

опажање положаја облика у 

природи 

- разумевати природне 

законитости и друштвене појаве 

- развијати креативност и 

оригиналност 

Временски и просторни 

низови 

4 - слуша 

- разговара 

- црта и 

обликује 

- мисли 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

- демонстративна 

- дијалошка 

- кооперативна 

- монолошка 

- илустративна 

- стицати основна знања о 

цртаном филму и стрипу 

- практично примењивати своју 

креативност и оргиналност 
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-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија 

кооперативност 

Светло и сенка 5 - посматра 

- истражује 

- закључује 

- црта и 

слика 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија 

кооперативност 

- демонстративна 

- дијалошка 

- хеуристичка 

- стицати знања о природној и 

вештачкој светлости и сенци 

- примењивати стечено знање уз 

креативност 

Тактилност 
4 - посматра 

- додирује 

- асоцира 

- закључује 

- црта, слика, 

обликује 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија 

кооперативност 

- 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... 

Изглед употребних 

предмета 

4 - слуша 

- уочава 

- црта, лепи и 

обликује 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија 

кооперативност 

- монолошка 

- кооперативна 

- дијалошка 

- илустративна 

- стицати знања о дизајну 

- примењивати стечена знања 

кроз израду сопственог дизајна 

- развијати моторичке 

способности 

Одређени предмети као 2 - слуша -усмерава - монолошка - уочавати одређене предмете 
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подстицај за рад - опажа 

- имитира 

- прави 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија 

кооперативност 

- кооперативна 

- дијалошка 

- истраживачка 

као подстицаје за рад 

- развијати креативност и 

оргиналност 

Преобликовање 

материјала или предмета 

њиховим спајањем 

2 - опажа 

- обликује 

- закључује 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија 

кооперативност 

- 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 

Активности 

наставника у 

образовно васпитном 

раду 

Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Извођење музике 

(певање и 

свирање) 

22 - уочава 

- слуша 

- пева 

- изражава се 

- комуницира 

- истражује 

- свира 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија 

кооперативност 

демонстративна 

- аудитивна 

- дијалошка 

- истраживач

ка 

- кооператив

на 

 - 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 

Слушање музике 10 - слуша 

- изражава 

- уочава 

- истражује 

- закључује 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

- -развија 

кооперативност 

демонстративна 

- аудитивна 

- дијалошка 

- кооператив

на 

 

-разликовати звукове музичких 

инструмената 

-упознавати традиционалну и 

уметничку музику свога и других 

народа 

-препознати неке мелодије 

Стварање музике 4 - слуша 

- изражава 

- истражује 

- ствара 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

- -развија 

кооперативност 

демонстративна 

- аудитивна 

- дијалошка 

- истраживач

ка 

 

- развијати креативност 

- користећи глас и тело изразити 

искуство и доживљаје 

- импровизовати ритмички 

дијалог на различитим изворима 

музике 
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                                                  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 108 

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.  

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 108 

 

Садржаји 

програма 

Бро

ј 

час

. 

Активности ученика у 

образовно васпитном раду 

Активности 

наставника  у 

образовно 

васпитном раду 

Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Ходање и 

трчање 

15 - ходају и трче на 

различите начине 

- раде вежбе обликовања 

- играју се дечјих игара 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

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 

-подстиче 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија 

кооперативност 

- вешто изводити једноставне 

форме кретања и 

примењивати у играма 

Скакања и 

прескакања 

17 - 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"                         

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија 

кооперативност 

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 

Бацања и 

хватања 

10 - 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 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија 

кооперативност 

разговор 

демонстрација 

практична актив. 

- стицати, усавршавати и 

примењивати моторичка 

умења 

- стицати и развијати свест о 

потреби здравља и чувања 

здравља 

- развијати такмичарски дух 

Вишења, упори 

и пењања 

16 - пењу се на различите 

начине и уз раличите 

предмете и справe 

- пењу се у комбинацији са 

другим кретањима 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија 

кооперативност 

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 

прескачу шведску клупу 

усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија 

кооперативност 

 

- демонстрација 

- практична актив. 

- проширити кретно искуство 

скакањем и прескакањем 

- развијати снагу мишића ногу 

Вежбе 

равнотеже 

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 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија 

кооперативност 

- м. објашњавања 

- практична актив. 

- развијати коoрдинацију, 

гипкост и равнотежу 

- стицати моторичка умења у 

ритмици плесним вежбама и 

комбинацији вежбе равнотеже 

Вежбе 

реквизитима 

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 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија 

кооперативност 

 

- разговор 

- демонстрација 

- практична актив. 

- развијати спретност, снагу 

мишића ногу и издржљивост 

- развијати смисао за поштену 

борбу у игри (фер-плеј) 
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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 
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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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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 36 

Садржаји 

програма 

Број 

Час.                           

Активности 

ученика у образовно 

васпитном раду 

Активности 

настсвника  уобразовно 

васпитном раду 

Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Олакшавање 

процеса адаптације 

на шк. 

средину и подст. 

соц. интеграције 

2 - слуша 

- разговара 

- упознаје се 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

- монолошка 

- дијалошка 

- радионичарска 

- помоћи ученику да се што лакше 

прилагоди на школску средину 

- упознати ученика са садржајем 

предмета и начином рада 

- развијати однос другарства 

Подстицање 

развоја сазнања о 

себи, о сопственим 

осећањима и 

потребама, свести о 

личном индетитету 

и особености, 

самопоштовања и 

самопоуздања 

8 - слуша 

- разговара 

- црта 

- препознаје своја 

осећања и потребе 

- изражава своја 

искуства 

- игра се 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

- монолошка 

- дијалошка 

- радионичарска 

- истраживачка 

- подстицати развој сазнања о себи, 

сопственим осећањима и потребама, 

свести о личном индетитету 

- развијати самопоштовање и 

самопоуздање 

Изражавање и 

комуникација осе-

ћања; 

проширивање 

знања и умења за 

решавање инд. 

проблема, учење 

технике за превла-

давање 

непријатних 

емоц.стања 

10 - слуша 

- разговара 

- илуструје 

- користи технике 

опуштања и вежбе 

кретања 

- игра асоцијације 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

- илустративна 

- дијалошка 

- радионичарска 

- истраживачка 

- решавати индивидуалне проблеме 

- савлађивати непријатне емоције 

- уважавати мишљење других 
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Подстицање 

социјалног 

сазнања, 

разумевање и 

прихватање 

међусобних 

разлика; учење 

видова 

самопотврђивања 

без агресивности и 

уз уважавање 

других 

3 - слуша 

- разговара 

- закључује 

- препознаје 

- игра се 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

- радионичарска 

- дијалошка 

- истаживачка 

- игра улога 

- развијати толеранцију 

- подстицати групни рада 

- развијати смисао за разумевање туђих 

потреба без агресивности 

Развијање 

комуникативне 

способности, 

конструктивног 

разрешавања 

сукоба са 

вршњацима и 

одраслима 

5 - посматра 

- проверава 

- комуницира 

- разговара 

- игра се 

- имитира 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

- радионичарска 

- дијалошка 

- демонстративна 

- игра улога 

- развијати прихватање туђих ставова и 

мишљења 

- активно саслушати другог 

- развијати креативно изражавање 

Упознавање 

ученика са дечјим 

правима и 

подстицање и 

оспособљавање 

ученика за активну 

партиципацију у 

животу школе 

4 - слуша 

- разговара 

- црта 

- игра се 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстицање 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

- радионичарска 

- дијалошка 

- истаживачка 

- игра 

- упознати ученика са дечјим правима 

- развијати унутрашњу позитивну 

мотивацију за све што раде 

- развијати креативност 

Евалуација 2 - разговара 

- процењује 

- презентује 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

- 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) 

 

     



Садржаји програма 

Број 

часов

а 

Активноси у образовно васпитном 

раду 

Основни 

облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Човек је икона Божија (човек има 

својство да љубављу чини нешто 

да постоји, слично као што то 

може Боог) 

6 

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 

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 

Бог је заједница личности Оца 

,Сина и Светога Духа (биће као 

заједница, као љубав) 

6 

Појмови се објашњавају са 

становишта Литургијске заједнице 

Тумачења литургије, структуре радњи 

на Литургији 

Фронтално 

индивидуално 

- науче да је човек икона Божија 

управо због тога што може да друга 

бића чини непоновљивим 

Човек као биће заједнице 4 
- конкретни примери из живота  

 

Фронтално 

индивидуално 

- уоче да од онога зависи и наше 

постојање 

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 

Црква је заједница свих људи и 

целе природе кроз Христа са 

Богом 

7 

- пример љубави према другом 

- Објашњење крштења као улазак у 

Цркву као заједницу Христа са Богом 

Оцем  

Одлазак на Литургију 

Фронтално 

индивидуално 

- уоче да биће са којим смо у 

заједници љубави постаје извор начег 

постојања 

Православна иконографија 

показује свет и човека у заједници 

са Богом 

4 

Показивање и објашњење икона 

- Указивање на разлику између слике и 

иконе 

- скретање пажње на светиње 

Фронтално 

индивидуално 

- уоче да иконе приказују свет и 

човека у јединству љубави 
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В. ИЗБОРНИ  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ 

 

 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ - ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 36 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часов

а 

Активности 

ученика у 

образовно 

васпитном раду 

Активности наставника 

у образовно васпитном 

раду 

Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Животна средина 5 - слуша 

- разговара 

- посматра 

- открива 

- сазнаје 

- илуструје 

- прави 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

-постављање занимљивих 

питања 

-организује и усмерава 

извођење огледа 

- дијалошка 

- демонстративна 

- патиципативна 

- истраживачка 

- илустративна 

- игра 

- развијати одговорност према 

очувањеу животне средине 

- упознати услове живота 

- упознати биљни и животињски 

свет и творевине људског рада 

Природне појаве и 

промене у 

животној средини 

6 - посматра 

- прати 

- уочава 

- бележи 

- разговара 

- илуструје 

-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 

- 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 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

-постављање занимљивих 

питања 

-организује и усмерава 

извођење огледа 

- дијалошка 

- демонстративно-

илустративна 

- истраживачка 

- уочавати и описивати појаве које 

угрожавају животну средину 

- изграђивати личне критичке 

ставове према загађењу животне 

средине 

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 

- 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 Број 

часо

ва 

Активности у образовно 

васпитно раду 

Основни облици 

 извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Употреба и 

класификација 

материјала, прибора и 

алата, апарата и 

уређаја 

    

 

    4 

-класификација материјала и предмета  

према одређеним параметрима 

-избор и употреба једноставног 

 прибора и алата 

 

 

-разговор 

-практична активност 

-игра 

-учење помоћу открића 

и 

 решавања проблема 

-демонстрација 

-партиципативна 

активност 

-стваралачка 

- развијање радозналости 

- развијање логичког и критичког мишљења 

- 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 

 

Прављење целина и 

склапање модела 

    4 

-прављење целине од делова 

(слагалице) 

-склапање модела од  

датих елемената (коцкице...) 
 

-разговор 

-практична активност 

-игра 

-учење помоћу открића 

и решавања проблема 

-демонстрација 

-партиципативна 

-стваралачка 

- 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 

Кућни апарати и 

уређаји и руковање 

њима 

    2 

-упознавање улога појединих 

управљачких делова кућних 

апарата и уређаја. Руковање 

-правилно постављање батерије у 

играчке, батеријске лампе, 

даљинске управљаче... 

-разговор 

-практична активност 

-игра 

-учење помоћу открића 

и решавања проблема 

-демонстрација 

-партиципативна 

-стваралачка 

- 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 

-практична активност 

-игра 

-учење помоћу открића 

и решавања проблема 

-демонстрација 

-партиципативна 

-стваралачка 

- ученик упознаје делове и намену рачунара 

- ученик зна шта је кућиште, монитор, звучници, 

штампач, тастатура, миш 

- 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 

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). 

-разговор 

-практична активност 

-игра 

учење помоћу открића и 

решавања проблема 

-демонстрација 

-партиципативна 

-стваралачка 

- ученик упознаје делове и намену прозора 

- ученик зна шта је икона и чему служи 

- ученик упознаје намену командних дугмади  

- ученик развија вештину рада са прозорима, 

иконама и дугмадима (Start, Close, Minimize, ОК, 

Yеs, No, Cancel) 

- 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 

-слободоручно цртање 

-цртање 

-рад са деловима цртежа 

-цртање-копирање 

-цртање-текст 

-штампање цртежа 

 

 

-разговор 

-практична активност 

-игра 

-учење помоћу открића 

и решавања проблема 

-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 
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-врсте тастатуре 
-практична активност 

-игра 

-учење помоћу открића 

и решавања проблема 

-демонстрација 

-партиципативна 

-стваралачка 

- ученик зна да користи тастатуру за унос слова и 

бројева 

-ученик зна да користи поједине функционалне 

тастере 

 

 

 

Г.  ООББЛЛИИКК  ООББРРААЗЗООВВННОО--  ВВААССППИИТТННООГГ  РРААДДАА  

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

СРПСКИ ЕЗИК 

  

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

учење читања и 

писања 

10 - именује и чита слова, 

- прави речи од слова, 

- прави од речи реченице, 

- чита текстове, 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

- демонстративна 

- текстуална 

- дијалошка 

- правилно  

- изговорати гласове 

- правилно интонирати 

реченицу 

граматика 4 - препознаје слова, речи, 

реченице 

- игра се мењањјући 

гласове у речима, 

- вежба у изговарању 

обавештења, питања и 

заповести 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

- демонстративна 

- текстуална 

- дијалошка 

 

- правилно изговарати 

гласове, речи и 

реченице 

- поштовати тачку, 

упитни и узвичћник 
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- вежба у изговору и 

писању гласова ч, ћ, ђ, х, р 

-анализира 

-мотивише-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

правопис 4 - започиње реченицу 

велики словом 

- пише лична имена и 

презимена и једночлана 

имена насеља 

- употребљава тачку, 

упитник и узвичник 

- пише по диктату 

-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 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Предмети у 

простору и 

односи међу 

њима 

3 - посматра 

- уочава 

- именује 

 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

-подстиче на логично 

мишљење 

-развија кооперативност 

- демонстративна 

- дијалошка 

- илустративна 

- истраживачка 

- орјентисати се у простору 

користећи одреднице горе, 

доле, изнад, испод, лево, 

десно... 

- разликовати и именовати 

геометријска тела 

- одређивати положај предмета 

Линија и област 3 - разликује 

- именује 

 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

- демонстративна 

- дијалошка 

- илустративна 

- истраживачка 

- разликовати и именовати 

тачку, дуж и линију 

- умети да их нацрта 

- овладати руковањем 

геометриским прибором 
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-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

-подстиче на логично 

мишљење 

-развија кооперативност 

- упоређивати по облику и 

дужини 

Природни 

бројеви до 100 

10 - посматра 

- групише 

- пребројава 

- броји 

- сређује по редоследу 

 

-усмерава 

-наводи 

-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 

- 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 

 

Мерење и мере 2 - упоређује 

- мери и процењује 

 

-усмерава 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

-подстиче на логично 

мишљење 

-развија кооперативност 

- 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 Начин 

реализације: 

Носиоци реализације 

-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 

 

-разговор  

-дискусија 

-посматрање 

-одељенски старешина 

-ученици 

- стручни сарадник 

-МУП Бајина Башта 

-октобар -Основне хигијенске навике 

- Дечија недеља 

-Наше понашање у школи и ван ње 

-разговор  

-дискусија 

-одељенски старешина 

-ученици 
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-Развијање и неговање колективног рада 

-Свест о припадности школи, одељењу (израда 

симбола одељења, име...) 

-новембар -Помоћ старијим особама ( у породици) 

- Спортске активности – игре у природи 

-Развијање радних навика 

-Здрава исхрана – како се треба хранити 

-разговор 

-дискусија 

-демонстрација 

-одељенски старешина 

-ученици 

-стручни сарадник 

-децембар -Агресивност, себичност, уображеност 

- Моја породица – колико се међусобно 

помажемо 

-Анализа речитости ученика 

-Музика коју волим и спортске игре 

-разговор  

-дискусија 

 - анкета 

 

-одељенски старешина 

-ученици 

- библиотекар 

  

-јануар  Школска слава- Свети Сава 

 Како су се деца некад играла 

-разговор -одељенски старешина 

-ученици 

-фебруар -Зидне новине 

-Игре на снегу 

-Договор о уређењу учионице 

-Пишем песму о другу, другарици 

 

- едукативне 

радионице 

-разговор 

-дискусија 

-ученици 

-одељенски старешина 

 

-март 

 

-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 
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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. 

Наставним планом и програмом за први разред основног образовања 2014/ 2015. предвиђено је извођење једнодневног излета. Стручно веће 

планира време, место и извођење излета и активности у складу са Школским програмом Основне школе ,, Рајак Павићевић“, Бајина Башта за 

школску 2014 /2015. годину.  

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 

Активности ученика 

у   образовно – 

васпитном  раду 

Активности 

наставника у   

образовно – васпитном  

раду 

Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

СРПСКИ ЈЕЗИК  

6 

 

 посматрање 

 уочавање 

 причање 

 описивање 

 писање 

 читање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

 дијалошка 

 текстуална 

 писаних радова 

 излагања 

 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 5  упоређивање 

 процењивање 

 израда задатака 

 уочавање 

 мерење 

 закључивање 

 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља  проблем 

-подстиче 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

-подстиче на логично 

мишљење 

-развија кооперативност 

 дијалошка 

 демонстративна 

 писаних радова 

 текстуална 

 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 

 

СВЕТ ОКО НАС 4 - разгледање 

- уочавање 

сличности и 

разлика 

- препознавање 

- именовање 

- уређивање 

окружења 

- одржавање 

хигијене 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

-постављање 

занимљивих питања 

 дијалошка 

 демонстративна 

 очигледности 

 практичних 

радова 

 писаних радова 

 експериментална 

 

 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 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 

2 

- певање 

- играње 

- слушање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија кооперативност 

 дијалошка 

 демонстративна 

 

 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 

 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 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

2 - посматрање 

- уочавање 

- прикупљање 

природног 

материјала 

- преобликовање 

 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија кооперативност 

 дијалошка 

 демонстративна 

 експериментална 

 

 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 

 

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

1 - причање 

- препознавање 

својих осећања и 

осећања других 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

--наводи на повезивање 

и примену знаља 

- дијалошка 

- демонстративна 

 

- Развијање другарства и 

пријатељства 

- Поштовање разлика 

- Уважавање својих и туђих потреба 
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ВАННАСТАВНЕ   АКТИВНОСТИ 

Наставне области Број 

часова 

Активности ученика у   

образовно – васпитном  

раду 

Активности наставника у   

образовно – васпитном  

раду 

Основни облици 

извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

ПЕШАЧКИ ИЗЛЕТИ 

рекреативно – 

сазнајног карактера 

 

7 

- шетање 

- уочавање 

- учење 

- препознавање 

- прикупљање 

биљака, гранчица, 

каменчића 

- прављење 

хербаријума 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знаља 

 излагања 

 дијалошка 

 очигледности 

 практичних 

радова 

 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 

КУЛТУРНО – 

ЗАБАВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

7 - играње 

- певање 

- креирање маски и 

фризура 

- имитирање 

- такмичење у знању, 

умењу и вештинама 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

 демонстративна 

-експериментална 

 практичних 

радова 

- Неговање лепоте и задовољства у 

дружењу 

- Развијање такмичарског духа 

- Подстицање оригиналности и 

креативности 

-Препознавање склоности ученика и 

карактеристичних особина 

ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ 

СТАРЕШИНЕ 

3 - причање 

- размена 

искустава 

- прилагођавање 

- учење правила 

понашања 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-анализира проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

 

-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, јун 2014. године 
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Назив, врста и трајање шкoлског програма 

 

Назив школског програма је Школски програм за други разред основног образовања и васпитања. 

Школски програма за други разред основног образовања и васпитања подразумева реализацију  наставе у другом  разреду школске 

2014/2015.године у Основној школи ,,Рајак Павићевић” Бајина Башта. 

 

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 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

Нед. Год. 

1 Српски језик 5 180 

2 Енглески језик 2 72 

3 Математика 5 180 

4 Свет око нас 2 72 

5 Природа и друштво - - 

6 Ликовна култура 2 72 

7 Музичка култура 1 36 

8 Физичко васпитање 3 108 

Укупно : А 20 720 

Ред. 

број 

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

  

1 Верска настава 1 36 

2 Грађанско васпитање 1 36 

 
В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 
  

2 Чувари природе 1 36 

3. Од играчке до рачунара 1 36 

Укупно : Б 2 72 

Укупно : А+Б+В 22 792 

Ред. 

број 
Г.ОБЛИК ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

  

1 Редовна настава 22 792 

2 Допунска настава 1 36 

3 Додатни рад - - 

Укупно : А+Б+В+Г 23 828 

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 

Број 

часова 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-

васпитном раду 

Начини  и  

поступци  

остваривања 

садржаја 

 

Циљеви и задаци  садржаја програма 

 

 

Књижевност : 

- лирика 

- епика 

- драма 

 

 

84 

- слушање 

- читање текстова 

- активно      

  учествовање у 

  причању 

- рецитовање 

- драматизација 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену знања 

- дијалошка 

- текстуална 

- илустративна 

- учење путем 

открића 

- 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    

 

 

 

Језик 

- граматика 

- правопис 

 

 

 

69 

- активно слушање 

- састављање 

реченица 

- именује и чита 

слова латинице 

- писање по киктату 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену знања 

- дијалошка 

- текстуална 

- демонстративна 

- кооперативна  

- игра 

- интерактивна 

- 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 књиже- 

  вним 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 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПО НИВОИМА 

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

 

 

 

 

 

 

 

              ЈЕЗИК 

 

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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 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 

 

 

 

 

 

 

 

           КЊИЖЕВНОСТ 

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 Трајање Начин и поступак остваривања Врсте активности 

Добродошлица 1 1 -именовање предмета,људи и 

просторија на слици 

-игре погадјања 

-певање песмице 

-одговарање на 

кратка питања 

-давање одговора 

Добродошлица 2 1 -слушање и проналажење 

предмета и особа на слици 

-упознавање са словима 

енглеске абецеде 

-изражавање различитих 

активности 

-именовање чланова породице 

-изговарање абецеде 

-слушање и певање 

песмице 

-проналажење 

чланова породице 

1) Животиње 9 -именовање животиња 

-истраживање способности,или 

неспособности 

-именовање њихових 

активности 

-представљање 

-слушање и 

показивање 

-певање песмице 

-писање назива 

животиња и 

повезивање са њеном 



 63 

-обнављање 

песмица,абецеде,заокруживање 

Одговора,погадјање,цртање 

 

сликом 

-означавање делова 

животиња бројевима 

-играње игре 

-заокруживање и 

давање одговора 

-писање одговора и 

цитање 

-уписивање назива 

животиња 

-читање 

-прављење књизице 

2) Школа 9 -именовање 

предмета,просторије,особа 

-именовање боја 

-именовање предмета и 

њихових особина 

-именовање школских 

активности 

-изражавање множине именица 

-читање речи и 

обележавање 

предмета бројевима  

-драмска обрада 

приче 

-учење песмице 

-слушање и 

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 Начин и поступак 

остваривања 

Врсте активности 

3)Храна 9 -именовање 

намирница 

-именовање 

предмета и 

осећања 

-изражавање 

допадања  и не 

допадања 

-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 

4)Срећна 

лица 

9 -именовање 

делова главе 

-чулне радње 

-изражавање 

поседовања 

глаголом HAVE 

GOT 

-употреба 

описних придева 

-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 

5)Мој дом 9 -именовање 

просторија и 

делова куће 

-просторни 

распоред 

-сналажење у 

простору 

-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 

6)Лето 9 -именовање 

делова одеће 

-именовање 

временских 

прилика и 

активности 

-опис своје одеће 

-Слушање и изговарање 

-певање песмице 

-читање и обележавање бројевима 

-праћење и  писање 

-слушање и бирање 

-играње игрице 

-обележавање одговора 
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МАТЕМАТИКА - 180 часова 

Оперативни задаци: 

- сабирање и одузимање до 100; 

- множење као сабирање једнаких самирака, одговарајући термини знак множења; 

- операција дељења, термини и знак дељења; 

- таблица множења једноцифрених бројева и одговоарајући случајеви дељења; 

- слово као ознака за непознати борј; 

- решавање текстуалних задатака с једном и две рачунске операције, као и једначине с једном операцијом; 

- појам половине; 

- правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи; 

- мере за дужину (m, dm, cm) и време (час, минут, дан седмица, месец) 

 

-опис одеће по 

годишњим 

добима 

-цртање и писање 

6)Лето 9  -читање приче-читање по улогама 

-писање речи и довршавање слика 

-прављење књижице 

-опис одеће по годишњим добима 

7)Време 

је за игру 

9 -именовање 

предмета за игру 

-именовање 

активности 

везаних за игру 

-описивање 

тренутних 

активности 

-слушање и изговарање 

-певање песмице 

-читање,бирање,заокруживање 

-обележавање бројевима 

-писање 

-читање приче 

-уписивање речи у укрштеницу 
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Садржаји програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-

васпитном раду 

Начини  и  

поступци  

остваривања 

садржаја 

 

Циљеви и задаци садржаја програма 

 

 

Природни бројеви до 

100-сабирање и 

одузимање,множење, 

дељење 

 

 

151 

- сабирање и 

одузи- 

  мање до 100 

- множење и 

дељење 

- меморисање 

- примењивање 

сте- 

  чених знања 

- решавање 

проблема 

- запажање 

- уочавање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља  проблем 

-подстиче 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену знања 

-подстиче на 

логично мишљење 

-развија 

кооперативност 

- демонстративна 

- интерактивна 

- истраживачка 

- илустративна 

- игра 

- савладавање основних операција с 

природним бројевима као и основних 

знакова тих операција 

- упознају употребу слова као ознаку за 

непознати број 

- умеју да решавају текстуалне задатке са 

једном и две рачунске операције, као 

једначине са једном операцијом 

 

 

 

 

Геометријски облици 

 

 

 

 

23 

- посматрање 

- уочавање 

- именовање 

- упоређивање 

- разликовање 

- примена 

стечених 

  знања 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља  проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену знања 

-подстиче на 

логично мишљење 

-развија 

кооперативност 

- 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 

 

 

 

 

Мерење и мере 

 

 

 

 

6 

- упоређивање 

- мерење 

- прављење модела 

- примена 

стечених  

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

- експериментална 

- демонстративна 

- игра 

- интерактивна 

- упознају и примењују мере за дужину и 

време 

- оспособити ученике за прецизност у 

мерењу 
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  знања -подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену знаља 

-подстиче на 

логично мишљење 

-развија 

кооперативност 

 

 

 

НАСТАВНA  ТЕМA 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПО НИВОИМА 

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

 

 

 

 

 

 

 

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 

100 

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 
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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  

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 

 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЈСКИ 

ОБЛИЦИ 

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 

 

 

СВЕТ ОКО НАС - 72 часа 

Оперативни задаци: 

- формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука; 

- подстицање и развијање истраживачких активности деце; 

- подстицање уочавања узрочнопоследичних веза, појава и процеса; 

- слободно исказивање својих запажања и предвиђања и самостално решавање једноставних проблем ситуација; 

- прихватање основних људских вредности за критеријум понашања према другима; 

- развијање одговорног односа према окружењу као и интересовања и спремности за његово очување 
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Садржаји програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика у 

образовно- 

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно- 

васпитном раду 

Начини  и  

поступци  

остваривања 

садржаја 

 

Циљеви и задаци садржаја програма 

 

 

Где човек живи 

 

 

17 

- посматрање 

- описивање 

- сакупљање 

- истраживање 

- процењивање 

- експериментисање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-мотивише 

-координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену знања 

-постављање 

занимљивих питања 

- дијалошка 

- амбијентална 

- радионичарска 

- експериментална 

- сналажење у насељу 

- орјентација у простору 

- правилно понашање у групи 

- познавати и придржавати се основних 

правила у саобраћају 

 

 

 

Кретање у простору 

и времену 

 

 

 

 

15 

- посматрање 

- уочавање 

- мерење 

- играње 

- закључивање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-мотивише 

-координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену знања 

-постављање 

занимљивих питања 

- 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 

 

 

 

 

Људска делатност 

 

 

 

 

16 

- посматрање 

- процењивање 

- играње 

- експериментисање 

-уочавање 

- закључивање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

- 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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-координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену знаља 

-постављање 

занимљивих питања 

 

 

 

Природа око нас 

 

 

 

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 

 

 

 

НАЗИВ  НАСТАВНЕ  

ТЕМЕ 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПО НИВОИМА 

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

 

 

 

 

 

 

ГДЕ ЧОВЕК ЖИВИ 

 

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 
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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 

 

 

 

 

 

ЖИВА И НЕЖИВА 

ПРИРОДА 

Основни ниво 

Жива и нежива природа 
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 

 

 

 

 

КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ 

ИВРЕМЕНУ 

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 
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ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ 

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 

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 

Број 

часова 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-

васпитном раду 

Начини  и  

поступци  

остваривања 

садржаја 

 

Циљеви и задаци садржаја програма 
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Увод у наставу 

ликовне културе 

 

 

 

2 

-цртање -усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија 

кооперативност 

 

-дијалошка 

-демонстративна 

-упознавање са предметом и начином 

рада у току  школске године 

 

 

 

Кретање облика у 

простору 

 

 

 

6 

 

 

 

 

- 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 

 

 

Дејство светлости на 

карактер облика 

(светлост) 

 

 

6 

- посматрање 

- уочавање 

- закључивање 

- цртање 

- бојење 

- процењивање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија 

кооперативност 

- дијалошка 

- хеуристичка 

- демонстративна 

- кооперативна 

- стицање искуства о дејству светлости 

на карактер облика 

- упознају и уочавају појаву светлости и 

сенке која их прати 

 

 

 

Амбијент-сценски 

простор 

 

 

 

6 

- посматрање 

- уочавање 

- прављење 

- процењивање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

- дијалошка 

- демонстративна 

- кооперативна 

- хеуристичка 

- илустративна 

- ликовно учење у формирању сценског 

израза 

- безбедно и примерено користе алатке и 

материјал за ликовно изражавање 
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-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија 

кооперативност 

 

 

Лепо писање са 

калиграфијом 

 

 

 

14 

- писање 

- упоређивање 

- процењивање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија 

кооперативност 

- дијалошка 

- демонстративна 

- кооперативна 

- развијати навику лепог писања 

- развијати осетљивост за лепо писање ( 

ћирили- 

  чна и латинична  палеографија) 

 

 

 

Контраст 

 

 

 

12 

- уочавање 

- прављење 

- креирање 

- анализирање 

- процењивање 

-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 

 

 

Знаци  и симболи 

 

 

4 

- Посматрање 

- уочавање 

- цртање 

- прављење 

- процењивање 

- креирање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија 

кооперативност 

- дијалошка 

- демонстративна 

- кооперативна 

- стицање искуства о визуелним 

знаковима 

- развијање маштовитог и стваралачког 

рада 

 

Једнобојна 

композиција 

употребних 

 

6 

 

- прикупљање 

- прављење 

- бојење 

 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

 

- дијалошка 

- демонстративна 

- кооперативна 

 

- уочавање једнобојног и вишебојног 

кроз пра- 

  ктичну активност 
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предмета - сликање 

- процењивање 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија 

кооперативност 

- хеуристичка 

 

 

 

Замишљања 

 

 

 

6 

- размишљање 

- разговарање 

- цртање 

- цртање 

- сликање 

- креирање 

- процењивање 

-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 

 

 

Преобликовање 

предмета њиховим 

спајањем ( везивање 

) 

 

 

6 

- спајање 

- везивање 

- прављење 

- преобликовање 

- трагање 

- процењивање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија 

кооперативност 

- дијалошка 

- хеуристичка 

- кооперативна 

- стицање искуства о компоновању и 

рекомпоновању 

- безбедно и правилно коришћење 

алатки и материјала за ликовно 

изражавање 

 

Индивидуално 

коришћење 

различитих 

материјала за рад ( 

паковање ) 

 

 

4 

- опажање 

- тумачење 

- креирање 

- цртање 

- анализирање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија 

кооперативност 

- дијалошка 

- хеуристичка 

- кооперативна 

- коришћење различитих ликовних и 

неликовних 

  материјала 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА - 36 часова 

Оперативни задаци: 

- певање песама по слуху; 

- слушање вредних дела уметничке и народне музике; 

- свирање на дечјим музичким инструментима; 

- извођење дечје, народне и уметничке музичке игре. 

 

 

Наставни 

садржаји 

Број 

часова 

Активности 

ученика у 

васпитно-

образовном раду 

Активности 

наставника у 

васпитно-

образовном раду 

Начини  и  поступци  

остваривања 

садржаја 

 

Циљеви и задаци садржаја програма 

 

 

Извођење музике 

певањем и 

свирањем 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

- слушање 

- певање 

- илустровање 

- закључивање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија 

кооперативност 

- аудитивна 

- дијалошка 

- кооперативна 

- демонстративна 

- неговање способности извођења музике 

( певање-свирање) 

- извођење народних и уметничких дечјих 

игара 

 

 

 

Слушање музике 

 

 

 

7 

- слушање 

- изражавање 

- закључивање 

- истраживање 

- уочавање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија 

кооперативност 

- 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 

 

 

Музичко 

стваралаштво 

 

 

3 

- изражавање 

- истраживање 

- креирање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

- кооперативна 

- истраживачка 

- дијалошка 

- демонстративна 

- развијање интересовања, музичке 

осетљивости  

  и креативности 
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-координира 

-развија 

кооперативност 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - 108 часова 

Оперативни задаци: 

- подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 

- стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине; 

- задовољење основних дечјих потреба за кретањем и игром; 

- стицање моторичким умења у свим природним облицима кретања у различитим условима. 

стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колекстиван живот и ра
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Наставни 

садржаји 

Број 

часова 

Активности ученика 

у васпитно-

образовном раду 

Активности 

наставника у 

васпитно-образовном 

раду 

Начин и поступак 

остваривања 

 

Циљеви и задаци садржаја програма 

 

 

Ходање и трчање 

 

 

13 

- дискусија 

- ходање 

- трчање 

- вежбање 

- порежење 

- анализирање 

- објашњавање 

- такмичење 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија 

кооперативност 

- разговор 

- демонстрација 

- практична активност 

- разликује правилно од неправилног 

држања тела 

- развијање и усавршавање моторичких 

способности 

 

Скакање и 

прескакање 

 

20 

- дискусија 

- ходање 

- трчање 

- вежбање 

- порежење 

- анализирање 

- објашњавање 

- такмичење 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија 

кооперативност 

- разговор 

- демонстрација 

- практична активност 

- развијање координације, гипкости, 

равнотеже  и експлозивне снаге 

 

 

Бацање и хватање 

 

 

12 

- самосталан и инте- 

  рактиван рад ( паро- 

  ви,тројке,групе,тим) 

- вежбање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија 

кооперативност 

- практична активност 

- демонстрација 

- разговор 

- изводи покрет у задатом смеру 

- вешто изводи једноставне форме 

природног    

   кретања 

  - вежбање -усмерава - практична активност - вешто изводи једноставне форме 
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Вишења и пењања 

 

12 

- разговор 

- анализирање 

- поређење 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија 

кооперативност 

- демонстрација 

- разговор 

природног    

   кретања 

- слуша упутства и изводи покрет у 

задатом смеру 

Вежбе на тлу и 

равнотеже са 

реквизитима 

 

14 

- вежбање 

- анализирање 

- поређење 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија кооперативн. 

- демонстрација 

- практична активност 

 

- вешто изводи задате вежбе са 

реквизитима 

- уочава своје моторичке способности и 

особине, сличности и разлике међу 

вршњацима 

 

 

Ритмичке вежбе и 

народни плесови 
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- вежбање 

- анализирање 

- поређење 

- класификација 

усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија кооперативн. 

- дијалог 

- практична активност 

- демонстрација 

-  усклађује једноставне и задате покрете 

уз му зику 

- правилно изводи основне кораке 

народних плесова 

 

 

Елементарне игре 
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- вежбање 

- анализирање 

- поређење 

- трчање 

- скакање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија кооперативн. 

- 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 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА У 

ОБРАЗОВНО  

ВАСПИТНОМ РАДУ 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА  У 

ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОМ РАДУ 

НАЧИНИ 

ИЗВОЂЕЊА 

НАСТАВЕ 

ЦИЉЕВИ И ЗАДЦИ 

САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

Бог је заједница 

личности Оца, Сина 

и Светога Духа 

(биће као заједница, 

као љубав) 

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 

Уочи правила 

понашања у Цркви и 

активно учествује у 

настави. 

- Отворено и 

радознало поставља 

питања. 

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 

Литургија као икона 

будућег века, 

Царства Божијег 

6 Опис  литургије као иконе 

будућег царства Божијег 

 -игре за децу које 

осликавају будуће царство 

- указати на разлике 

између Литургије и 

свакодневног живота 

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 

Литургија 

откривење Бога 

(литургијско 

искуство Бога, 

личности, слободе, 

љубави. Бог  као 

биће заједнице) 

11 Појмови се тумаче на 

основу искуства заједнице 

и литургијског 

заједништва 

- Бог – тумачење у оквиру 

литургије, структуре и 

радњи које сеодвијају на 

литургији 

Раѕвијање код деце 

осећаја за припадност 

заједници и 

литургијском начину 

живота. 

фронтални 

индивидуални  

групни 

-Уоче да се на Литургији 

пројављује Бог као 

заједница личности: Оца, 

Сина – Христа и Светог 

Духа 

-да богољубље 

истовремено значи 

човекољубље 

Структура 

Литургије – цркве 

епископ, 

свештеници, ђакон 

7 одлазак на литургију Благодари Творцу за 

живот свој, својих 

родитеља и предака. 

фронтални 

индивидуални 

- упознају структуру 

Литургије 

- пазликују редње на 

Литургији 
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и народ) - постану чланови 

Литургијске заједнице 

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) 

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 . . . 

-Схвата повезаност 

својстава створене 

природе и Божије 

благодати 

фронтални 

индивидуални 

уоче да је Исус Христос, и 

ако физички одсутан, 

присутан на Литургији као 

плод наше љубави према 

Њему 

Православна 

иконографија 

показује стање 

света и човека у 

будућем веку 

3 Показивање и објашњење 

икона  

- указивањем на разлику 

између садашњег и 

будућег века 

- скретање пажње на 

приказ природе 

Поставља питања о 

пролазности живота и 

бесмртности душе. 

фронтални 

индивидуални 

- 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 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Подстицање групног рада, 

договарање о сарадњи са 

вршњацима и одраслима 

2 - разговара 

- црта 

- закључује 

- слуша 

- игра се 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање 

и примену знања 

- радионичарска 

- дијалошка 

- илустративна 

- подстицање групног рада,договарања и 

сарадње са вршњацима и одраслима 

- активно учествовање у процесу васпитања 

 

 

Подстицање развоја само- 

свести, самопоштовања и  

уважавања других 

 

 

3 

- слуша 

- разговаеа 

- црта 

- препознаје 

своја  

  осећања 

- игра се 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање 

и примену знања 

- радионичарска 

- дијалошка 

- истраживачка 

- подстицање самосвести,самопоштовања и 

уважавања других 

- развијати самопоштовање и самопоуздање 

 

Оспособљавање ученика 

да препознају и разумеју 

сопствена осећања и по- 

требе и њихову међусобну 

повезаност и да штите и  

остварују своје потребе и начин 

на који не  угрожава друге 

 

 

 

7 

- слуша 

- разговара 

- илуструје 

- користи 

технике  

  опуштања и 

вежбе 

  кретања 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

- 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 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање 

и примену знања 

 

 

Развијање комуникативне 

способности,невербалне и 

вербалне комуникације, 

вештина ненасилне кому- 

никације 

 

 

 

4 

- слуша 

- разговара 

- закључује 

- препознаје 

- игра се 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање 

и примену знања 

- радионичарска 

- дијалошка 

- истраживачка 

- игра улога 

- развијање комуникативне способности, 

невербалне и вербалне комуникације, вештина 

ненаси лне комуникације 

 

 

Оспособљавање ученика за 

примену вештина ненасилне 

комуникације у решавању 

сукоба и вршњачком 

посредовању 

 

 

 

4 

- посматра 

- проверава 

- комуницира 

- разговара 

- игра се 

- имитира 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање 

и примену знања 

- радионичарска 

- дијалошка 

- игра улога 

- демонстративна 

 

- оспособљавање ученика за примену вештина  

  ненасилне комуникације у решавању сукоба и 

вршњачком поседовању 

 

 

Оспособљава ученике да 

упознају непосредно друштвено 

окружење и сопствено место у 

њему и даактивно доприносе  

развоју школе по мери детета 

 

 

 

4 

- слуша 

- разговаеа 

- црта 

- игра се 

- изражава своја 

ми- 

  шљења и 

искуства 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

- 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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-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање 

и примену знања 

 

 

Оспособљавање ученика да 

упознају и уважавају дечја права 

и да буду способни да активно 

учествују у њиховом 

остваривању 

 

 

 

6 

- слуша 

- разговаеа 

- црта 

- игра се 

 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање 

и примену знања 

- радионичарска 

- дијалошка 

- истраживачка 

- игра улога 

- оспособљавање ученика да упознају и 

уважавају дечја права и да буду способни  да 

активно учествују у њиховом остваривању     

 

Развијање и неговање  

основних људских вредности 

 

 

4 

- слуша 

- разговаеа 

- црта 

- игра се 

- имитира 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање 

и примену знања 

- радионичарска 

- дијалошка 

- игра улога 

- илустративна 

- развијање и неговање основних људских 

вредности 

 

 

 

 

Евалуација 

 

 

 

 

2 

- разговара 

- процењује 

- презентује 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

- дијалошка 

- монолошка 

- демонстративна 

 

- развијати способност процењивања и 

критичког мишљења о свом раду 

- упознати родитеље са резултатима оствареног 

програма 
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-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 

Бр. 

часa 

Активности 

ученика у 

образовно 

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно васпитном 

раду 

Начин и 

поступак 

остваривања 

 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

 

 

 

Животна средина 

 

 

 

5 

- слуша 

- разговара 

- посматра 

- открива 

- сазнаје 

- илуструје 

- прави 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање 

и примену знања 

-постављање 

занимљивих питања 

- дијалошка 

- демонстративн

а 

- патиципативна 

- истраживачка 

- илустративна 

- игра 

- развијати одговорност према 

очувањеу животне средине 

- упознати услове живота 

- упознати биљни и животињски 

свет и творевине људског рада 
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-организује и усмерава 

извођење огледа 

 

 

 

 

Природне појаве и 

промене у 

животној средини 

 

 

 

 

 

6 

- посматра 

- прати 

- уочава 

- бележи 

- разговара 

- илуструје 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање 

и примену знања 

-постављање 

занимљивих питања 

-организује и усмерава 

извођење огледа 

- дијалошка 

- демонстративн

а 

- истраживачка 

- илустративна 

- уочавати и описивати основне 

појаве и промене у животној 

средини 

- развијати истраживачки дух, 

самосталност и стваралаштво 

 

 

 

 

 

Загађивање 

животне средине 

 

 

 

 

 

 

7 

- слуша  

- посматра 

- уочава 

- бележи 

- презентује 

- илуструје 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање 

и примену знања 

-постављање 

занимљивих питања 

- 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 

Основни облици 

извођења програма 

 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Материјал, прибор, алат, 

уређај, играчка 

 

4 
 посматрање 

 описивање 

 слушање 

 дијалошка 

 метод усменог 

излагања 

 Развијање моторичких способности уз 

коришћење материјала, алата, уређаја и рачунара 

Саставни делови рачунара 4  посматрање 

 описивање 

 експериментисање 

 

 демонстративна 

 кооперативна 

 Припрема деце за лако сналажење у свету 

технике, технологије и рачунарства како у 

свакодневном животу тако и у даљим процесима 

учења 

 Упознавање са рачунаром и његовим деловима 

Готови програми(за 

забаву, рачунање и учење) 

8  играње 

 закључивање 

 уочавање 

 метод решавања 

проблемске 

ситуације 

 демонстративна 

 Развијање моторичких способности 

 Развијање конструкторских вештина  

Програми за цртање 6  стварање 

 истраживање 

 креирање 

 демонстративна 

 интерактивна 

 истраживачка 

 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 

 

Штампање и скенирање 

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 
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Г.  ооббллиицции  ооббррааззооввнноо--  вваассппииттнноогг  ррааддаа  

ДОПУНСКА НАСТАВА 

СРПСКИ ЈЕЗИК  

 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно-васпитном 

раду 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

 

1. Књижевност 

 

4 

 

- читање текстова 

- активно учествовање у 

причању 

- рецитовање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање 

и примену знања 

- дијалошка 

- текстуална 

- илустративна 

- 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    

 

 

 

2.Језик – 

граматика и 

правопис 

 

 

 

 

8 

- 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 

- дијалошка 

- текстуална 

- демонстративна  

- игра 

- поступно и систематично 

упознавање граматике и 

правописа српског језика 

- савладавање читања и писања 

латинице 

 

 

 

3. Култура 

 

 

 

 

- слушање 

- активно учествује у 

причању 

- посматра слике и склапа 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

- дијалошка 

- посматрачка 

- метод писаних 

радова 

- 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 

богаћење речника, језичког и 

слилског израза 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно-васпитном 

раду 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

 

1. Понављамо 

градиво првог 

разреда 

 

 

2 

- сабирање и одузимање 

до 100 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање 

и примену знања 

-подстиче на логично 

мишљење 

-развија 

кооперативност 

- именовање 

- упоређивање 

- поновити градиво првог 

разреда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сабирање и одузи- 

  мање до 100 

- множење и дељење 

- меморисање 

- запажање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

- 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 

 

    10 

- уочавање -подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање 

и примену знања 

-подстиче на логично 

мишљење 

-развија 

кооперативност 

ознаку за непознати број 

- умеју да решавају 

једноставне текстуалне 

задатке са једном и две 

рачунске операције, као 

једначине са једном 

операцијом 

 

 

 

 

Геометријски 

облици 

 

 

 

 

 

3 

- посматрање 

- уочавање 

- именовање 

- упоређивање 

- разликовање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање 

и примену знања 

-подстиче на логично 

мишљење 

-развија 

кооперативност 

- демонстративна 

- интерактивна 

- илустративна 

- упознају најважније равне и 

просторне геометријске 

фигуре и њихове узајамне 

односе 

- уочавају и стичу спретност у 

цртању праве, дужи, кривих и 

изломљених линија 

- уочавају и цртају 

правоугаоник и квадрат на  

  квадратној мрежи 

 

 

Мерење и мере 

 

 

3 

- упоређивање 

- мерење 

- примена стечених  

знања 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

- 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 Активности/теме Начин 

реализације: 

Носиоци реализације 

-септембар -Договор о раду у току године 

-Другарство и солидарност 

-Изглед наше учионице – уређење 

-Значај личне хигијене за очување здравља 

-разговор  

-дискусија 

-одељењски старешина 

-ученици 

 

-октобар -Дечја недеља – активности 

-Развијање радних навика 

-Усмеравање ученика на ефикасније облике 

учења 

-Комуникација између ученика 

-разговор  

-дискусија 

-едукативна 

радионица 

-одељењски старешина 

-ученици 

-стручни сарадник 
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- Увредљиви надимци 

 

-новембар -Развијање и неговање колективног рада 

-Рад са слабијим ученицима 

-Уредност у изради и обављању школских 

задатака 

-Како сачувати здравље лети и зими, као и током 

године 

-разговор 

 -дискусија 

-одељењски старешина 

-ученици 

-сарадници Завода за јавно здравље 

-децембар -Лети и зими (дневни ритам) 

-Како препознати умор и замор 

-Школа и здравље 

-Другарски сусрети са другим одељењским 

заједницама 

  

-разговор  

-дискусија 

-едукативна 

радионица 

 

-одељењски старешина 

-ученици 

-стручни сарадник 

-јануар -Школска слава – наше  учешће 

-Како ћемо радити у другом полугодишту да би 

успех био бољи 

-разговор -одељењски старешина 

-ученици 

-фебруар -Помоћ старијим особама 

-Растем и развијам се 

-Решавање текућих проблема у учењу и раду 

-Ангажовано и слободно време ученика 

-разговор 

-дискусија 

-ученици 

-одељенски старшина 

 

-март 

-Агресивност, себичност, уображеност -едукативна 

радионица 

-одељењски старешина 

-стручни сарадник 
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-Праћење напредовања ученика у раду 

-Мој кувар 

-Неправилна исхрана 

-разговор 

-дискусија 

 

- ученици 

-април -Да ли се правилно вреднује труд и рад 

-Особине алкохола и никотина 

-Моји родитељи 

-разговор 

-дискусија 

-едукативна 

радионица 

 

 

-ученици 

-одељенски старешина 

-стручни сарадник 

 

-мај -Чега се бојим и од чега стрепим 

-Социјално угрожена деца 

-Наш допринос акцијама солидарности 

-Припремамо се за излет 

-дискусија 

-разговор 

- ученици 

-одељенски старешина 

-јун -Сређивање педагошке документације 

-Колико смо радили и какав нам је успех 

 

-разговор -ученици 

-одељенски старешина 

 

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. 

Наставним планом и програмом за други разред основног образовања 2014 /2015. предвиђено је извођење једнодневног излета. Стручно 

веће планира време, место и извођење излета и активности у складу са Школским програмом Основне школе ,, Рајак Павићевић“, Бајина 

Башта за школску 2014 /2015. годину.  

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. 
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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 другог разреда реалиyје на Златибору  у мају-јуну месецу. 

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ: ЗЛАТИБОР 

 

 

Наставне области 

 

Број часова 

Активности у 

образовно- 

васпитном раду 

Основни облици 

извођења програма 

 

Циљеви и задаци садржаја програма 

 

 

 

Српски језик 

 

 

 

 

5 

- посматрање 

- уочавање 

- причање 

- описивање 

- писање 

- читање 

- дијалошка 

- текстуална 

- писаних радова 

- излагања 

- Развијање способности посматрања и   

  уочавања  богатства облика, боја, звуко- 

  ва и гласова у при роди  

- Доживљавање лепог у природи 

- Богаћење речника 

- Упућивање ученика да доживљавају, ра- 

  зумеју и изражавају слике и осећања  

  израженим у књижевним текстовима 

- Изражавање сопственог утиска 

- Развијање и неговање сарадничких односа 

 

Математика 

 

5 

- процењивање 

- израда задатака 

уочавање 

- практицан рад 

- закључивање 

- дијалошка 

- текстуална 

- демонстративна 

- писаних радова 

- Примена стечених знања  

- Стицање нових знања о разломцима и  

  примена истих на решавању текстуа- 

  лних задатака 

 

Свет око нас 

 

2 

- разгледање 

- посматрање 

- дијалошка 

- систематско 

- Уочавање сведока прошлости 

- Развијање родољубивих осећања 
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- уочавање      

сличности 

  и разлика 

- упознавање 

прошлости 

посматрање 

- текстуална 

- писаних радова 

- Уочавање разлика и сличности међу кра 

  јевима 

 

Музичка култура 

 

1 

- певање 

- играње 

- слушање 

- извођење 

- дијалошка 

- демонстративна 

- илустративна 

- Подстицање расположења и ведрине 

- Певање и играње научених игара, разви- 

  јање стваралаштва, креативности и ори- 

  гиналности 

 

Физичко васпитање 

 

3 

-  трчање 

- шетање  

- такмичење 

- одржавање личне  

  хигијене 

- игра 

- демонстративна 

- дијалошка 

- самосталног рада 

- Развијање издржљивости, истрајности,  

  упорности, спретности, такмичарског 

  духа, толеранције, координације и фи- 

  зичких способности 

- Развијање хигијенских навика ради ефи 

  каснијег очувања здравља и повећања  

  отпорности организма  

Ликовна култура 2 - посматрање 

- цртање 

- сликање 

- израда 

- дијалошка 

- демонстративна 

- практичан рад 

- Цртање, сликање, израда на основу непо 

  средног опажања околине 

- Развијање смисла за лепо и уредно  

Грађанско вапитање 1 - причање 

- цртање 

- дијалошка 

- парактичан рад 

- текстуална 

Развијање другарства и пријатељства 

- Поштовање разлика 

- Уважавање својих и туђих потреба 

                         ВАННАСТАВНЕ   АКТИВНОСТИ 

 

Пешачки излети 

(рекреативно-сазнајног 

карактера) 

 

7 

- шетање 

- уочавање 

- учење 

- прављење херба- 

  ријума 

   

- излагања 

- дијалошка 

- очигледности 

- практичних радова 

- Развијање правилног односа према природи и 

њеном очување 

- Стицање нових знања 

- Примена стечених знања на очигледним, 

природним објектима 

- Упознавање околине   

- Развијање спретности и кондиције у природи 

- Боравак на чистом ваздуху ради очувања здравља 

ученика 
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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 

 

1 

- 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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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“ 

Б А Ј И Н А    Б А Ш Т А 

                                                                              

 

  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стручно веће трећег разреда 

 

Бајина Башта, јун 2014. 
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Фонд часова за трећи  разред и предмете 

Ред. 

број 
А.ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Нед. Год. 

1 Српски језик 5 180 

2 Енглески језик 2 72 

3 Математика 5 180 

4 Свет око нас - - 

6 Природа и друштво 2 72 

7 Ликовна култура 2 72 

8 Музичка култура 1 36 

9 Физичко васпитање 3 108 

Укупно : А 20 720 

Р.Бр. Б.ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   

1 Верска настава 1 36 

2 Грађанско васпитање 1 36 

Ред. 

број 

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 
  

1 Народна традиција 1 36 

2 Чувари природе 1 36 

3 Од играчке до рачунара 1 36 

Укупно : Б 2 72 

Укупно : А+Б 22 792 

Р. Бр. 

 
Г.ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА   

1 Редовна настава 22 792 

2 Допунска настава 1 36 

3 Додатни рад - - 

Укупно : А+Б+В+Г 23 828 

Ред. Бр. Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСП. РАДА   

1. Час одељ. Старешине 1 36 

      2. Друштвене, техничке, хуман., спортске и културне активн. 1 36 
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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.                                                                  

 

 

 

 

 

Укупно : А+Б+В+Г+Д  
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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 

АКТИВНОСТИ У 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ 

РАДУ 

ОСНОВНИ 

ОБЛИЦИ 

ИЗВОЂЕЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

Књижевност : 

- лирика 

- епика 

105 - слушање 

- читање текстова 

- активно      

- дијалошка 

- текстуална 

- илустративна 

- увежбавање и усавршавање гласног читања  

  (правилног,логичког и изражајног) и читања у 

  себи (доживљајног,усмереног,истраживачког) 
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- драма   учествовање у 

  причању 

- рецитовање 

- драматизација 

- учење путем 

открића 

- оспособљавање за самостално читање,доживља- 

  вање,разумевање,свестрано тумачење и вредно- 

  вање 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    

Језик 

- граматика 

- правопис 

34 - активно слушање 

- састављање речени 

  ца 

- именује и чита сло- 

  ва латинице 

- писање по киктату 

- дијалошка 

- текстуална 

- демонстративна 

- кооперативна  

- игра 

- интерактивна 

- поступно и систематично упознавање граматике 

  и правописа српског језика 

- упознавање језичких појава и појмова, овладава- 

  ње нормативном граматиком и стилким могућно 

  стима српског језика 

 

Језичка култура 41 - слушање 

- посматрање 

- упоређивање и ма- 

  нипулисање слиk. 

-активно учествује у  

 причању 

- посматра слике и  

  склапа причу 

- описује на основу  

  онога што је видео, 

  осетио,доживео 

- пише састав 

- дијалошка 

- стрип 

- амбијентална 

- посматрачка 

- развијање смисла и способности за правилно,  

  течно,економично и уверљиво, усмено и писме- 

  но изражавање;богаћење речника,језичког и сти- 

  лског израза 

- оспособљавање за успешно служење књиже- 

  вним 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   писаним текстом или 

визуелним подстицајем, 
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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 -слушање, 

-реаговање на 

команде наставника 

или са аудио записа, 

-мануалне 

активности, 

-игре, 

-певање, 

-класирање и 

упоређивање, 

-цртање по диктату, 

-писање. 

-демонстрација, 

-дијалог, 

-коперативна, 

-интерактивна, 

-вербално-

текстуална, 

-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, 

-вербално-

текстуална, 

-демонстрација, 

-дијалог, 

-коперативна, 

-интерактивна, 

-вербално-

текстуална, 

-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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-писање. групи.  

3.ПОРОДИЦА И БЛИСКО 

ОКРУЖЕЊЕ 

     -шира 

породица,суседи,пријаетељи 

     -кућни љубимци и обавезе 

     -описивање особа 

 

 

9 

-слушање, 

-реаговање на 

команде наставника 

или са аудио записа, 

-мануалне 

активности, 

-игре, 

-певање, 

-класирање и 

упоређивање, 

-цртање по диктату, 

-писање. 

-вербално-

тесктуална 

-демонстрација, 

-дијалог, 

-коперативна, 

-вербално-

текстуална, 

-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.  

 

 

4.ПРАЗНИЦИ 
     -годишња доба,месеци,дани 

    -важни празници(Нова 

година,Божић,Ускрс...распуст) 

    -обичаји 

    -честитање и адекватни 

поклони 

9 -слушање, 

-реаговање на 

команде наставника 

или са аудио записа, 

-мануалне 

активности, 

-игре, 

-певање, 

-класирање и 

упоређивање, 

-цртање по диктату, 

-писање. 

-вербално-

текстуална 

-демонстрација, 

-дијалог, 

-коперативна, 

-интерактивна,    

вербално-

текстуална, 

-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.  

5.МОЈ ДОМ 

         -кућа,делови 

стана,намештај;двориште 

        -описивање просторија 

       -обавезе у кући  

9 -слушање, 

-реаговање на 

команде наставника 

или са аудио записа, 

-мануалне 

активности, 

-игре, 

-певање, 

-класирање и 

упоређивање, 

-демонстрација, 

-вербално-

текстуална, 

-дијалог, 

-коперативна, 

-интерактивна, 

-вербално-

текстуална, 

-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, 
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-цртање по диктату, 

-писање. 

-рад у пару и у 

групи. 

-даљи рад на описмењавању, 

-увежбавање гласног читања.  

6.ИСХРАНА 
      -оброци,омиљена 

храна,здрава храна 

      -воће и поврће 

      -врсте продавница и 

куповина 

9 -слушање, 

-реаговање на 

команде наставника 

или са аудио записа, 

-мануалне 

активности, 

-игре, 

-певање, 

-класирање и 

упоређивање, 

-цртање по диктату, 

-писање. 

-демонстрација, 

-вербално-

текстуална 

-дијалог, 

-коперативна, 

-интерактивна, 

-вербално-

текстуална, 

-потпун физички 

одговор, 

-рад у пару и у г 

-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. 

7.ОДЕЋА 

    -одевни предмети 

    -прикладно одевање 

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, 

-вербално-

текстуална, 

-коперативна, 

-интерактивна, 

-вербално-

текстуална, 

-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, 

-вербално-

текстуална, 

-коперативна, 

-интерактивна, 

-вербално-

текстуална, 

-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 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

АКТИВНОСТИ У 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ 

РАДУ 

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ 

ИЗВОЂЕЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

Блок бројева до 1000 133 - сабирање и одузи- 

  мање до 100 

- множење и дељење 

- меморисање 

- примењивање сте- 

  чених знања 

- решавање проблема 

- запажање 

- уочавање 

- демонстративна 

- интерактивна 

- истраживачка 

- илустративна 

- игра 

- да савладају читање, писање и упоређивање 

при 

  Родних бројева до 1000 

- упознају римске цифре и принцип читања и 

пи- 

  Сања бројева помоћу њих 

- успешно обављају све четири рачунске 

операци-  

  Је до 1000 

- упозната својства операција користе за 

рациона- 

  лније ( лакше) рачунање 

- упознају зависност резултата од 

компонената  

  операције 

- знају да израчунају вредност бројевног 

израза са 
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  Највише 3 рачунске операције 

- умеју да прочитају и запишу помоћу слова 

сво- 

  Јства рачунских операција 

- решавају једноставније једначине 

- упознају и правилно записују разломке 

- успешно решавају текстуалне задатке 

Геометријски објекти и 

њихови међусобни 

односи 

33 - посматрање 

- уочавање 

- именовање 

- упоређивање 

- разликовање 

- примена стечених 

  знања 

- демонстративна 

- интерактивна 

- игра 

- илустративна 

- 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 

лењи- 

  ра, троугаоника и шестрара 

- стичу представе о подударности фигура ( 

преко 

  модела и цртања ) 

- знају да одреде обим правоугаоника, 

квадрата и 

  троугла  

Мерење и мере 14 - упоређивање 

- мерење 

- прављење модела 

- примена стечених 

  знања 

- експериментална 

- демонстративна 

- игра 

- интерактивна 

- упознају мерење масе тела и запремине 

течно- 

  сти 

- 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 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

АКТИВНОСТИ У 

ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОМ 

РАДУ 

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ 

ИЗВОЂЕЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

Природа, човек, 

друштво 

41 - посматрање 

- описивање 

- сакупљање 

- истраживање 

- процењивање 

- експериментисање 

- закључивање 

- играње 

- дијалошка 

- амбијентална 

- експериментална 

- партиципативне 

- решавање проблем  

  ситуација 

- илустративна 

- кооперативна 

- развијање основних појмова о природном и 

дру- 

  штвеном окружењу и повезаности тих 

појмова 

- слободно исказивање својих запажања 

- схватање значаја повезаности живе и 

неживе  

  природе 
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- бележење 

- прављење 

- интерактивна 

 

- развијање еколошке свести 

- развијање радозналости, интересовања и 

способности за активно упознавање 

окружења и завичаја 

Кретање у простору и 

времену 

6 - посматрање 

- описивање 

- сакупљање 

- истраживање 

- процењивање 

- експериментисање 

- закључивање 

- играње 

- бележење 

- прављење 

- дијалошка 

- амбијентална 

- експериментална 

- партиципативне 

- решавање проблем  

  ситуација 

- илустративна 

- кооперативна 

- интерактивна 

 

- оспособљавање за сналажење у простору и 

вре мену 

- подстицање дечјих интересовања, питања, 

идеја и одговора у вези са појавама, 

процесима и ситуацијама у окружењу 

Наше наслеђе 7 - посматрање 

- описивање 

- сакупљање 

- истраживање 

- процењивање 

- експериментисање 

- закључивање 

- играње 

- бележење 

- прављење 

- 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 

акти-  

  вности код деце 

  

Материјали и њихова 

употреба 

8 - посматрање 

- описивање 

- сакупљање 

- истраживање 

- процењивање 

- експериментисање 

- закључивање 

- играње 

- бележење 

- прављење 

- 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 

 

 

 

 

 

Људска делатност 10 - посматрање 

- описивање 

- дијалошка 

- амбијентална 

- усвајање цивилизацијских тековина и 

могућност њиховог коришћења 
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- 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 

АКТИВНОСТИ У 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ 

РАДУ 

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ 

ИЗВОЂЕЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

Коришћење разног 

материјала за 

компоновање 

3 - цртање 

- прављење 

- сликање 

- дијалошка 

- демонстративна 

- кооперативна 

- усмеравање ученика ка креативној доради и 

преобликовању постојећих облика 

- развијање маште и индивидуалног 

ликовног 

  израза 

- развијати моторичке способности 

Композиција и покрет у 24 - посматрање - дијалошка - развијање способности за опажање облика, 
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композицији - закључивање 

- цртање 

- сликање 

- хеуристичка 

- демонстративна 

- кооперативна 

величина, светлина, боја, положаја у 

природи 

- развијање смисла за компоновање 

Орнаментика 9 - посматрање 

- уочавање 

- цртање 

- сликање 

- вајање 

- дијалошка 

- демонстративна 

- илустративна 

- развијање мишљења и визуелног ликовног 

сензибилитета 

- развијање способности за препознавање 

традиционалне, модерне, савремене 

уметности 

Простор ( повезивање 

разних облика у 

целину) 

18 - цртање 

- процењивање 

- колаж - сликање 

- дијалошка 

- демонстративна 

- кооперативна 

- посматрање 

- 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 

Одабирање случајно 

добијених ликовних 

односа по личном 

избору ученика 

4 - сликање 

- комбиновање 

- дијалошка 

- демонстративна 

- експеримент 

- развој маште у случајно насталим 

ликовним вре 

  Дностима 

Плакат, билборд, 

реклама 

4 - уочавање 

- цртање 

- креирање 

- сликање 

- дијалошка 

- демонстративна 

- кооперативна 

-увођење ученика у различите могућности  

кому 

  никација 

- стварање услова за разумевање друштвених 

по- 

  Јава 

Ликовне поруке као 

могућност 

споразумевања 

10 - сликање 

- цртање 

- вајање 

- дијалошка 

- кооперативна 

- посматрање 

- 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 

АКТИВНОСТИ У 

ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОМ 

РАДУ 

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ 

ИЗВОЂЕЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

Извођење музике 

певањем и свирањем 

28 - слушање 

- певање 

- илустровање 

- закључивање 

- аудитивна 

- дијалошка 

- кооперативна 

- демонстративна 

- неговање способности извођења музике ( 

певање-свирање ) 

- извођење народних и уметничких дечјих 

игара 

Слушање музике 7 - слушање 

- изражавање 

- закључивање 

- истраживање 

- уочавање 

- дијалошка 

- кооперативна 

- демонстративна 

- аудитивна 

- истраживачка 

- развијање критичког мишљења  

( исказивање осећања у музици која се 

изводи и слуша ) 

- стицање навике слушања 

музике,подстицање 

  доживљаја и оспособљавање за разумевање 

музичких порука 

Стварање музике 1 - изражавање 

- истраживање 

- креирање 

- кооперативна 

- истраживачка 

- дијалошка 

- демонстративна 

- развијање интересовања, музичке 

осетљивости  и креативности 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - 108 часова 

 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

АКТИВНОСТИ У 

ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОМ 

РАДУ 

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ 

ИЗВОЂЕЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

Атлетика 26 - дискусија 

- ходање 

- трчање 

- вежбање 

- анализирање 

- објашњавање 

- такмичење 

- самосталан и инте- 

- разговор 

- демонстрација 

- практична активност 

- разликује правилно од неправилног држања 

тела 

- развијање и усавршавање моторичких 

спосо- 

  бности  

- изводи покрет у задатом смеру 

- вешто изводи једноставне форме 

природног    
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  рактиван рад ( паро- 

  ви,тројке,групе,тим) 

  кретања 

- вешто изводи једноставне форме 

природног    

   кретања 

- слуша упутства и изводи покрет у задатом 

смеру 

Вежбе на тлу и 

справама 

35 - вежбање 

- анализирање 

- поређење 

- демонстрација 

- практична активност 

 

- вешто изводи задате вежбе са реквизитима 

- уочава своје моторичке способности и 

особине,сличности и разлике међу 

вршњацима 

Ритмичке вежбе и 

народни плесови 

29 - вежбање 

- анализирање 

- поређење 

-класификација 

- дијалог 

- практична активност 

- демонстрација 

-  усклађује једноставне и задате покрете уз 

му- 

  зику 

- правилно изводи основне кораке народних 

плесова 

Елементарне игре 14 - вежбање 

- анализирање 

- поређење 

- трчање 

- скакање 

- дијалог 

- практична активност 

- демонстрација 

- 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  БРОЈ 

ЧАСОВА 

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОМ РАДУ 

ОСНОВНИ 

ОБЛИЦИ 

ИЗВОЂЕЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАТЦИ 

САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

Бог је створио јединствени 

светто као многе конкретне 

врсте ни из чега (узрок 

постојања света јесте Божија 

слобода) 

11 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 

фронтални 

индивидуални 

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) 

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 

Стварање човека на крају 

света створеног по ''икони и 

подобију Божијем'' (разлика 

између природе и личности 

код човека) 

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 

-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 

Евхаристија као свет у малом 

(Литургија као сједињење 

свих створења преко човека 

Исуса Христа с Богом Оцем) 

11 Опис литургијске структуре 

 

Литургијско искуство Хришћанског 

постојања одлазак на Литургију  

фронтални 

индивидуални 

уоче да се структура 

створеног света огледа у 

литургији 

- увођење у Литургију као 

личну заједницу Бога и 

човека у Христу кроз 

крштење 
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Стварање света и човека у 

православној иконографији 

3 Показивање и објашњење икона фронтални 

индивидуални 

уоче да се природа доводи у 

везу са човеком и да зависи 

од човека 

 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - 36 часова 

 

САДРЖАЈИ 

ПРОГРАМА 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

АКТИВНОСТИ У 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ 

РАДУ 

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ 

ИЗВОЂЕЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

Подстицање групног 

рада,договарање о 

сарадњи са вршњацима и 

одраслима 

2 - разговара 

- црта 

- закључује 

- слуша 

- игра се 

- радионичарска 

- дијалошка 

- илустративна 

- подстицање групног рада,договарања и 

сарадње 

  са вршњацима и одраслима 

- активно учествовање у процесу васпитања 

Уважавање различитости 

и особености; уочавање 

и превазилажење 

стереотипа везаних за 

пол, узраст, изглед, 

понашање, порекло 

9 - слуша 

- разговаеа 

- црта 

- препознаје своја  

  осећања 

- игра се 

- радионичарска 

- дијалошка 

- истраживачка 

- подстицање самосвести,самопоштовања и 

ува- 

  жавања других 

- развијати самопоштовање и самопоуздање 

- уважавати разлике међу половима 

Пријатељство и моралне 

дилеме у вези са тим; 

развијање појма 

пријатељства и моралног 

расуђивања ( крађа, лаж 

) 

5 - слуша 

- разговара 

- илуструје 

- користи технике  

  опуштања и вежбе 

  кретања 

- игра асоцијација 

- радионичарска 

- дијалошка 

- истраживачка 

- илустративна 

- оспособљавање ученика да препознају и 

разу- 

  меју сопствена осећања и потребе и њихову 

ме- 

  ђусобну повезаност,да штите и остварују 

своје  

  потребе на начин који не угрожава друге 

Појединац и заједница; 

правила која регулишу 

живот у заједници; права 

и одговорности; 

2договарање 

9 - слуша 

- разговара 

- закључује 

- препознаје 

- игра се 

- радионичарска 

- дијалошка 

- истраживачка 

- игра улога 

- развијање комуникативне 

способности,невербалне и вербалне 

комуникације,вештина ненасилне 

комуникације 
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Заштита од насиља; 

ненасилно решавање 

сукоба  

3 - посматра 

- проверава 

- комуницира 

- разговара 

- игра се 

- имитира 

- радионичарска 

- дијалошка 

- игра улога 

- демонстративна 

 

- оспособљавање ученика за примену вештина  

  ненасилне комуникације у решавању сукоба 

и 

  вршњачком поседовању 

Развијање моралног 

расуђивања 

4 - слуша 

- разговаеа 

- црта 

- игра се 

- изражава своја ми- 

  шљења и искуства 

- 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 

Развијање еколошке 

свести; брига о 

животињама и биљкама 

3 - слуша 

- разговаеа 

- црта 

- игра се 

- радионичарска 

- дијалошка 

- истраживачка 

- игра улога 

- оспособљавање ученика да буду способни  

да   

  активно учествују у остваривању еколошке  

  свести, бриге о животињама и биљкама 

   

Евалуација програма 1 - 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 

АКТИВНОСТИ У 

ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОМ РАДУ 

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ 

ИЗВОЂЕЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

Правимо и 

констуишемо 

5 -употребљавају 

-склапају 

-бирају 

-практичан рад 

-дијалошка 

-развијање моторичких способности уз 

коришћење материјала, прибора и алата 

-развијаконструкторских вештина 



 122 

-постављају 

-поправљају 

-при,ењују 

-развијање креативности, логичког мишљења 

и способности конбиновања 

Играмо игрице 4 -рад са дискетом и ЦД-ом 

-покретање, затварање 

програма, прозора 

-учитавање програма 

-дијалошка 

-рад на рачунару 

развијање умења и вештина за коришћење 

рачунара у игри 

-развијање кретивности у раду 

-развијање сарадње и узајамне помоћи 

Компјутерски 

буквар 

3 -покретање програма за 

забаву, рачунање и учење 

-примена рачунара у 

појединим наставним 

предметима 

-практичан рад на 

рачунару 

-дијалошка 

-пазвијање способности решавања 

једноставних задатака уз помоћ рачунара 

Играмо се и 

цртамо 

8 -упознавање и покретање 

једноставног програма за 

цртање и коришћење 

одговарајућих алата 

-рад на рачунару 

-дијалошка 

-развијање логичког мишљења, спретности и 

креативности при коришћењу једноставног 

програма за цртање 

Пиши-бриши 7 -покретање програма за 

писање 

-унос текста 

-сређивање, чување, 

снимање и штампање текста 

-рад на рачунару 

-дијалошка 

-текстуална 

-оспособљавање ученика за унос, уређивање, 

чување, снимање и штампање текста 

-развијање смисла за лепо и уредно 

Рачунамо-рад 

са 

калкулатором 

5 -покретање програма 

-примена рачунара у 

математици 

-рад на рачунару 

-дијалошка 

-учење путем открића 

-практична примена рачунара као калкулатора 

Креирамо и 

стварамо 

4 -електронска пошта 

-креирање поште 

-слање и примање поште 

-креирање писма, честитке, 

позивнице... 

-рад на рачунару 

-дијалошка 

-текстуална 

-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 

АКТИВНОСТИ У 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ 

РАДУ 

ОНОВНИ ОБЛИЦИ 

ИЗВОЂЕЊА ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

1. Књижевност 4 - слушање 

- читање текстова 

- учествовање у 

  причању 

- рецитовање 

- дијалошка 

- текстуална 

- илустративна 

- савладавање технике читања 

и писања оба писма 

- уочавање ликова, теме, 

поруке, карактеристике 

књижевног дела 

2.Језик – граматика и 

правопис 

12 - активно слушање 

- састављање реченица 

- именује и чита слова латинице 

- писање по диктату 

- дијалошка 

- текстуална 

- демонстративна 

- савладавање просте реченице 

- стицање основних појмова о 

именицама, глаголима и 

придевима 

-савладавање реченица по 

значењу и облику 

3. Култура изражавања 

(усмено и писмено) 

2 - слушање 

- посматрање 

- учествује у причању 

- пише састав 

- дијалошка 

- посматрачка 

- овладавање усменим и 

писменим изражавањем према 

захтевима програма 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

САДРЖАЈИ 

ПРОГРАМА 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

АКТИВНОСТИ У 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ 

РАДУ 

ОНОВНИ ОБЛИЦИ 

ИЗВОЂЕЊА ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

1. Понављамо градиво 

другог разреда 

1 - сабирање и одузимање до 100 

- множење и дељење 

- именовање 

- упоређивање 

- поновити градиво другог 

разреда 

2. Блок бројева до 1000 11 - посматрање 

- уочавање 

- именовање 

- посматрање 

- уочавање 

- именовање 

- демонстративна 

- интерактивна 

- игра 
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- упоређивање 

- разликовање 

- упоређивање 

- разликовање 

- илустративна 

3. Мерење и мере 3 - упоређивање 

- мерење 

- прављење модела 

 

- демонстративна 

- игра 

 

- упознају мерење масе тела и 

запремину течности, као и 

нове јединице за време 

(година и век) 

4. Геометријски 

објекти и њихови 

међусобни односи 

4 - посматрање 

- уочавање 

- именовање 

- упоређивање 

- разликовање 

- демонстративна 

- игра 

- илустративна 

- формирају представу о 

правпј и полуправој 

- уочавају и цртају углове 

(оштар, прав и туп угао) 

- цртају правоугаоник, 

квадрат, троугао и кружницу 

 

Д. Остали облици образовно-васпитног рада 

 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

Р.бр. 

теме 

Назив теме Време 

остваривања 

програма 

Број 

часова 

Место остваривања 

програма 

Начин остваривања 

програма 

Носиоци 

остваривања 

програма 

1. Анализа успеха и владања Новембар, 

децембар, април, 

јун 

4 Учионица Разговор  Одељењски 

старешина и 

ученици 

2. Педагошка радионица новембар 4 Учионица Радионица  Одељењски 

старешина и 

педагог 

3. У здравом телу здрав дух Септембар, 

октобар,  

децембар, април 

5 Учионица,  СЦ "Луг" Радионица,  игре,  

вежбе 

Одељењски 

старешина,  

патронажна 

слуба Дома 

здравља 

4. Уређење школског простора Септембар,  

април 

2 Школски простор Израда и уређење 

паноа 

Одељењски 

старешина и 

ученици 

5. Сарадња са родитељима Октобар,  

децембар 

2 Учионица  Разговор  Одељењски 

старешина,  
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ученици и 

родитељи 

6. Упознајем локалну 

заједницу 

Март  1 Град  Разговор,  посматрање Представници 

локалне 

самоуправе,  

ученици,  

одељењски 

старешина 

7. Међуљудски односи Септембар, 

октобар, 

децембар,  мај 

6 Учионица  По моделу одељенски 

старешина у 

савременој школи 

Одељењски 

старешина и 

ученици 

8. Покажи шта знаш Децембар,  април,  

мај,  јун 

4 Учионица,  кабинет 

информатике 

Приредба  Ученици 

9. Знамо,  умемо и хоћемо Новембар,  

јануар,  март 

3 Учионица,  ходник Израда употребних 

декоративних 

предмета 

Одељењски 

старешина и 

ученици 

10. Како да учим Март,  мај 2 Учионица,  

библиотека 

Разговор, размена 

искустава 

Одељењски 

старешина и 

ученици 

11. Деца жељна знања Новембар,  

фебруар 

3 Учионица,  

библиотека,  кабинет 

информатике 

Разговор, размена 

искустава 

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 2014 / 2015. 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. 

Наставним планом и програмом за трећи разред основног образовања 2014 / 2015. предвиђено је извођење наставе у природи на 

Дивчибарама. Оквирно време извођења је мај – јун 2015. год. 
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                                                                         OСНОВНА ШКОЛА ''РАЈАК  ПАВИЋЕВИЋ  ''  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Бајина Башта,јун 2014.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 

РРеедд..  

ббрроојј  
ООББААВВЕЕЗЗННИИ  ННААССТТААВВННИИ  ППРРЕЕДДММЕЕТТИИ  

ЧЧЕЕТТВВРРТТИИ  РРААЗЗРРЕЕДД  

ННеедд..  ГГоодд..  

11  ССррппссккии  јјееззиикк  55  118800  

22  ЕЕннггллеессккии  јјееззиикк  22  7722  

33  ММааттееммааттииккаа  55  118800  

44  ППррииррооддаа  ии  ддрруушшттввоо  22  7722  

55  ЛЛииккооввннаа  ккууллттуурраа  22  7722  

66  ММууззииччккаа  ккууллттуурраа  11  3366  

77  ФФииззииччккоо  вваассппииттаањњее  33  110088  

УУккууппнноо    2200  772200  

РРеедд..  

ббрроојј  
ООББААВВЕЕЗЗННИИ  ИИЗЗББООРРННИИ  ННААССТТААВВННИИ  ППРРЕЕДДММЕЕТТИИ      

11  ВВееррссккаа  ннаассттаавваа  11  3366  

22  ГГрраађђааннссккоо  вваассппииттаањњее  11  3366  



 130 

  

РРеедд..  

ббрроојј  

  

  ИИЗЗББООРРННИИ  ННААССТТААВВННИИ  ППРРЕЕДДММЕЕТТИИ      

11  ЧЧууввааррии  ппррииррооддее  11  3366  

22  ННааррооддннаа  ттррааддиицциијјаа  11  3366  

33  ООдд  ииггррааччккее  ддоо  ррааччууннаарраа  11  3366  

УУккууппнноо    22  7722  

УУккууппнноо    2222  779922  

РРеедд..  ббрроојј  ООББЛЛИИКК  ООББРРААЗЗООВВННОО--  ВВААССППИИТТННООГГ  РРААДДАА      

11  РРееддооввннаа  ннаассттаавваа  2222  779922  

22  ДДооппууннссккаа  ннаассттаавваа  11  3366  

33  ДДооддааттннии  рраадд  11  3366  

РРеедд  ббрроојј    ООССТТААЛЛИИ  ООББЛЛИИЦЦИИ  ООББРРААЗЗООВВННОО--ВВААССППИИТТННООГГ  РРААДДАА      

11  ЧЧаасс  ооддеељљ..  ссттаарреешшииннее  11  3366  

22  ЕЕккссккууррззиијјее  ,,ппооссееттее  ,,  ииззллееттии            

3 Слободне активност 1 36 

                                                                                              

СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  

                                                                    Сврха програма образовања 
 

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

еколошке  и информатичке писмености неопходне за живот у савременом и сложеном друштву. 

- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и интересе, 

развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у 

економским, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном резвоју друштва. 
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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 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

АКТИВНОСТИ У 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ 

РАДУ 

ОСНОВНИ 

ОБЛИЦИ 

ИЗВОЂЕЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

Књижевност : 

- лирика 

- епика 

66 - слушање 

- читање текстова 

- уочавање и  тума-

- дијалошка 

- текстуална 

- илустративна 

- Увежбавање и усавршавање гласног читања  

  (правилног, логичког и изражајног) и читања у 

  себи (доживљајног,усмереног,истраживачког); 
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- драма чење садржајних 

  целина у тексту, 

  ликова, порука… 

- рецитовање 

- драматизација 

- учење путем 

открића 

- 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 .   

Језик 

- граматика 

- правопис 

57 - активно слушање 

- састављање и при- 

  мењивање знања о 

  реченици 

- уочавање језичких 

  појмова у тексту  

- писање по киктату 

- дијалошка 

- текстуална 

- демонстративна 

- кооперативна  

- игра 

- интерактивна 

- Основно описмењавање ученика на темељима  

  ортографских  и ортоепских стандарда књижевног 

језика ; 

- упознавање језичких појава и појмова, овладавање 

нормативном граматиком и стилким могућнистима 

српског језика. 

 

Језичка култура 57 - посматрање 

- упоређивање и ма- 

  нипулисање слика- 

  ма 

- активно учествује у  

  

 причању 

- описује на основу  

  онога што је видео, 

  осетио,доживео 

- пише састав 

- дијалошка 

- стрип 

- амбијентална 

- посматрачка 

- Развијање смисла и способности за правилно,  

  течно,економично и уверљиво, усмено и писме- 

  но 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 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

АКТИВНОСТИ У 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ 

РАДУ 

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ 

ИЗВОЂЕЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

Скуп природних 

бројева 

135 - сабирање и одузи- 

  мање  

- множење и дељење 

- меморисање 

- примењивање сте- 

  чених знања 

- решавање проблема 

- запажање 

- уочавање 

- демонстративна 

- интерактивна 

- истраживачка 

- илустративна 

- игра 

- хеуристичка 

- Да савладају читање и писање  природних 

бро- 

   јева 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 

ола- 

  кшица ; 

- знају да читају, састављају и израчунавају 

вре- 

  дност израза са више операција; 

- знају да речавају једноставније једначине и 

неје- 

  дначине  у скупу природних бројева 

- упознају разломке,њихово читање,писање и 

  Значење; 

- успешно решавају задатке дате у текстуалној  

  форми   . 

Мерење и мере 

 

10 - упоређивање 

- мерење 

- прављење модела 

- примена стечених 

  знања 

- посматрање 

- експериментална 

- демонстративна 

- игра 

- илустративна 

 

- Да упознају  јединице за површину; 

- претварају јединице у мање и веће јединице 

ме- 

  ре  
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Површина 27 - упоређивање 

- мерење 

- рачунање 

- примена стечених  

  знања 

- експериментална 

- демонстративна 

- игра 

- илустративна 

- Да упознају и науче формуле за израчунавање  

  површине правоугаоника,квадрата,коцке и 

ква- 

  дра; 

- примењују стечена знања кроз решавање те- 

  кстуалних проблемских задатака 

 

 Писмени задаци са     

     исправкама 

 

 

        8 

 

-примена стечених 

знања 

 

 

-писаних радова 

 

 

-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 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

АКТИВНОСТИ У 

ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОМ 

РАДУ 

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ 

ИЗВОЂЕЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

Моја домовина, део 

света 

18  

- посматрање 

- описивање 

- истраживање 

- експериментисање 

- закључивање 

- играње 

- дијалошка 

- амбијентална 

- експериментална 

- партиципативне 

- решавање проблем  

  ситуација 

- илустративна 

- Развијање основних појмова о ширем   

приро- 

  дном и друштвеном окружењу – завичају и 

до- 

  мовини; 

- слободно исказивање својих запажања; 

- развијање радозналости, интересовања и 
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- бележење 

- праћење 

- кооперативна 

- интерактивна 

 

спосо- 

  бности за активно упознавање окружења 

- разумевање и уважавање различитости међу 

по- 

  јединцима и групама; 

- очување националног идентитета и 

уграђивање 

   у светску културну баштину . 

Сусрет са природом 11  

- посматрање 

- описивање 

- истраживање 

- експериментисање 

- бележење 

- прављење 

- праћење 

- дијалошка 

- амбијентална 

- експериментална 

- партиципативне 

- решавање проблем  

  ситуација 

- илустративна 

- кооперативна 

- интерактивна 

 

 

- Развијање основних научних појмова из 

приро-  

  дних наука ; 

- развијање радозналости, интересовања и 

спосо- 

  бности за активно упознавање окружења; 

- развијање еколошке свести. 

Истражујемо природне 

појаве 

15  

- посматрање 

- описивање 

- истраживање 

- експериментисање 

- бележење 

- праћење 

- груписање 

- дијалошка 

- амбијентална 

- експериментална 

- партиципативне 

- решавање проблем  

  ситуација 

- илустративна 

- кооперативна 

- интерактивна 

 

- Развијање способности запажања основних 

сво- 

  става материјала, објеката, појава и процеса 

у 

  окружењу и уочавање њихове повезаности ; 

- развијање интересовања за истраживање 

приро- 

  дних појава и процеса у домену њихових 

могу- 

  ћности . 

Рад, енергија 

производња и 

потрошња 

11 - посматрање 

 

- описивање 

 

- истраживање 

- експериментисање 

- бележење 

- праћење 

- дијалошка 

- амбијентална 

- експериментална 

 

- партиципативне 

- решавање проблем  

  ситуација 

- илустративна 

- усвајање цивилизацијских тековина и 

могућност 

  њиховог коришћења 

 

- разумевање и уважавање сличности и 

разлика  

  међу појединцима и групама 

- развијање одговорног односа према себи, 
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- груписање - кооперативна 

- интерактивна 

други- 

  ма, окружењу   

 

 

Осврт уназад-

прошлост 

17 - посматрање 

- описивање 

- истраживање 

- експериментисање 

- праћење 

- груписање 

- бележење 

- дијалошка 

- амбијентална 

- експериментална 

- партиципативне 

- решавање проблем  

  ситуација 

- илустративна 

- кооперативна 

- интерактивна 

- Оспособљавање за сналажење у простору и 

вре- 

  мену; 

- упознавање прошлости,значајних догађаја у 

на- 

  станку српске државе до данашњих дана; 

- оспособљавање за самостално учење и 

пронала- 

  жење 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 

САДРЖАЈИ 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

АКТИВНОСТИ У 

ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОМ 

РАДУ 

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ 

ИЗВОЂЕЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

Извођење музике 

певањем и свирањем 

25 - слушање 

- певање 

- илустровање 

- аудитивна 

- дијалошка 

- кооперативна 

- демонстративна 

- Неговање способности извођења музике ( 

пева- 

  ње-свирање ; 

- извођење народних и уметничких  игара. 

Слушање музике 8 - слушање 

- изражавање 

- закључивање 

- истраживање 

- уочавање 

- дијалошка 

- кооперативна 

- демонстративна 

- аудитивна 

 

- Развијање критичког мишљења ( 

исказивање  

  осећања у музици која се изводи и слуша ) 

- стицање навике слушања 

музике,подстицање 

  доживљаја и оспособљавање за разумевање 

му-  

  зичких порука. 

Стварање музике 3 - изражавање 

- истраживање 

- креирање 

- кооперативна 

- истраживачка 

- демонстративна 

- 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 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ 

РАДУ 

ОСНОВНИ 

ОБЛИЦИ 

ИЗВОЂЕЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

Kолаж, фротаж, деколаж 

и асамблаж 

10 - креирање 

- сечење 

- лепљење 

- доцртавање 

- досликавање 

- дијалошка 

- демонстративна 

- кооперативна 

- Развијање способности за препознавање 

традиционалне, модерне, савремене 

уметности ; 

- развијање маште и индивидуалног 

ликовног  

  израза; 

- схватити нове појмове и на свој начин се 

лико- 

  вно изразити . 

Везивање облика у 

тродимензионалном 

простору и у равни 

8 - посматрање 

- сликање 

- вајање 

- уочавање 

- дијалошка 

- демонстративна 

- прављење 

- Развијати ученикове потенцијале у области 

лико 

  вности и визуелности; 

- користити примерене технике и средства у 

само- 

  сталном изражавању; 

- развијати моторичке способности ученика. 

Сликарски материјали и  

 

технике 

10 - посматрање 

 

- уочавање 

- сликање 

 

- дијалошка 

 

- демонстративна 

- хеуристичка 

-Развијање маште и индивидуалног ликовног  

  израза ; 

- умети примењивати различите сликарске 

техни- 

  ке, јер свака има своје специфичности. 

Основне и изведене боје 10 - сликање 

- закључивање 

-комбиновање 

- дијалошка 

- демонстративна 

- експеримент 

- Развијање способности за уочавање боја и 

све- 

  тлина, 

- да осетљивост за ликовне вредности које 

стичу 

  у настави,ученици примењују у раду и 

животу. 

Линија, површина, 

волумен, боја, простор 

24 - сликање 

- комбиновање 

- вајање 

- креирање 

- дијалошка 

- демонстративна 

- хеуристичка 

- Развијање маште и индивидуалног 

ликовног  

  Израза; 

- развијање способности за опажање облика, 
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вели 

  чина, светлина,боја,положаја у природи 

Амбијент – сценски 

простор 

10 - комбиновање 

- вајање 

- креирање 

- сликање 

- прављење 

- дијалошка 

- демонстративна 

- игра 

- кооперативна 

-Увођење ученика у различите могућности  

кому- 

  никација; 

- развијање љубави према вредностима 

израже- 

  ним у делима свих облика уметности. 

 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - 108 часова 

 

 

Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно-

образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју 

моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним 

и специфичним условима живота и рада. 

Задаци наставе физичког васпитања јесу: 

 подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 

 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.; 



 144 

 естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности; 

 усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 

 

 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

АКТИВНОСТИ У 

ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОМ 

РАДУ 

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ 

ИЗВОЂЕЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

Атлетика 31 - дискусија 

- ходање 

- трчање 

- вежбање 

- објашњавање 

- такмичење 

 

- разговор 

- демонстрација 

- практична активност 

- Разликује правилно од неправилног 

држања те- 

  ла ; 

- развијање и усавршавање моторичких 

спосо- 

  бности;  

- изводи покрет у задатом смеру; 

- вешто изводи форме једноставног  кретања; 

- слуша упутства и изводи покрет у задатом 

смеру 

Вежбе на тлу и 

справама 

28  

- вежбање 

- анализирање 

- поређење 

 

- демонстрација 

- практична активност 

 

 

- Вешто изводи задате вежбе са 

реквизитима; 

- уочава своје моторичке способности и 

особине, 

  сличности и разлике међу вршњацима. 

Ритмичке вежбе и 

народни плесови 

30 - вежбање 

- анализирање 

- поређење 

-класификација 

- дијалог 

- практична активност 

- демонстрација 

-  Усклађује једноставне и задате покрете уз 

музику ; 

- правилно изводи основне кораке народних 

плесова; 

- усвајање етичких вредности и подстицање  

  вољних особина ученика. 

Елементарне игре 19 - вежбање 

- анализирање 

- поређење 

- трчање 

- скакање 

- дијалог 

- практична активност 

- демонстрација 

- Познаје правила тимских игара и 

придржава их се ; 

- стварање услова за социјално 

прилагођавање  

  ученика на колективан живот и рад. 
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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 

АКТИВНОСТИ У 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ 

РАДУ 

ОСНОВНИ 

ОБЛИЦИ 

ИЗВОЂЕЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

Подстицање групног 

рада,договарање о 

сарадњи са вршњацима 

и одраслима 

2 - разговара 

- црта 

- закључује 

- илуструје 

- игра се 

- радионичарска 

- стваралачка 

- симулацијска 

- интерактивна 

-истраживачка 

- игровна 

- подстицање групног рада,договарања и 

сарадње 

  са вршњацима и одраслима 

- активно учествовање у процесу васпитања 

- размена о заједничким 

очекивањима,потребама 

  захтевима,тешкоћама везаним за остварење 

про 

  грама грађанског васпитања 

Универзално важење 

дечјих права 

8 - разговаеа 

- црта 

- радионичарска 

- стваралачка 

- 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 

разма- 

  трају упоређују,да се придржавају 

- помоћи деци да дођу до решења: кад је 

тешко  

  да поштују правила 

- схватање међусобне повезаности 

права,дужно- 

 сти правила, закона 

Заједно стварамо 

демократску 

атмосферуну нашем 

разреду,нашој школи 

10 - разговара 

- илуструје 

- црта 

- игра се 

- закључује 

- радионичарска 

- стваралачка 

- симулацијска 

- интерактивна 

- истраживачка 

- игровна 

- уочавање разлике у функционисању тима и 

гру- 

  пе 

- упознавање са неопходним обележјима 

тимског 

  рада 

- стављање ученика у ситуацију да увиде 

предно- 

  сти тимског рада,начин функционисања у 

тиму 

  значајност улоге и доприноса сваког члана 

тима  

Живим демократију, 

демократска акција 

11 - разговара 

- закључује 

- игра се 

- црта 

- илуструје 

- радионичарска 

- стваралачка 

- симулацијска 

- интерактивна 

- истраживачка 

- игровна 

- упознавање и вођење ученика са и кроз 

демокра- 

  тске процедуре одлучивања,како би дошли 

до  

  заједничког решења проблема за које се сви 

зала- 

  жу 

- подстаћи ученике да креативно и 

дивергентно ми 

  сле о могућим начинима за постизање 

њихових 

  циљева 

Међузависност и  

 

развијање еколошке 

свести 

3 - разговара 

 

- игра се 

- црта 

- радионичарска 

 

- стваралачка 

- симулацијска 

- преузима одговорности за очување 

природних  

  

 богатстава 
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- закључује 

илуструје 

- интерактивна 

- истраживачка 

- игровна 

- планирање и предузимање малих корака у 

непо- 

  средном окружењу 

- анимирање вршњака и одраслих кроз тимски 

рад  

  Демократске процедуре,аргументовано 

излагање 

Евалуација  2 - разговара 

- процењује 

- презентује 

- интерактивна 

- демонстративна 

- игровна 

 

- 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 - ОТВАРАЊЕ 

ПРОГРАМА 

- КРЕИРАЊЕ 

ЦРТЕЖА И  

  ТЕКСТА 

- ФОРМАТИРАЊЕ 

- ЧУВАЊЕ И 

ШТАМПАЊЕ 

  РАДА 

- ДЕМОНСТРАТИВНА 

- КООПЕРАТИВНА 

- РАД НА РАЧУНАРУ 

- ДИЈАЛОШКА 

- РАЗВИЈАЊЕ УМЕЊА И ВЕШТИНА ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ ЈЕ- 

  ДНОСТАВНОГ ПРОГРАМА ЗА ЦРТАЊЕ И 

ПИСАЊЕ, 

- РАЗВИЈАЊЕ САРАДЊЕ; 

- РАЗВИЈАЊЕ КРЕАТИВНОСТИ ПРИ 

РАДУ. 

Правимо одељенске 6 - креирање, уређива- - демонстративна - Развијање креативности и стваралачког 
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новине   ње, штампање радо- 

  ва 

- дијалошка 

- кооперативна 

рада; 

- развијање смисла за лепо и уредност. 

Креирамо, стварамо 7 - креирање 

- фотографисање 

- чување и 

- штампање радова 

- демонстративна 

- дијалошка 

- кооперативна 

- Оспособљавање ученика за правилан рад на  

  скенеру и дигиталном апарату; 

- развијање креативних и конструктивних 

акти- 

  вности: писмо, честитка, позивница. 

Играмо се и снимамо 6 - конектовање 

- креирање 

- слање поште 

- демонстративна 

- дијалошка 

- кооперативна 

- Развијање способности и коришћење 

електро- 

  нске поште; 

- спретност и креативност при коришћењу 

једно- 

  ставних 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 

 

   Број 

часова 

    Активности у  

      образовно- 

     васпитном  

          раду 

 

Основни облици 

извођења програма 

   

Циљеви и задаци садржаји  програма 

 

      Животна средина 
     

      6 

- разговор 

- посете 

- уочавање и 

- дијалошки 

- истраживачки 

- демонстративни 

- очување животне средине 

- развијање свести о очувању 

окружења 
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препознавање 

- запажање 

- илустративни  

 

   Природне промене 

   и појаве у животној 

          средини 

 

    6 

- праћење 

- уочавање 

- бележење 

- закључивање 

-истраживачки 

- дијалошки 

- експериментални 

- праћење и уочавање промена и појава у животној   

средини и  њихов утицај на живи свет 

- уочавање и бележење   последица промена и појава у 

животној средини 

    

        Загађивање 

   животне средине 

    

   12 

- експеримент 

- читање 

- илустровање 

- обиласци 

-демонстративни 

- дијалошки 

- текстуални 

- очигледности 

- упознавање примарних  загађивача 

- уочавање начина загађивања 

- развијање свести о последицама  загађивања 

    

 

    Заштита животне 

            средине 

 

 

   12 

- експеримент 

- читање 

- илустровање 

- обиласци 

- практична 

примена знања 

- демонстративни 

- дијалошки 

- текстуални 

- очигледности 

- 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    значају за 

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 

Активности ученика у 

образовно васпитном 

раду 

Активности 

наставника у 

образовно 

васпитном раду 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

На млађима свет 

остаје 

2 - слуша 

- разговара 

- истражује 

- сазнаје 

- сакупља 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

- монолошка 

- дијалошка 

- демонстративна 

- истраживачка 

- илустративна 

- стваралачка 

- продубљивање знања о фолклорним 

празницима 

- упознати традиционалну културу народа 

у ужем и ширем окружењу 
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-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише-

координира 

-постављање 

занимљивих 

питања 

Повуци, понеси, 

повези и засвирај 

2 - слуша 

- разговара 

- прави 

- игра се 

- пева и плеше 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише-

координира 

-постављање 

занимљивих 

питања 

- монолошка 

- дијалошка 

- демонстративна 

- метод игре 

- стваралачка 

 

- развијати стваралаштво и креативност 

Како су путовали 

људи 

6 - слуша 

 -разговара 

- истражује 

- сазнаје 

- сакупља 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише-

координира 

-постављање 

занимљивих 

питања 

- демонстративна 

- истраживачка 

- илустративна 

- стваралачка 

- игра 

-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 

усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише-

координира 

-постављање 

занимљивих 

питања 

- монолошка 

- дијалошка 

- демонстративна- -- 

истраживачка-  

- илустративна 

-стваралачка 

-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 

Гором језде 

кићени  сватови 

3 - слуша 

 -разговара 

- истражује 

- сазнаје 

- сакупља 

усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише-

координира 

-постављање 

занимљивих 

питања 

- монолошка 

- дијалошка 

- демонстративна- - 

истраживачка-  

- илустративна 

- стваралачка 

- -упознавање са носиоцима народне 

традиције 

- -продубљивање знања о фолклорним 

празницима 

- -схватање важности чувања и неговања 

народне традиције 

Водом 

бродиш,мостом 

ходиш 

5 - слуша 

 -разговара 

- истражује 

- сазнаје 

- сакупља 

усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

-дискутује 

- слуша 

 -разговара 

- истражује 

- сазнаје 

- сакупља 

-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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-анализира 

-мотивише-

координира 

-постављање 

занимљивих 

питања 

Како су путовале 

речи 

2 - слуша 

 -разговара 

- истражује 

- сазнаје 

- сакупља 

усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише-

координира 

-постављање 

занимљивих 

питања 

- слуша 

 -разговара 

- истражује 

- сазнаје 

-  сакупља 

-упознавање различитих народних 

музичких инструмената и њихове улоге 

у т традицијској култури 

 

Све има свој 

почетак 

8 - слуша 

 -разговара 

- истражује 

- сазнаје 

- сакупља 

усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише-

координира 

-постављање 

занимљивих 

питања 

- 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 

АКТИВНОСТИ У 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ 

РАДУ 

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ 

ИЗВОЂЕЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

Језик 

- граматика 

- правопис 

-по 

потреби 

- активно слушање 

- састављање и при- 

  мењивање знања о 

  реченици 

- уочавање језичких 

  појмова у тексту  

- писање по диктату 

- дијалошка 

- текстуална 

- демонстративна 

- игра 

 

-Оосновно описмењавање ученика на 

темељима  

  ортографских  и ортоепских стандарда 

књиже- 

  вног језика ; 

- упознавање језичких појава и појмова, 

овладавање нормативном граматиком и 

стилким могућностима српског језика. 

 

Језичка култура -по 

потреби 

- посматрање 

- упоређивање слика 

- учествује у  

  разговору 

- описује на основу  

  онога што је видео, 

  осетио,доживео 

- пише краћи састав 

- дијалошка 

- посматрачка 

- Развијање смисла и способности за 

правилно и  

  течно усмено и писмено изражавање; 

богаћење  

  речника. 

 

 

МАТЕМАТИКА - 18 часова 

 

САДРЖАЈИ 

ПРОГРАМА 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

АКТИВНОСТИ У 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ 

РАДУ 

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ 

ИЗВОЂЕЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

Скуп природних 

бројева 

-по 

потреби 

- сабирање и одузи- 

  мање  

- множење и дељење 

- примењивање сте- 

  чених знања 

 

- демонстративна 

- интерактивна 

- илустративна 

- игра 

 

- Да савладају читање и писање  природних 

бро- 

   јева 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 

вре- 

дност израза са више операција; 

- знају да речавају једноставније једначине и 

неједначине  у скупу природних бројева; 

- упознају разломке,њихово читање,писање и 

  Значење. 

Мерење и мере 

 

-по 

потреби 

- упоређивање 

- мерење 

- прављење модела 

- примена стечених 

  знања 

- посматрање 

- експериментална 

- демонстративна 

- игра 

- илустративна 

 

- Да упознају  јединице за површину; 

- претварају јединице у мање и веће јединице 

ме- 

  ре . 

Површина -по 

потреби 

- упоређивање 

- мерење 

- рачунање 

- примена стечених  

  знања 

- експериментална 

- демонстративна 

- игра 

- илустративна 

- Да упознају и науче формуле за израчунавање  

  површине правоугаоника,квадрата,коцке и 

ква- 

  дра. 

 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

МАТЕМАТИКА - 36 часова 

 

САДРЖАЈИ 

ПРОГРАМА 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

АКТИВНОСТИ У 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ 

РАДУ 

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ 

ИЗВОЂЕЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

Скуп природних 

бројева 

20 - меморисање 

- примењивање сте- 

  чених знања 

- запажање 

- уочавање 

- решавање проблема 

- анализа и синтеза 

- демонстративна 

- интерактивна 

- истраживачка 

- илустративна 

- игра 

- хеуристичка 

- примењују својства рачунских операција 

при  

  трансформисању израза и у случају рачун 

ола- 

  кшица 

- знају да читају, састављају и израчунавају 

вре- 

  дност израза са више операција 

- знају да речавају сложеније задатке помоћу 

једначина и  дијаграма у скупу природних 
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бројева 

- успешно решавају задатке логичке и 

комбинаторне задатке 

      

Мерење и мере 

 

5 - упоређивање 

- мерење 

- прављење модела 

- примена стечених 

  знања 

- посматрање 

- експериментална 

- демонстративна 

- игра 

- илустративна 

 

- претварају јединице у мање и веће јединице 

ме- 

  ре  

- решавање сложених текстуалних задатака 

Површина 11 - упоређивање 

- мерење 

- рачунање 

- примена стечених  

  знања 

- експериментална 

- демонстративна 

- игра 

- илустративна 

- примењују стечена знања кроз решавање 

те- 

  кстуалних 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 планира време, место и извођење излета и активности у складу са Школским програмом Основне школе ,, Рајак 

Павићевић“, Бајина Башта за школску 2014 /2015. годину. 

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 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

АКТИВНОСТИ У 

ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОМ 

РАДУ 

ОСНОВНИ 

ОБЛИЦИ 

ИЗВОЂЕЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

Српски језик 6 - посматрање 

- уочавање 

- причање 

- дијалошка 

- текстуална 

- писаних радова 

- Развијање способности посматрања и   

  уочавања  богатства облика, боја, звуко- 

  ва и гласова у при роди  



 159 

- описивање 

- писање 

- читање 

- излагања - Доживљавање лепог у природи 

- Богаћење речника 

- Упућивање ученика да доживљавају, ра- 

  зумеју и изражавају слике и осећања  

  израженим у књижевним текстовима 

- Изражавање сопственог утиска 

- Развијање и неговање сарадничких односа 

Математика 4 - процењивање 

- израда задатака 

уочавање 

- практицан рад 

- закључивање 

- дијалошка 

- текстуална 

- демонстративна 

- писаних радова 

- Примена стечених знања на решавање задатака 

различитог типа 

 

Природа и друштво 4 - разгледање 

- посматрање 

- уочавање      

сличности 

  и разлика 

 

- дијалошка 

- систематско 

посматрање 

- текстуална 

- писаних радова 

- Проширивање знања о лековитим водама 

- Упознавање сведока прошлости 

- Уочавање разлика и сличности међу кра 

  јевима 

Музичка култура 3 - певање 

- играње 

- слушање 

- извођење 

- дијалошка 

- демонстративна 

- илустративна 

- Подстицање расположења и ведрине 

- Певање и играње научених игара, разви- 

  јање стваралаштва, креативности и ори- 

  гиналности 

Физичко васпитање 5 -  трчање 

- шетање  

- такмичење 

- одржавање личне  

  хигијене 

- игра 

- демонстративна 

- дијалошка 

- самосталног рада 

- Развијање издржљивости, истрајности,  

  упорности, спретности, такмичарског 

  духа, толеранције, координације и фи- 

  зичких способности 

- Развијање хигијенских навика ради ефи 

  каснијег очувања здравља и повећања  

  отпорности организма  

Ликовна култура 2 - посматрање 

- цртање 

- сликање 

- израда 

- дијалошка 

- демонстративна 

- практичан рад 

- Цртање, сликање, израда на основу непо - 

  средног опажања околине 

- Развијање смисла за лепо и уредно  
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Грађанско вапитање 1 - причање 

- цртање 

- дијалошка 

- парактичан рад 

- текстуална 

Развијање другарства и пријатељства 

- Поштовање разлика 

- Уважавање својих и туђих потреба 

ВАННАСТАВНЕ   АКТИВНОСТИ 

Пешачки излети 

(рекреативно-сазнајног 

карактера) 

7 - шетање 

- уочавање 

- учење 

- посматрање и 

описивање 

   

- излагања 

- дијалошка 

- очигледности 

- практичних радова 

- Развијање правилног односа према природи и 

њеном очување 

- Стицање нових знања 

- Примена стечених знања на очигледним, 

природним објектима 

- Упознавање околине   

- Развијање спретности и кондиције у природи 

- Боравак на чистом ваздуху ради очувања 

здравља ученика 

Културно-забавне 

активности 

7 - играње 

- певање 

- креирање маски и  

  фризура 

- имитирање 

- такмичење   

- демонстративна 

- експериментална 

- практичних радова 

- Неговање лепоте и задовољства у дружењу, 

развијање другарства 

- Развијање такмичарског духа 

- Подстицање оригиналности и креативности 

- Неговањење смисла за хумор 

 

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 
Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 

Активности наставника 

у образовно-васпитном 

раду 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

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 

- 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 

 

 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

-подстиче на логично 

мишљење 

-развија кооперативност  

- 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 
Активности ученика у образовно-

васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

-Књижевност; 

језик,граматика и 

правопис; 

Култура 

изражавања 

(усмено и 

писмено) 

 

- 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 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

- демонстративна 

- текстуална 

- дијалошка 

- 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 
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  - именује и чита слова латинице 

- писање по диктату 

према захтевима 

програма 

 

 

 

 V – VIII РАЗРЕД 

 

 

Садржаји програма 

Активности ученика 

у  образовно-

васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 

Начини и поступци 

извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

У зависности од 

наставног предмета 

одређује се садржај 

из редовног 

наставног плана  код 

кога  постоји 

потреба за 

допунским радом 

-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, 

индивидуални,  

групни,  

фронтални 

кооперативна;  

интерактивно, рад у 

пару,текстуално, 

Дијалошки, 

демонстрационо 

Боље разумевање појмова, 

усвајање основних знања, 

препознавање, разумевање 

наставникових инструкција, 

повезивање  градива, примена 

наученог 
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5. ДОДАТНА НАСТАВА 

I – IV РАЗРЕД 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Садржаји 

програма 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-

васпитном раду 

Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Скуп природних 

бројева 

- сабирање и 

одузимање  

- множење и 

дељење 

- примењивање 

стечених знања 

- запажање 

- уочавање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену знања 

-подстиче на логично 

мишљење 

-развија 

кооперативност 

- демонстративна 

- интерактивна 

- илустративна 

- игра 

 

- да савладају читање и писање  природних 

бројева у декадном бројевном систему  

- упознају скуп природних бројева и исте 

приказу ју тачкама бројевне полуправе 

- знају да читају, састављају израчунавају 

вредност израза са више операција 

- знају да речавају једноставније једначине и 

неједначине  у скупу природних бројева 

- упознају разломке,њихово читање,писање 

и значење 

Мерење и мере 

 

- упоређивање 

- мерење 

- прављење модела 

- примена 

стечених 

  знања 

- посматрање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

- експериментална 

- демонстративна 

- игра 

- илустративна 

 

- да упознају  јединице за површину 

- претварају јединице у мање и веће 

јединице мере  
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-координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену знања 

-подстиче на логично 

мишљење 

-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, јун 2014.г. 
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               ФОНД ЧАСОВА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД 

 

Редни 

број 
 ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ РАЗРЕД 

Нед. Год. 

1.  Српски језик 5 144 

2.  Страни језик-енглески 2 72 

3.  Ликовна култура 2 72 

4.  Музичка култура 2 72 

5.  Историја 1 36 

6.  Географија 1 36 

7.  Математика 4 144 

8.  Биологија 2 72 

9.  Техничко и информатичко образовање 2 72 

10.  Физичко васпитање 2 72 

Редни 

број 
 ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

  

1. Верска настава / Грађанско васпитање
2
 1 36 

2. Страни језик- немачки језик/ руски језик 2 72 

3. Физичко васпитање- изборни спорт
1 

1 36 

Редни 

број ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
  

1 Информатика и рачунарство 

 

 

 

 

 

 

1 36 

2 Цртање, сликање и вајање 1 36 

3. Шах 1 36 

Редни  

број 

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

  

1. Редовна настава   

2. Допунска настава 1 36 

3. Додатни рад 1 36 
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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. 

 2.   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; 

- поштовања права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски 

развијеном друштву; 
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- 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; 

-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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Редни 

број 

 

Наставна тема 

 

 

 

Број 

часова 

 

Број 

часова 

обраде 

 

Број часова 

утврђивања 

 

Број часова 

систематизације 

I Језик 74 40 20 14 

       Граматика 68 37 18 13 

       Правопис 6 3 2 1 

II Књижевност 67 43 16 8 

       Школска лектира 49 32 12 5 

        Домаћа лектира 18 11 4 3 

III Култура изражавања 39 6 24 9 

        Говорно изражавање 10 3 4 3 

        Писмено изражавање 29 3 20 6 

Укупан 

број 

часова 

  

180 

 

89 

 

50 

 

31 

 

 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начини и поступци 

остваривања садржаја 
Циљеви и задаци садржаја програма 

 

 

 

- Граматика 

 

 

 

 

 

 

 

70 

- слушање, 

упоређивање, 

самостално 

закључивање, 

практично 

примењивање, 

истраживање. 

-наставник 

презентује 

наставни садржај; 

-усмерава 

активности 

ученика; 

- подстиче на 

размишљање, 

увиђање. 

 

 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- тимски рад 

- истраживачки рад 

 

- развијање љубави према матерњем језику и 

потребе да се он негује и унапређује 

- поступно и систематично упознавање 

граматике  

- упознавање језичких појава и појмова, 

овладавање нормативном граматиком и 

стилским могућностима српског језика. 
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ИСХОДИ  

 

НАСТАВНЕ 

ОБЛАСТИ 
ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Вештина читања и 

разумевања 

прочитаног 

 

 

Ученик уме да: 

 

а) изражајно чита текст 

б) разуме текст (ћирилични и 

латинични) који чита наглас и у 

себи 

в ) служи се садржајем да би 

пронашао одређени део текста 

г ) разликује у тексту битно од 

небитног, главно од споредног  

д ) изводи закључак заснован на 

једноставном тексту 

 

Ученик уме да: 

а) чита „с оловком у руци“ ради 

учења и извршевања различитих 

задатака 

б ) проналази, издваја и 

упоређује битно и небитно 

в ) препознаје и повезује 

садржаје из различитих текстова 

 

Ученик уме да: 

а) издваја кључне речи и 

резимира текст 

б) изводи закључке 

засноване на тексту 

в ) анализира садржаје из 

различитих текстова 

 

 

 

 

 - Правопис 

 

 

 

15 

 

-слушање,  

-упоређивање,  -

уочавање,      -

практично 

примењивање 

-наставнок 

презентује 

наставни садржај; 

-усмерава 

активности 

ученика; 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- индивидуални; 

- демонстративни 

 

- поступно и систематично упознавање 

правописа српског језика 

- описмењавање ученика 

 

 

 

 

  - Лектира 

 

 

 

 

95 

 

- читање, 

разговор, 

упоређивање, 

размењивање 

сопствених знања 

и мишљења, 

истраживање 

 

- развија љубав 

ученика према 

књижевности; 

- подстиче на 

креативност у 

тумачењу 

књижевног дела; 

 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- индивидуални 

- тимски рад 

- истраживачки рад 

- рад у групама 

- оспособљавање за читање, доживљавање, 

разумевање, свестрано тумачење и вредновање 

књижевно уметничких дела разних жанрова  

- развијање осећања за аутентичне естетске 

вредности у књижевној уметности 

- развијање потребе за књигом, способности да 

се њоме ученици самостално служе као извором 

сазнања. 
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Писмено 

изражавање 

 

а) зна и користи оба писма 

(ћирилицу и латницу) 

б) раставља разумљиву, 

граматички исправну реченицу 

в ) уме да преприча текст  

г ) влада основним жанровима 

писане комуникације; саставља 

приватно писмо 

д ) примењује правописну 

норму у јендоставним 

примерима 

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 који је 

целовит 

 

а) пише резиме дужег 

текста  

б) зна и доследно 

примењује правописну 

норму 

в ) саставља текст на 

основу прочитаног дела, 

филма, представе 

 

Граматика 

 

а) препознаје врсте речи 

б) зна основне граматичке 

категорије променљивих речи 

в ) препознаје службу речи у 

реченици  

г ) правилно употребљава 

падеже у реченици 

д ) препознаје глаголске облике 

(перфекат, презент,футур I...) 

а) познаје врсте речи 

б) уме да одреди облик 

променљиве речи  

в ) препознаје главна значења 

падежа у реченицама   

г ) препознаје главна значења и 

функције глагоских облика 

 

а) познаје подврсте речи 

и именује их  

б) зна да одреди облик 

променљиве речи  

в ) именује главна 

значења падежа  

г ) именује главне 

функције глаголских 

облика 

Лексика 
а) препознаје значења 

непознатих речи 

а) одређује значења непознатих 

речи 

а) зна значења 

непознатих речи 

Књижевност 

 

а) повезује наслове прочитаних 

књижевних дела са именима 

аутора тих дела 

б) разликује усмену и ауторску 

књижевост 

в ) препознаје епски десетерац  

г ) разликује лирску и епску 

народну поезију 

д ) епске јунаке повезује са 

насловима песама 

ђ) препознаје поделу народне 

књижевности  

е) разуликује нарацију од 

дескрипције 

а) повезује дело са временом у 

којем је настало  

б)препознаје књижевни род и 

врсту  

в ) препознаје и разликује 

изражене стилске фигуре 

г ) разликујеформу (облике) 

казивања 

д ) одређује мотиве, идеје и 

композицију  лирских, епских 

песама 

 

а) наводи наслов дела, 

аутора, род и врсту на 

основу ликова, 

карактеристичних тема и 

мотива  

б) проналази и именује 

стилске фигуре 

в ) именује форму 

приповедања  

г ) анализира лик из 

прочитаног дела  

 



 174 

ж) препознаје постојање 

стилских фигура (епитет, 

персонификација, хиперобола, 

ономатопеја) 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Циљ 

Циљ наставе енглеског језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем комуникативних 

вештина и развијањем способности и метода учења страног језика. Стога , циљ наставе страног 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 разлићитости 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. 

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 
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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 је способан 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.
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Наставна тема и садржај Број часова  Остваривање програма(начин и поступци) Врсте активности 

УВОД 

-поздрављање и представљање 

3 

 

обнављање глагола :BE,CAN,HAVE GOT 

-употребе поздрава 

-давање личних података 

-описивање чланова породице 

-разговор при упознавању  

-комуникација 

-дијалог 

-слушање и допуњавање 

разговора 

-давање одговора на питања из 

текстова 

-давање личних података кроз 

дијалог 

-спеловање речи  

-певање песмице вежбање 

изговора речи 

1) МОЈ ЖИВОТ 

-датуми 

-рођендани 

-навике 

-мерење времена 

 

10 

 

-употреба садашњег времена кроз различите 

облике  

-употреба редних бројева 

-именовање месеца у години  

-именовање празника 

-always, often, usually 

-читање текста 

-слушање текста 

-писање 

-разговор о свакодневним 

активностима 

-изговор 

-певање песмице 

-постављање питања и давање 

одговора 

 

2) ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ 

-моја омиљена животиња 

-класификација животиња 

-кућни љубимци 

 

11 

 

-употреба садашњих времена  

-глагол MUST 

-заменице у објекту 

-читање текста 

-слушање текста 

-давање назива сликама 

-разумевање говора 

-описивање слике  

-давање и извршавање наредби 

-постављање питања 

-певање песмице 

3) ПРАЗНИЦИ 

-путовања 

-превозна средства 

10 -употреба прошлог времена 

-правилни и неправилни глаголи 

-слушање и читање текста 

-граматичке вежбе 

-употреба дијалога 

-писање 



 177 

-разговор 

-писање приче 

-описивање различитих особа 

-слушање и попуњавање табела 

-певање песмице 

4) ХРАНА 

-храна и пиће 

-рецепт 

-оброци 

-порекло хране 

11 

 

-употреба чланова 

-употреба бројивих и небројивих именица 

-how much/how many 

-граматичке вежбе 

-читање приче 

-говорна вежба-наручивање 

-ситуације 

-писање рецепта 

-спеловање 

-дијалог 

-песмица 

-игра допуњавања 

5) СВЕТ 

-клима 

-географски појмови 

-државе 

-градови 

-стране света 

-моја земља 

-континенти 

10 

 

-употреба компарације придева 

-поређење по једнакости as…as 

-граматичка вежбања 

-читање 

-слуšање 

-одговарање на питања из текста 

-квиз 

-давање географских података 

-песмица-певање и допуњавање 

 

 

6) ЗАБАВА  

-ТВ програм 

-врсте програма 

-врсте филмова 

-позориште 

-вежба нагласка 

11 

 

-изражавање будућих планова 

-употреба придева и прилога 

-изражавање обавеза 

-have to 

-предлагање и договарање 

-слушање и читање текста 

-игре погађања 

-слушање и понављање 

-играње 

-одговарање на питања из текста 

-попуњавање текста 

-певање песмице 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ: 6 часова    
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ЛИКОВНА КУЛТУРА  

 

Циљеви  и задаци: 

- развијање способности ученика за опажање квалитета свих  ликовних елемената: линија, облика, боја; 

- стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају 

њихова визуелна и ликовна својства; 

- развој способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за увођење у визуелно 

мишљење; 

- развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, апримењују у раду и животу; 

- развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање; 

- подстицање интересовања и стварање потребе код ученика за посећивањем музеја, изложби, као и за чување културних добара и 

естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде; 

- стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвене појаве; 

- омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим и у делима различитих подручја 

уметности; 

- развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и савремене уметности. 

-  

Оперативни задаци: 

- поступно развијање способности ученика за визуелно памћење и предочавање; 

- поступно оспособљавање ученика за артикулисано ликовно изражавање упознавањем слободног ритмичког компоновања 

ликовних елемената: линија, облика, боја; 

- поступно оспособљавање ученика за ликовно изражавање у стварању колажа, светлинских објеката и у обликовању и 

преобликовању употребних предмета, 

- даље развијање способности ученика за конструисање, комбинаторику и обликовање, 

- проширивањесазнања и искустава ученика у коришћењу различитих материјала и средстава за рад у процесу ликовног 

изражавања; 

- мотивисање ученика на активан однос према актуелним питањима која се на заштиту и унапређење човекове природне и културне 

средине. 
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Редни 

Бр. 
                       Назив  теме 

Укупан бр. часова за 

тему 
Обрада 

Пр. 

Вежба 

Ест. 

Анализа 

 

1. 

СЛОБОДНО  РИТМИЧКО  

КОМПОНОВАЊЕ 
10 6            4  

2. ЛИНИЈА 20 10 8 2 

3. ОБЛИК 24 14 8 2 

4 ОРНАМЕНТ 4 2 3  

5. СВЕТЛИНСКИ ОБЈЕКТИ И КОЛАЖ 4 2 2  

6. ВИЗУЕЛНО  СПОРАЗУМЕВАЊЕ 4 2 2  

7. 
ПРЕОБЛИКОВАЊЕ  УПОТРЕБНИХ 

ПРЕДМЕТА 
6 4 2  

УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА 72 40 28 4 

 

 

 

 

Напомена: У оквиру наставног плана предвиђена су 4 часа естетске анализе кроз посете културним институцијама 

  ( музеји, галерије ) и споменицима културе 
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ТРАЈАЊЕ САДРЖАЈ 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

 
ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

ОБРАЗОВНИ 

СТАНДАРДИ 

 

4+ 6 

СЛОБОДНО РИТМИЧКО  

КОМПОНОВАЊЕ 

 

- Ритам у структурама природних и 

вештачких материјала: линија, 

облика и боја                        - обрада 

- Слободан и спонтан ритам линија, 

боја, облика, мрља 

                                              - обрада 

- Слободно ритмичко компоновање 

                                          - пр. вежба 

- вербално- текстуалне методе         

(кроз разговор и дискусију постепено 

увођење у дефинисање основних 

ликовних елемената, са акцентом на 

ритму и њихова примена у различитим 

ликовним медијима ); 

- илустративне методе ( корелација са 

природом и другим наставним 

предметима, историјом уметности као 

конкретним примерима датих ликовних 

проблема- линија, облик, боја, мрља ); 

- практично- демонстративна метода у 

различитим ликовним техникама ( 

цртачким, сликарским, вајарским ); 

- креирање вежби; 

- подстицање, коректура, естетска 

анализа и вредновање; 

- перцепција- кроз разговор и 

дискусију развијају опажање 

ритма, линија и облика у 

природним и вештачким 

материјалима; 

- аперцепција- примена претходно 

стеченог занања прво кроз 

поједиачне, а потом и комбинације 

ликовних техника- цртачке, 

сликарске, вајарске; 

- припрема за час; 

- самостални рад са наглашеном 

индивидуалношћу; 

- инерактивни рад- у пару и групи 

са поделом задатака; 

- естетска анализа и 

самовредновање; 

 

ЛК.1.1.1. ЛК.1.1.2.   

ЛК.2.1.1. ЛК.2.2.1.   

ЛК.3.2.2. ЛК.3.1.2.   

ЛК.3.2.1. 

 

10+ 8+ 2 

ЛИНИЈА 

- Непосредно извлачење линија са 

различитим цртачким материјалима, 

на различитим подлогама и 

колажирање 

                                               - обрада 

- Својства и врсте линија    - обрада 

- Линије у природи             -  обрада 

- Линија као средство за стварање 

различитих  ликовних својстава 

површина                              - обрада 

- Линија као ивица 

- вербално- текстуални ( кроз разговор и 

дискусију дефинисање појма линија и 

њених карактеристика- својстава и 

врста); 

-илустративна корелација са природом 

и појавом линије у природи; 

- подстицање на опажање различитих 

врста и карактера линија у природи; 

- практично- демонстративни поступак ( 

извлачење линија различитим ликовним 

техникама на различитим 

материјалима- меке оловке на 

- перцепција- кроз разговор, 

дискусију, записивање развијање 

опажања различити својстава и 

врста линија ( у природном и 

вештачким облицима); 

- аперцепција- практичан примена 

претходно стеченог градива у 

цртачким, сликарским и вајарским 

материјалима и техникама; 

- припрема за час; 

- самостални, стваралачки рад са 

наглашеном индивидуалношћу; 

ЛК.1.1.1. ЛК.1.1.2.    

 

 

 

 

 

ЛК.2.1.1. ЛК.2.2.1. и 

ЛК.2.2.2.                    

ЛК.3.2.2. ЛК.3.1.2. и 

ЛК.3.2.1. 
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тродимензионалног тела     - обрада 

- Линија                            - пр. вежба 

Линија     -                  - ест. анализа 

 

различитим подлогама, темпере, колаж 

); 

- дефинисање илустрацијом и 

демонстрацијом  линије као границе 3д 

облика у техници вајања; 

- креирање задатака, 

- подстицање, коректура; 

- естетска анализа и вредновање; 

-корелација са музичком културом 

- естетска анализа и 

самовредновање кроз разговоре, 

поређења и дискусије; 

 

14+ 8+ 2 

ОБЛИК 

- Природа и њени облици   - обрада 

- Својства- карактеристике облика 

                                              - обрада 

- Врсте облика                     - обрада 

- Основни површински и 

тродимензионални   облици- обрада 

- Величина облика и међусобни 

однос величина                    - обрада 

- Груписање облика у равни или 

простору                              - обрада 

- Додиривање, мимоилажење, 

преклапање, прожимање, усецање 

                                              - обрада 

- Облик                            - пр. вежба 

- Облик                        - ест. анализа 

 

- вербално текстуални - кроз 

објашњавање, резговор и дискусију 

дефинисање појма облика и његових 

карактеристика (својства и врсте, 2д и 

3д облици, величине облика и 

међусобни односи, груписања...); 

- илустративи кроз конкретне примере 

из човекове средине, историје 

уметности и корелацијом са другим 

наставним предметима   ( за сваку 

наставну јединицу); 

- пректично демонстративни кроз 

употребу разних прво појединачних 

основних, а потом комбинованих  

ликовних материјала и техника ( цртеж, 

слика, вајање, графика, колаж...); 

- креирање задатака; 

- подстицање, коректура; 

- естетска анализа заједно са ученицима 

( ум. дела и ученичких радова ) и 

вредновање; 

-корелација са историјом 

- перцепција- дефинисање и 

усвајање, путем разговора, 

дискусије и практичног вежбања, 

појма облика и његових 

карактеристика;  

- аперцепција- практична примена 

стеченог знања кроз раличите, 

појединачне и комбиноване 

ликовне материјале и технике; 

- самосталан, стваралачки рад са 

наглашеном индивидуалношћу; 

- инерактивни рад- у пару или 

групи са поделом задатака; 

- припрема за час; 

- естетска анализа и 

самовредновање кроз разговоре, 

поређења, дискусије; 

 

 

ЛК.1.1.1. ЛК.1.1.2. и 

ЛК.1.2.1.                    

ЛК.2.1.1. ЛК.2.2.1.    

ЛК.3.1.2. ЛК.3.2.1. и 

ЛК.3.2.2. 

 

2+ 2 

ОРНАМЕНТ 

- Својства орнамента: ритмичност, 

симетричност и прецизност  

                                               - обрада 

- Орнамент                       - пр. вежба 

- вербално текстуални кроз 

објашњавање, разговор и дискусију 

дефинисање појма орнамента и његових 

главних карактеристика- ритам, 

симетрија, прецизност; 

- перцепција- дефинисање и 

усвајање, путем разговора, 

дискусије и естетске анализе, 

појма орнамента, његових главних 

карактеристика , улоге и значаја; 
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- илустративни ( визуелно подстицајни) 

навођењем на давање конкретних 

примера орнамента из свакодневног 

живота, корелацијом са народном 

традицијом- улога и значај орнамента; 

- креирање задатка; 

- коректура, естетска анализа и 

вредновање дечијих радова; 

 

- аперцепција- практична примена 

претходно стеченог знања ( игра 

линијама, површинама и 

облицима) при изради орнамента у 

техници по слободном избору;  

- самостални рад са наглашеном 

индивидуалношћу; 

- припрема за час; 

- разговори, дискусије, естетска 

анализа; 

ЛК.1.1.1. ЛК.1.1.2.   

ЛК.2.1.1. ЛК.2.2.1.   

ЛК.3.1.2. ЛК.3.2.2. 

 

2+ 2 

СВЕТЛИНСКИ ОБЈЕКТИ И 

КОЛАЖ 

 

- Светлински  објекти и  

колаж                                         - 

обрада 

-     - ∕∕ -                              - пр. вежба 

- вербално илустративни подстицај кроз 

заједничко дефинисањепојма 

светлински објекти и колаж- примена у 

енеријерима као витражи, амбијентална 

решења и зидне декорације, као фасаде, 

илустрација... 

- корелација са примерима из историје 

уметности ( архитектура, илустрација), 

књижњвности, 

позориштем ( сцена ), музиком; 

- демонстрација и примена нових 

материјала ( разне провидне фолије у 

боји, дијапројектори, провидни и 

непровидни папири); 

- креирање задатка, 

- коректура, подстицање, естетска 

анализа и вредновање дечијих радова; 

 

- перцепција- кроз разговор, 

питања, дискусије ученици 

проширују знање до сада познатог 

појма колажа, али и усвајају нови- 

светлински објекти, њихова улога, 

значај и широка примена; 

- перцепција и апeрцепција- 

практичан рад са наглашеном 

индивидуалношћу уз примену 

нових материјала и техника у 

стварању слободне слике маште; 

- припрема за час; 

- интерактивни рад или 

самостални; 

- разговори, питања, дискусије, 

естетска анализа и 

самовредновање; 

 

ЛК.1.1.1. ЛК.1.1.2.    

ЛК.2.1.1. ЛК.2.2.1.    

ЛК.3.1.2. ЛК.3.2.2. 

 

2+ 2 

 

ВИЗУЕЛНО СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

 

- Визуелно споразумевање - обрада 

-           - ∕∕ -                       - пр. вежба             

 

- вербално илустративним подстицајима 

кроз разговор, објашњавање и естетску 

анализу, заједно са ученицима, 

дефинисање и проширивање знања из 

области визуелног споразумевања  

 ( облицима, начинима, улогом, 

средствима и значајем ); 

 

- перцепција- кроз разговор, 

опажање, дискусију дефинише и 

проширује досадашње знање из 

ове области уз примену савремене 

технологије, учећи значај, 

позитивне и негативне последице 

преношења визуелне поруке; 

ЛК.1.1.1. ЛК.1.3.4.   

ЛК.2.1.1. ЛК.2.2.1.   

ЛК.3.1.2. ЛК.3.2.2. 
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- корелација са свакодневним животом, 

књижевношћу, драмским уметностима- 

фотографија, филм, телевизија, видео; 

- креирање задатка, увођење и примена 

савремене технологије у настави; 

- прећење, коректура, естетска анализа 

и вредновање дечијих радова; 

- аперцепција- пректично 

примењује обрађено градиво кроз 

конкретан задатак- илустрацију; 

- припрема за час; 

- самостални рад са наглашеном 

индивидуалношћу;  

- естетска анализа и 

самовредновање; 

 

4+ 2 

ПРЕБЛИКОВАЊЕ 

УПОТРЕБНИХПРЕДМЕТА 

 

- Обликовање употребних предмета                               

- обрада 

-  Преобликовање употребних 

предмета                          - пр. вежба                      

- вербално илустративним методама уз 

објашњавање, ест. анализу и  разговор 

заједно са ученицима дефинисати 

дизајн као грану ликовне уметности и 

њену утилитарну  и естетску функцију; 

- корелацијом са свакодневним 

употребним предметима ( подстаћи на 

опажање истих и креативно и естетско 

просуђивање); 

- креирање задатка; 

- праћење, коректура, естетска анализа 

и вредновање; 

- перцепција- кроз разговор, 

опажање, ест. анализу дефинише 

појам дизајна и његове основне 

улоге и значаја; 

- аперцепција- примена обрађеног 

градива у пракси извођењем 

задатка- од скице у оловци и боји , 

до реализације у глини и финалног 

бојења- у једној или у другој 

верзији- слободан избор већ 

постојећег предмета за даљи 

процес преобликовања у техници 

по слободном избору; 

- инерактивни рад- рад у пару, у 

групи или самостални; 

- припрема за час;  

- естетска анализа и 

самовредновање; 

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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МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

СТАНДАРДИ ОБЛАСТ 

- Основни ниво: Ученик препознаје основне елементе музичке писмености у складу са Наставним програмом и основне 

карактеристике певачких гласова. Препознаје одређене музичке жанрове. 

- Средњи ниво: Ученик препознаје основне елементе музичке писмености одређене Наставним програмом, основне 

карактеристике певачких гласова и разликује вокалне, инструменталне и вокално-инструменталне саставе. Познаје 

основне појмове појединих музичких жанрова и народног стваралаштва. 

- Напредни ниво: Ученик зна и разуме елементе музичке писмености у складу са Наставним програмом, препознаје 

основне карактеристике група музичких инструмената. Познаје основне појмове појединих музичких жанрова, 

народног стваралаштва и контекст настанка српске народне музике 

 

 

 

 

ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 

- Основни ниво: Ученик препознаје основна темпа, динамику и врсту такта слушаног дела, разликује инструментале и 

вокалне саставе. На основу слушања музичког примера може да препозна припадност одређеном музичком жанру. 

- Средњи ниво: Ученик познаје основна темпа, динамику, врсту такта у слушаном делу и може да одреди основне 

карактеристике композиције. Препознаје вокалне групе и инструменталне саставе. Може да одреди припадност 

слушаног примера одређеном жанру и препознаје народно и уметничко стваралаштво. 

- Напредни ниво: Ученик препознаје основна темпа, динамику, врсту такта и карактер слушаног дела. Препознаје 

инструменталне и вокалне саставе. Препознаје везу музичког садржаја примера са ванмузичким програмом. Препознаје 

одређена дела народног и уметничког музичког стваралаштва, као и фоклорну музику других народа. 

 

 

 

 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

- Основни ниво: Ученик може да пева или свира (на неком од Орфових инструмената) једноставније музичке примере у 

С-дуру до 8 тактова. 

- Напредни ниво: Ученик може да пева уз тактирање и/или свира (на неком од Орфових инструмената) једноставније 

музичке примере поштујући основне ритмичке вредности темпа, основни динамички распон и партитурне ознаке. Може 

да пева у хору или свира у оркестру једноставније песме различитих жанрова. Уме да изведе игру по избору (народну 

или класичну). Учествује у школским приредбама. 

 

 

 

МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ 
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Основни ниво: Ученик може да осмисли једноставну ритмичку пратњу песме коју зна на неком од Орфових 

инструмената и да нацрта или направи једноставне музичке инструменте. 

- Напредни ниво: Ученик може да осмисли једноставну ритмичку пратњу песме коју зна, и даје запише и одсвира. Може 

активно да учествује у компоновању мање музичке целине са наставником. Ученик може да нарпави модел 

инструмената по избору од понуђених инструмената из окружења. Може да осмисли музичку игру (драматизација 

песме) на основу песме различитих жанрова. 

 

 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

 

 

 

 

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 Наставна тема обрада утврђивање систематизација укупно 

I Увод у историју 2 1 / 3 

II Праисторија 2 1 / 3 

III Стари век 15 12 3 30 

  19 14 3 36 

 

Оперативни задаци: 

 - разумевање појма прошлости, 

 - упознавање начина и значаја проучавања прошлости, 

 - разумевање основних одлика праисторије и старог века, 

 - разумевање основних временских одредница (деценија, век, миленијум), 

 - оспособљавање за коришћење историјске карте, 

 - стицање знања о догађајима и личностима који су обележили епоху старог века, 

 - упознавање основних одлика античке културе. 
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Наставна средства:  

 

 - Уџбеник историје за пети разред основне школе – А. Петровић, В. Лучић, П. Петровић 

 - Радна свеска историје за пети разред основне школе –А. Петровић, В. Лучић, П. Петровић 

 - рачунар и видео пројектор 

 - зидне историјске карте и панои. 

 

 

 

 

Наставни садржаји, исходи, трајање, начин и поступак остваривања прописаних наставних планова за пети разред основне 

школе 

 

 

Редни 

број 
Тема 

Циљеви / исходи 

по темама 

Методе и 

технике рада 

Активности 

наставника 

Активности 

ученика 
Оцењивање 

Време 

реализације 

1 

У 

в 

о 

д 

Стицање знања о 

основним одликама 

историје као дела 

прошлости, 

интегрисање знања о 

историји као науци, 

историјским изворима 

и временским 

одредницама. 

Разумевање рачунања 

времена. 

Причање, дијалог, 

илустрација, рад са 

уџбеником. 

Предаје, објашњава, 

илуструје, проверава 

знање ученика, 

самосталан рад са 

ученицима, 

координира дијалог 

између ученика и 

подстиче изношење 

мишљења и 

закључака. 

Посматра, слуша, 

бележи, самостално 

ради, износи своје 

мишљење. 

Усмено, 

кратке 

писане 

провере, рад 

на часу. 

Септембар 
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2 

П 

р 

а 

и 

с 

т 

о 

р 

и 

ј 

а 

Упознавање са 

одликама праисторије и 

поделом. Уочавање 

живота код људи овог 

периода. 

Причање, 

предавање, 

дијалог, рад са 

уџбеником, 

посматрање 

илустрација. 

Разговара, предаје, 

објашњава, 

припрема 

самосталне задатке, 

подстиче ученике на 

изношење 

сопственог 

запажања.  

Посматра, слуша, 

бележи,сам ради, 

износи своје 

мишљење. 

Усмено, 

кратке 

писане 

провере, рад 

на часу. 

Октобар 

3 

С 

т 

а 

р 

и 

 

в 

е 

к 

Стицање знања о 

времену и простору 

старог века, друштву, 

веровањима и култури 

народа и држава. 

Размевање географског 

и историјског појма 

Старог истока. Стицање 

знања о грчком свету, 

друштвеном и 

државном уређењу, 

значајним сукобима. 

Уочавање културних 

достигнућа старих 

Грка. Упознавање са 

кључним личностима и 

догађајима из 

прошлости старог 

Рима. 

Причање, 

предавање, 

дијалог, рад са 

уџбеником, 

посматрање 

илустрација. Рад са 

историјском 

картом. Рад на 

историјским 

изворима и 

разговор, гледање 

уметничких 

филмова и 

документ. емисија 

које имају за тему 

антику. 

Разговара, предаје, 

објашњава, 

припрема 

самосталне задатке 

за ученике, подстиче 

ученике на 

изношење 

сопственог 

запажања. Помаже 

ученицима у 

самосталном раду са 

ист. картом, упућује 

их на самостална 

истраживања теме 

која их интересује. 

Посматра, слуша, 

бележи, самостално 

ради, износи своје 

мишљење; читају и 

коментаришу 

приступачне 

историјске изворе. 

Самостално 

истражују теме за 

које су 

заинтересовани. 

Усмено, 

кратке 

писане 

провере, рад 

на часу. 

Новембар - 

јун 
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ГЕОГРАФИЈА 

Циљеви: 

Циљ наставе географије је усвајање знања о природногеографским и друштвеногеографским објектима, појавама и процесима и 

њиховим међусобним везама и односима у геопростору. Настава географије треба да допринесе стварању реалне и исправне слике о 

свету као целини и месту и улози наше државе у свету. 

Задаци: 

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; 

 стицање 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 међуусловљености географских појава и процеса у простору 

и времену; 

 развијању естетских опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних и других феномена у геопростору; 

 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 

свак.животу; 

 развијању опште културе и образовања ученика. 

Оперативни задаци: 

Ученици треба да: 

 упознају предмет проучавања, поделу и значај географије као наставног предмета и науке уопште; 

 стекну најосновнија знања о васиони и васионским телима и њиховим основним својствима; 

 стекну основна знања о Сунчевом систему; 
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 стекну основна знања о Земљи-планети, њеном постанку, облику и величини; 

 стекну основна знања о Земљиним кретањима и њиховим последицама; 

 стекну основна знања и вештине из картографије и да се оспособе за коришћење географске карте као извора информација 

и оријентације; 

 схвате унутрашњу грађу Земље и да разумеју данашњи распоред копна и мора и изглед рељефа; 

 разумеју антропогене утицаје на рељеф; 

 стекну основна знања о структури и саставу атмосфере; 

 стекну основна знања о времену и метеоролошким елементима, клими, климатским факторима и основним типовима 

климе на Земљи; 

 разумеју потребу очувања и заштите атмосфере; 

 се оспособе за коришћење географске литературе, Интернета и различитог илустративног материјала у сврху лакшег 

савлађивања наставног градива; 

 развијају способности за активно стицање и примену знања из географије кроз самостално учење и истраживање 

 

 

Редни 

број 

 

НАСТАВНА ТЕМА 

Укупан број 

часова 

Број часова обраде Број часова 

утврђивања 

1 Увод у Географију 1 1  

2 Васиона и Земља 6 3 3 

3 Географска карта 8 5 3 

  15 10 6 

4 Планета Земља 21 10 11 

 - Земљина кретања 4 2 2 

 -Унутрашња грађа и рељеф Земље 10 5 5 

 -Ваздушни омотач Земље 7 3 4 

 

 

 

           УКУПНО 

 

36 

 

20 

 

16 
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  СТАНДАРДИ 

 

 

Наставни 

садржаји 
Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

 

 

 

 

Увод 

ГЕ 1.1.1.зна да 

географија 

проучава и 

природу и 

људско друштво 

ГЕ 1.1.2.  зна 

основну поделу 

географије 

(физичка, 

друштвена и 

регионална) 

ГЕ 2.1.1. разуме зашто је 

географија једна од најстаријих 

наука 

ГЕ 2.1.2.  разликује појмове 

литосфера, атмосфера, хидросфера 

и биосфера 

ГЕ 2.1.3.  разликује и именује 

географске дисциплине 

ГЕ 3.1.1. схвата интересовање 

првих људи за Земљу и остала 

небеска тела 

ГЕ 3.1.2. уочава повезаност 

географије са другим наукам 

ГЕ 3.1.3.  разуме међузависност 

природе и људског друштва 

ГЕ 3.1.4.  уочава значај географије 

за опште образовање и културу 

 

 

 

Васиона и Земља 

 

ГЕ 1.2.1.именује 

небеска тела у 

Сунчевом 

систему и наводи 

њихов распоред 

ГЕ 1.2.2. описује 

облик Земље и 

препознаје појаве 

и процесе везане 

за њена кретања 

ГЕ 1.2.3. уме да 

на географској 

карти покаже 

континенте и 

мора 

ГЕ 2.2.1. разликује појмове: 

васиона,сунчев 

систем,галаксија,светлосна 

година... 

ГЕ 2.2.2.описује небеска тела и 

њихова кретања 

ГЕ 2.2.3. разликује сазвежђа и 

звездане системе 

ГЕ 3.2.1. уме да прати појаве које 

се периодично јављају на Земљи и 

на небу и то повезивати са 

Земљиним кретањима 

ГЕ 3.2.2. уме да се оријентише 

помоћу Великих и Малих кола и 

звезде Северњаче 

ГЕ 3.2.3. препознаје и именује 

Месечеве мене 
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Географска карта 

 

 

 

 

 

ГЕ 1.1.1. разуме 

појам 

оријентације и 

наводи начине 

оријентисања 

ГЕ 1.1.2.наводи 

начине 

представљања 

Земљине 

површине (глобус 

и географска  

карта) 

ГЕ 1.1.3. 

препознаје и чита 

географске и 

допунске 

елементе карте 

ГЕ 1.1.4. 
разликује 

паралеле и 

меридијане 

 

ГЕ 2.1.1.  одређује стране света у 

простору и на географској карти 

ГЕ 2.1.2.   одређује положај места 

и тачака на географској карти 

ГЕ 2.1.3.   препознаје и објашњава 

географске чињенице - објекте, 

појаве, процесе и 

односе који су представљени 

моделом, сликом, графиком, 

табелом и схемом 

ГЕ 2.1.4.  приказује понуђене 

географске податке:на немој 

карти, картографским изражајним 

средствима (бојама, линијама, 

знацима...), 

графиком, табелом и схемом 

ГЕ 3.1.1.  доноси закључке о 

просторним (топографским) и 

каузалним везама географских 

чињеница - објеката, појава, 

процеса и односа на основу 

анализе географске 

карте 

ГЕ 3.1.2. уме да користи размер и 

размерник за одређивање 

растојања на карти и у природи 

ГЕ 3.1.3. разликује карте према 

размери и садржају и уме да их 

користи 

ГЕ 3.1.4.  уме да оријентишекарту 

у односу на стране света и да 

одржава правац кретања на терену  

уз помоћ карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планета  

Земљина 

кретања 

 

ГЕ 1.2.1.  зна 

појам ротације и 

револуције 

ГЕ 1.2.2. зна да 

опише обртање 

Земље око њене 

замишљене осе-

ротација 

ГЕ 1.2.3. зна да 

опише обртање 

Земље око 

Сунца-револуција 

ГЕ 2.2.1. може да дефинише 

Земљину замишљену осу 

ГЕ 2.2.2. описује привидно 

кретање Сунца у току дана и у 

току године 

ГЕ 2.2.3.  именује топлотне 

појасеве и уме да одреди положај 

топлотних појасева на карти и на 

глобусу 

ГЕ 2.2.4.  разликује и дефинише 

појмове: зора,јутро,подне,вече,ноћ, 

обданица,оса, полови, упоредници, 

Екватор, повратници, поларници 

ГЕ 3.2.1.  може да опише 

последице ротације:смена 

обданице и ноћи, разлике у 

времену 

ГЕ 3.2.2.  може да опише 

последице обиласка Земље око 

Сунца и нагнутост Земљине осе: 

смена годишњих доба 

ГЕ 3.2.3.  објасни узроке неједнаке 

дужине обданице и ноћи током 

године 
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Земља 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Унутршња 

грађа и 

рељеф 

Земље 

ГЕ 1.2.1.  зна 

унутрашњу грађу 

Земље (језгро и 

омотач језгра) и 

на слици или 

моделу може да 

уочи наведене 

слојеве 

ГЕ 1.2.2. именује 

стене које улазе у 

састав Земљине 

коре (магматске, 

седиментне, 

метаморфне) 

ГЕ 1.2.3. именује 

споља. силе 

(ветар, вода, лед) 

 

ГЕ 2.2.1.  зна  шта су фосили и да 

се помоћу њих може утврдити 

старост стена 

ГЕ 2.2.2.  зна да је Земља 

изграђена од више литосферних 

плоча које се стално крећу 

ГЕ 2.2.3.  разликује веначне и 

громадне планине и може да 

наведе њихове одлике 

ГЕ 3.2.1.  разуме  да је кретање 

литосферних плоча условљено 

кретањем магме у омотачу језгра 

ГЕ 3.2.2.  именује унутрашње силе 

Земље (Земљина 

гравитација,унутрашња топлота 

Земље) и описује њихов утицај на 

настанак рељефа на Земљиној 

површини  

ГЕ 3.2.3. зна како долази до 

набирања и раседања Земљине 

коре 

  ГЕ 3.2.4.  зна да су вулканизам и 

земљотреси       

последица рада унутршњих слиа и 

може да објасни последице 

њихове активности 

ГЕ 3.2.5.  разликује ерозивне 

(речно корито, долина, цирк, 

валов, шкрапа, вртача, увала, 

крашко поље, пећина, јама...) и 

акумулативне облике рељефа (аде, 

делте, жала, песковите пустиње, 

дине ,морене...) 

ГЕ 3.2.6.  примењује стечена 

знања у различитим ситуацијама 

(игра,учење,препознавање 

опасности) 

 

 

 

Планета  

Земља 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕ 1.2.1.  именује 

слојеве 

атмосфере 

(тропосфера, 

стратосфера, 

мезосфера, 

термосфера) 

ГЕ 1.2.2. може да 

ГЕ 2.2.1. може да опише одлике 

тропосфере 

ГЕ 2.2.2.  разуме значај атмосфере 

за опстанак живог света на Земљи 

ГЕ 2.2.3.  именује временске или 

метеоролошке елементе (сунчева 

светлост, температура ваздуха, 

ваздушни притисак, ветар, 

ГЕ3.2.1објашњава међусобну 

условљеност метеоролошких 

елемената 

ГЕ 3.2.2.   анализира табеле и 

клима-дијаграме и доноси 

закључке 

ГЕ 3.2.3.  именује основне типове 

климе на Земљи и описује њихове 
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Ваздушни 

омотач 

Земље 

 

наведе састав 

атмосфере 

(гасови,чврсте 

честице и водена 

пара) и 

загађиваче 

атмосфере 

ГЕ 1.2.3. 

разликује време и 

климу 

ГЕ 1.2.4. именује 

временске 

елементе 

влажност ваздзха, облачност, 

падавине) и може да их опише 

ГЕ 2.2.4.  разуме значај временске 

прогнозе за човека и његове 

делатности 

ГЕ 2.2.5.  зна чиме се мере и како 

се изражавају вредности 

метеоролошких елемената 

ГЕ 2.2.6. именује и описује 

климатсе факторе (гш,нв, однос 

мора и копна, правац пружања 

планина, морске струје, ветрови, 

врста подлоге и човек) 

одлике 

ГЕ 3.2.4.   уме да уцрта зонални 

распоред типова климе на немој 

карти методом бојења и 

реонирања 

ГЕ 3.2.5.   разликује позитивне и 

негативне утицаје, као и глобалне 

и локалне последице човековог 

деловања на атмосферу и именује 

загађиваче атмосфере 

ГЕ 3.2.6.   разуме важност и 

могућност личног учешћа у 

заштити,обнови и унапређењу 

атмосфера и животне средине 

 

 

МАТЕМАТИКА  

 

Циљеви и задаци   

Ученике треба оспособити: 

-да формирају и графички приказују скупове и њихове подскупове, изводе скуповне операције и правилно употребљавају одређене 

знакове. 

-препознају геометријске фигуре:права(нормалне и паралелне), дуж, полуправа, раван, кружница, круг  и друго), као и неке односе међу 

њима. 

-упознају углове уз трансверзалу паралелних правих,углове са паралелним и нормалним крацима, суплементне и комплементне углове. 

-упознају дељивост и основна правила дељивости природних бројева ,одређују најмањи заједнички садржалац и највећи заједнички 

делилац, као и примена дељивости у конкретним проблемским ситуацијама 

-схвате појам разломка ,записивање разломка на разне начине , упоређују разломке, илуструју на бројевној правој, стекну знање у 

извођењу основних операција са разломцима, да примене бројеве и бројевне изразе у конкретним проблемским ситуацијама. 

-могу да читају ,састављају и израчунавају мање сложене бројевне изразе.Умеју да реше једноставније једначине и неједначине у вези са 

разломцима. 

-упознају осу симетрију и њена својства,као и да умеју да изводе конструкције симетрале дужи,симетрале угла и нормале на дату праву 

кроз дату тачку. 
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Р/б Наставна тема Укупан број часова Број часова обраде Број часова вежбе 

1. СКУПОВИ 16 7 9 

2. СКУПОВИ ТАЧАКА 12 5 7 

3. ДЕЉИВОСТ БРОЈЕВА 12 5 7 

4. УГАО 20 8 12 

5. РАЗЛОМЦИ 62 26 36 

6. ОСНА СИМЕТРИЈА 14 5 9 

7. 
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ СА 

ИСПРАВКАМА 
8 4 4 

 

 

 

 

 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 
Начини и 

поступци 

остваривања рада 

Циљеви и задаци садржаја програма 

УЧЕНИKA НАСТАВНИKA 

Скупови 
16 

(7+9) 

-уочава 

 

-именује 

 

-повезује 

 

-уређује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на 

размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

-групни 

 

-рад у пару  

-формирање појма скупа, подскупа, 

кардинал скупа, правилна употреба симбола 

 

-схватање смисла речи и, или, неки, сваки 

 

-извођење скуповних операција 

Скупови 

тачака 

12 

(5+7) 

-разликује 

-именује 

-открива релације 

и изражава их 

-упоређујe 

-уочава 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-схватање геометријских фигура као скуп 

тачака (дуж, права, полуправа, раван, 

кружница, круг) 

-уочавање њихових међусобних односа 

-препознавање и правилно цртање 



 195 

Дељивост 

бројева 

12 

(5+7) 

-уочава 

-закључује 

-проверава 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и 

примени математике 

при  решавању 

проблема из 

свакодневног живота 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-уочавање дељивост бројева са остатком и 

без остатка 

-тумачење једначине а=b·g+r 

-увођење појма делилаци садржалац 

-прости и сложени бројеви 

-одређивање НЗС и НЗД 

-растављање сложених бројева на просте 

чиниоце 

-примена дељивости у конкретним 

проблемским ситуацијама 

Угао 
20 

(8+12) 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

-открива релације 

-изражава их 

-презентује 

-усмерава ученика 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

 

-формирање појма угла као геометријске 

фигуре 

-уочавање односа централног угла и 

одговарајућег лука и тетиве 

-преношење углова и упоређивање 

-мерење углова 

-операције са угловима у мерама 

-суплементни и комплементни углови 

Разломци 
62 

(26+36) 

-уочава 

-именује 

-открива релације 

-упоређује 

-закључује 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-утиче на развој 

тачности,прецизности, 

одговорности,уредности 

код ученика 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-стварање појма разломка као количника два 

броја 

-скраћивање, проширивање и упоређивање 

разломака 

-приказивање на бројној прави 

-основне операције са разломцима 

-примена бројевних израза у конкретним 

проблемима 

Осна 

симетрија 

14 

(5+9) 

-уочавање 

-разликује 

-упоређује 

-проверава 

 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и 

примени математике у 

свакодневном животу 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

 

-стварање осне симетрије као релације 

-препознавање осносиметричних фигура и 

одређивање осе симетрије 

-цртање осносиметричних фигура 

-конструкција симетрале дужи, симетрале 

угла и нормале 

Писмени 

задаци са 

исправкама 

8 (4+4)  

  

-индивидуални 

 

-сагледати како су ученици савладали 

пређени пограм 
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СТАНДАРДИ 

 

ОБЛАСТ 
НАСТАВНА 

ТЕМА 
ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 1.СКУПОВИ - - - 

БРОЈЕВИ И 

ОПЕРАЦИЈЕ СА 

ЊИМА,АЛГЕБРА 

И ФУНКЦИЈЕ 

2.ДЕЉИВОСТ 

БРОЈЕВА 

1.1.5. дели са остатком једноцифреним 

бројем и зна када је један број дељив 

другим 

2.1.3.уме да примени 

основна правила дељивости 

са 2, 3, 5, 9 и декадним 

јединицама; 

3.1.2.оперише са појмом 

дељивости у 

проблемским 

ситуацијама; 

3.РАЗЛОМЦИ 1.1.1. уме да прочита и запише различите 

врсте бројева (природне, целе, 

рационалне); 

1.1.2. преводи децимални запис броја у 

разломак и обратно; 

1.1.3. пореди по величини бројеве истог 

записа, помажући се сликом кад је то 

потребно; 

1.1.4. изврши једну основну рачунску 

операцију са бројевима истог записа, 

помажући се сликом кад је то потребно (у 

случају сабирања и одузимања разломака 

само са истим имениоцем); рачуна, на 

пример 1/5 од n, где је n дати природан 

број; 

 

2.1.1. упореди по величини 

разломке записане у 

различитим облицима; 

2.1.2. одреди супротан број, 

реципрочну вредност и 

апсолутну вредност броја; 

израчуна вредност 

једноставнијег израза са 

више рачунских операција 

различитог 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; 

3.1.3. уме да користи 

бројеве и бројевне 

изразе у реалним 

ситуацијама; 

3.2.5.користи једначине 

и неједначине 

решавајући и сложеније 

текстуалне задатке. 

ГЕОМЕТРИЈА И 

МЕРЕЊЕ 

4.СКУПОВИ 

ТАЧАКА 

1.3.1.влада појмовима: дуж,полуправа, 

права, раван (уочава њихове моделе у 

реалним ситуацијама и уме да их нацрта 

користећи прибор; разликује паралелне и 

- - 
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нормалне праве); 

1.3.3 влада појмовима: круг, кружна 

линија (издваја њихове основне елементе, 

уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама и уме да их нацрта користећи 

прибор); 

 5.УГАО 1.3.1.влада појмовима: дуж,полуправа, 

права, раван 'и угао(уочава њихове моделе 

у реалним ситуацијама и уме да их нацрта 

користећи прибор; разликује неке врсте 

углова и паралелне и нормалне праве); 

1.4.1. користи одговарајуће јединице за 

мерење дужине, површине, запремине, 

масе,времена и углова; 

1.4.2. претвори веће јединице дужине,масе 

и времена у мање; 

1.4.3. користи различите апоене новца; 

1.4.4. при мерењу одабере одговарајућу 

мерну јединицу; заокружује величине 

исказане датом мером; 

2.3.1.одреди суплементне и 

комплементне углове, 

упoредне и унакрсне 

углове; рачуна са њима ако 

су изражени у целим 

степенима; 

2.4.1.пореди величине које 

су изражене различитим 

мерним јединицама за 

дужину и масу; 

2.4.3. уме да дату величину 

искаже приближном 

вредношћу; 

3.3.1.рачуна са угловима  

укључујући и 

претварање угаоних 

мера; закључује 

користећи особине 

паралелних и нормалних 

правих,укључујући 

углове  

на трансверзали; 

3.4.1по потреби 

претвара јединице мере, 

рачунајући са њима; 

3.4.2.процени и 

заокружи дате податке и 

рачуна са таквим 

приближним 

вредностима; изражава 

оцену грешке (нпр. мање 

од 1 динар, 1cm,1 g); 

 6.ОСНА 

СИМЕТРИЈА 

1.3.6. интуитивно схвата појам подударних 

фигура (кретањем до преклапања); 

2.3.6. уочи осносиметричне 

фигуре и уме да одреди осу 

симетрије(нпр. паралелност 

и једнакост страница 

паралелограма);  
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 БИОЛОГИЈА 

 

Циљ наставе:Изучавањем биологије код ученика треба развијати одговарајуће квалитете инавике,запажање,способности критичког 

мишљења,објективност и логичко расуђивање;циљ је да се развије љубав према природи и осећање дужности да чувају и заштите 

природу. 

Задаци: 

-да ученици схвате улогу и значај биологије за развој и напредак човечанства 

-да развију свест о властитом положају у природи 

-да стекну основна знања о грађи и функционисању организма 

-да развију способност повезивања појмова и процеса у живим бићима и природи 

-да стекну знања оразноврсности 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 

 

 

 

Р.Б.          НАСТАВНА ТЕМА Обрада 

 

Понављ. Вежбе Провера Укупно 

1. Увод        3 

 

       1       2       0       6 

2. Особине живих бића и разноврсност живог света        7        4       1       0      12 

3. Биљке-грађа и животни процеси      17 

 

       6       7       1      31 

4. Разноврсност биљака,значај и заштита      9        5       2       1      17 

5. Царство гљива      3 

 

       2       1       0       6 

 

Р.бр. 

теме 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

 

1. Увод 6 Слушају,посматрај

у,причају,микроско

-наставник презентује наставни 

садржај 

-

индивидуални 

-да ученици схвате појам 

биологије као науке значајне 
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пирају,рукују 

лупом 

-усмерава активности ученика -рад у пару 

-фронтални 

зе напредак људског друштва 

и заштиту природе 

-да буду оспособљени за 

руковање лупом 

имикроскопом 

2. Особине живих 

бића и 

разноврсност 

живог света 

12 Слушају,посматрај

у,причају,описују 

 

-наставник презентује наставни 

садржај 

-подстиче на 

размишљање,увиђање 

-

индивидуални 

-групни 

-рад у пару  

-фронтални 

-да упознају основну 

јединицу грађе живих бића 

-да упознајуразноврсност 

живих бића 

3. Биљке-грађа и 

животни процеси 

31 Слушају,посматрај

у,причају,описују,у

поређују,истражују 

-наставник презентује наставни 

садржај 

-усмерава активности ученика 

-подстиче на 

размишљање,увиђање 

-подстиче развој свести о 

очувању животне средине 

-

индивидуални 

-групни 

-рад у пару  

-фронтални 

-да схвате појам ботанике као 

научне области биологије 

-да упознају и знају да 

објасне основну спољашњу 

грађу вегетативних биљних 

органа 

-да знају да објасне грађу и 

улогу цвета,плода и семена 

-да схвате процесе и начине 

опрашивања и оплођења 

4. Разноврсност 

биљака,значај и 

заштита 

17 Слушају,посматрај

у,причају,описују,у

поређују,истражују

,уочавају 

-наставник презентује наставни 

садржај 

-подстиче на 

размишљање,увиђање 

-подстиче развој свести о 

очувању животне средине 

-

индивидуални 

-групни 

-рад у пару  

-фронтални 

-да упознају царство биљака и 

најзначајније групе 

5. Царство гљива 6 Слушају,посматрај

у, 

описују,упоређују 

-наставник презентује наставни 

садржај 

-усмерава активности ученика 

 

-

индивидуални 

-фронтални 

-да упознају царство гљива и 

њихове основне 

карактеристике 

-да упознају основне 

елементе заштите и степене 

угрожености биљака 

делатностима човека у 

природи 
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Начин остваривања програма(методе и технике) 
Програмски садржаји биологије резултат су захтева времена,најновијих достигнућа у науци и примерени су развојним способностима 

ученика. 

Наставне теме су логички распоређене,а обрађују садржаје из биологије-ботанике и пружају ученицима основна знања за брже и лакше 

разумевање градива. Приликом израде планова рада(глобалног и оперативног)треба предвидети 60%часова за обраду новог градива и 

40% за друге типове часова,укључујући и излазак у природу.Излазак у природу подразумева поред посматрања и праћења природних 

појава и процеса и прикупљање биљака за „заједнички хербар“(по десетак најтипичнијих биљака из окружења) 

Концепција програма пружа широке могућности за примену различитих наставних метода као  и употребу  информационих 

технологија.Избор наставних метода зависи од циља изадатка наставног часа и опремњености кабинета.Избор облика рада је препуштен 

наставнику.Наставници треба да препознају различите нивое знаља ученика;да настоје дапобољшају квалитет и проверавају резултате 

учења. 

Наставник за припрему рада на часу треба да користи уџбеник одобрен од стране Министарства просвете и спорта и да се усавршава 

пратећи акредитоване семинаре и најновију стручну литературу. 

 

СТАНДАРДИ 

Садржаји ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Увод 1.6.1.уме да разликује и користи једноставне 

процедуре,технике и инструменте за 

прикупљање података у 

биологији(посматрање,бројање,мерење 

1.6.3.Зна како да се понаша у лабораторији и 

на терену и правила о раду и безбедности 

рада 

  

Особине 

живих бића и 

разноврсност 

живог света 

1.1.1.уме да наведе основне карактеристике 

живог света 

1.1.2.разликује живу и неживу природу у 

непосредном окружењу и у типичним 

случајевима 

1.1.3.препознаје основне сличности и разлике 

у изгледу и понашању биљака и животиња 

1.1.4. уме да наведе називе пет царстава и 

познаје типичне представнике истих 

1.2.1.зна да су најмањи организми саграђени 

од једне ћелије у којој се одвијају сви 

карактеристични животни процеси и зна 

основне карактеристике грађе такве ћелије 

2.1.1.примењује критеријуме за разликовање 

живог од неживог на карактеристичном 

биолошком 

материјалу(препаратима,огледима) 

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 

2.2.1 разуме да постоје одређене разлике у 

грађи ћелија у зависности од функције коју 

обављају у вишећелијским организмима 

3.1.1.примењује критеријуме 

за разликовање живог од 

неживог у граничним 

случајевима  и у атипичним 

примерима(вируси,делови 

организама,плодови и сл.) 

3.1.2.уме да објасни зашто је 

нешто класификовано као 

живо или као неживо 

3.1.3.разуме критеријуме по 

којима се разликују биљке и 

животиње и уме да их 

примени у атипичним 
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1.2.2.зна да је ћелија најмања јединица грађе 

свих вишећелијских организама у  чијим 

одељцима се одвијају разноврсни 

процеси,изна основне карактеристике грађе 

тих ћелија 

1.2.6.разуме да су поједини процеси 

заједнички за сва жива 

бића(дисање,надражљивост,покретљивост,ра

стење,развиће,размножавање 

1.3.3.зна да свака ћелија у организму садржи 

генетички материјал 

(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 

 

случајевима 

Царство 

биљака-грађа 

и животни 

процеси 

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,покретљивост,ра

стење,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 

1.4.3.уме на задатом примеру да одреди 

материјалне и енергетске токове у 

екосистему,чланове ланаца исхране иправце 

кружења најважнијих 

супстанци(воде,угљеника,азота 

2.2.4. разуме да је за живот неопходна 

енергија која се производи , складишти и 

одаје у специфичним процесима у ћелији и да 

се то назива метаболизам 

2.2.5.разуме да биљне ћелије,захваљујући 

специфичној грађи,могу да везују енергију и 

стварају(синтетишу)сложене(хранљиве)матер

ије 

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 

2.3.1. разуме основне разлике између полног 

и бесполног размножавања  

2.3.2. разуме механизам настанка зигота  

2.3.4. зна да на развиће организама поред 

генетчког материјала утиче средина 

 

 

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  

3.6.2.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 
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навођење 

наставника,самостално да 

осмисли,реализује и извести о 

експерименту на примеру који 

сам одабере 

Разноврсност 

биљака,значај 

и заштита 

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 

 

1.4.6.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 

2.3.5.уочава да постоје разлике између 

јединки исте врсте и различитих врста изна да 

су оне настале деловањем еволуционих 

механизама 

2.4.9.разуме значај природних добара 

узаштити природе(нациналних 

паркова,природних резервата,ботаничких 

башта,зоо-вртова 

2.5.3.зна како се чува хранљива вредност 

намирница 

 

3.2.3. разуме узроке развоја и 

усложњавања грађе и 

функције током еволуције  

 

Царство гљива 1.1.4. уме да наведе називе пет царстава и 

познаје типичне представнике истих 

1.2.7.зна да организми функционишу као 

независне целине у сталној интеракцији са 

околином 

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 
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 ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

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 (ИKТ), сазнају улоге ИKТ 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 усвакодневним 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 иоригиналност; 

 развијају психомоторне способности; 

 усвоје претпоставке за свесну примену науке у техници, технологији и другим облицима друштвено корисног рада; 

 савладавају основне принципе руковања различитим средствима рада, објектима технике и управљања технолошким процесима; 

 развијају прецизност у раду, упорност и истрајност приликом решавања задатака; 

 стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и тимски рад; 

 комуницирају на језику технике (техничка терминологија, цртеж); 

 стекну знања за коришћење мерних инструмената; 

 на основу физичких, хемијских, механичких и технолошких својстава одаберу одговарајући материјал за модел, макету или 

средство; 

 препознају елементе (компоненте) из области грађевинарства, машинства, електротехнике, електронике и да их компонују у 

једноставније функционалне целине (графички и кроз моделе, макете или предмете); 

 разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија; 

 препознају природне ресурсе и њихову ограниченост у коришћењу; 

 прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском извору; 

 одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције (моделе), израде или примене једноставнији програм за 

управљављање преко рачунара; 
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 упознају економске, социјалне, техничко-технолошке, еколошке и етичке аспекте рада и производње и њихов значај на развој 

друштва; 

 примењују мере и средства за личну заштиту при раду; 

 знају мере заштите и потребу за обнову и унапређење животног окружења; 

 на основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања правилно одаберу своју будућу професију и др 

Оперативни задаци - ученици треба да: 

 се упознају са техником, техничким достигнућима и значајем техничког и информатичког образовања; 

 се упознају са програмом техничког и информатичког образовања; 

 се упознају са организацијом рада у кабинету за техничко и информатичко образовање и мерама заштите; 

 упознају пут од идеје до реализације; 

 упознају прибор за техничко цртање и развију вештину његовог коришћења; 

 упознају основне елементе техничког цртања: формат, врсте линија, приказивање предмета (скица, цртеж), котирање и размеру; 

 науче приказивање своје идеје помоћу скице и техничког цртежа; 

 науче да нацртају једноставан технички цртеж помоћу рачунара; 

 науче да реализују своју идеју уз примену конструкторских комплета и готових елемената; 

 науче како се врши избор материјала за реализацију своје идеје, као и редослед операција и алата при обликовању материјала; 

 науче да израде једноставније статичке и динамичке моделе и макете од делова из конструкторског комплета и готових 

елемената, према одговарајућим упутствима и својим идејама; 

 науче самостално да израде једноставније предмете по својој идеји помоћу одговарајућег прибора и ручног алата, применом 

основних радних операција од лако обрадивих материјала и готових елемената; 

 знају називе и функцију основних и допунских уређаја рачунара; 

 науче да укључе рачунар и знају функцију тастатуре, упознају неке могућности употребе рачунара са готовим програмима; 

 науче да користе рачунар за исписивање текста и за једноставније техничке цртеже без програмирања; 

 упознају врсте и карактеристична својства лако обрадивих материјала: дрво, папир, текстил, кожа, пластичне масе; 

 упознају основне принципе механичке обраде материјала; 

 науче правилно да користе прибор и алат за механичку обраду материјала; 

 науче да разраде технолошки поступак; 

 се упознају са значајем, врстама и основним изворима енергије; 

 упознају могућности коришћења енергије сунца, ветра и воде; 

 се навикавају на штедњу енергије; 

 стекну представу о четири основна вида саобраћаја: друмски, железнички, водени и ваздушни; 

 стекну знање о начинима регулисања друмског саобраћаја; 

 упознају основна правила и прописе кретања пешака и бицикла у јавном саобраћају; 

 упознају хоризонталну, вертикалну и светлосну сигнализацију у саобраћају. 
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Редни 

  Број     

наставне 

теме 

 

 

Назив наставне теме 

 

Број 

часова 

по 

   теми 

Број часова за 

обраду   друге 

  новог 

градива 

 типове 

 часова 

 

     1 

 

  Увод 

 

    4 

 

3 

 

1 

 

 

      2 

 

 

  Графичке комуникације 

 

    8 

 

6 

 

2 

 

      3 

 

 

  Информатичке технологије 

 

   16 

 

8 

 

8 

 

      4 

 

 

  Од идеје до реализације 

 

    8 

 

1 

 

7 

 

      5 

 

 

   Материјали и технологије 

 

 

    12 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

      6 

 

 

   Енергетика 

 

 

      4 

 

 

4 

 

 

0 

 

 

     7 

 

 

    Конструкторско моделовање - модули 

 

 

    12 

 

3 

 

9 

 

     8 

 

 

   Саобраћај 

 

    8 

 

3 

 

5 

 

     9 

 

                                      Укупно 

 

 

     72                                                           

 

    31 

 

    41 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

ТЕМАТСКИ САДРЖАЈ БРОЈ ЧАСОВА ОБРАДА УВЕЖБАВАЊЕ ПРОВЕРА 

УВОДНИ ЧАС     1     1    -    - 

АТЛЕТИКА    22     6    12     4 

СПОРТСКА ИГРА- 

РУКОМЕТ   

     

   24 

     

    9 

 

   12 

 

    3 

ГИМНАСТИКА 

РИТМИКА 

    14     6     6     2 

ТЕСТИРАЊЕ     10    -    -    10 

ЗАВРШНИ ЧАС       1     1    -      - 

УКУПНП     72    23    30    19 

 

 

МИНИМАЛНИ ОБРАЗОВНИ ЗАХТЕВИ- ПРОВЕРА 

 

АТЛЕТИКА: 

                       Приказ технике трчања, бацање лоптице од 200 гр. Приказ технике скока у даљ и у вис. 

 

ГИМНАСТИКА – РИТМИКА: 

                                                        Вежбе на справама и тлу:(ученице)комдинације вежби на тлу, греда, прескок. Ритмика :обавезан састав 

без реквизита. Вијача,(поскоци и скокови).одиграти једно коло уз музику. Дечаци: комбинације вежби на тлу, прескок једне справе. 

 

РУКОМЕТ: 

                       Једна комбинација елемената примењених у ситуацији игре: додавање,вођење и шутирање. 

 

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ВЕРСКА НАСТАВА  

Оперативни задаци  

           Ученици треба да: 
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 Уоче да Бог није напустио свет после греха првог човека; 

 Стекну свест о томе да Бог никада не напушта човека ма какав грех учинио; 

 Уоче да Бог није одустао од првобитног циља због кога је створио свет; 

 Уоче сличност у структури старозаветне и новозаветне Цркве. 

    Обавезни и слободни садржаји Верске наставе 

 

 Припрема света за долазак Сина Божијег у свет; 

 Избор Аврама и његових потомака као почетак Цркве; 

 Десет Божијих заповести; 

 Људски напори у циљу проналажења спасења од смрти; 

 Старозаветни мотиви у православној иконографији. 

 

Начин остваривања програма и постизања циљева и задатака 

 

 Циљ наставе у петом разреду јесте да ученици на примеру старозаветне историје уоче да Бог није одустао од остварења свог 

првобитног плана о свету, који се огледа у сједињењу свих створених бића са Богом преко човека, и поред тога што је први човек Адам 

одбио да испуни.Бог је после греха првог човека променио начин остварења тог циља, али је циљ због кога је свет створен остао исти. 

Конкретна реализација тога циља почиње од избора Аврама и благостања јеврејског народа у њему, што означава почетак Цркве која 

има исту структуру као будуће Царство Божије. 

 Ови старозаветни догађаји којима почиње остварење Царства Божијег у историји не заобилазе човека и Бог остаје при томе да 

апсолутно поштује слободу човека, да се преко њега и његовом сарадњом то Царство и оствари. 

 Десет Божијих заповести дате су јеврејском народу да би регулисале однос старозаветне Цркве са Богом, као и односе међу 

члановима Цркве. Овом темом треба показати да се и старозаветна Црква, као и новозаветна, темељи на вери у Христа и будући догађај 

сабирањаоко Њега и сједињења са Богом у њему. 

 Овај програм реализује се кроз кључне одломке из Старог Завета и тумачећи их из перпективе Будућег Царства односно из 

перспективе Новог Завета. Стари Завет је сенка, Нови икона а истинито стање у будућем веку. 

 Прву тему треба реализовати препричаваем историје пада Адама до позива Авраму да напусти родитељски дом и пође за 

Богом.Бог се не пројављује као индивидуа, већ кроз историјске догађаје. 

Остале теме реализовати препричавањем библијске историје везане за Аврама и упућивањем на: Аврам је пошао за Богом, да је 

жртва Аврамова израз везаности Бога и Аврама, да Бог жели жртву Исакову, исак је праслика Сина Божијег и његове везе за спасење 

људи. 

Тему Десет Божијих заповести трба реализовати на основу старозаветних описа давања заповести Мојсију, али њихова суштина 

је у односу према другом човеку. 
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Р.бр. Наставни садржај 
Бр. 

часова 
За обраду 

За утврђивање и 

понављање 

1. Увод 2 / 2 

2. 
Припрема света за долазак Сина Божијег у свет ( Бог није одустао од свог плана да створени 

свет вечно живи и поред одбијања Адама да тај план спроведе у дело) 
2 2 / 

3. Избор Аврама и његових потомака као почетак Цркве ( Стари Завет између Бога и људи 5 3 2 

4. Аврам и јеврејски народ као праслика Христа и Цркве 6 4 2 

5. Десет Божијих заповести (однос човека према Богу и другом човеку у старозаветној Цркви) 15 10 5 

6. Старозаветни мотиви у православној иконографији 6 4 2 

 Укупно часова 36 21 15 

 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

 

Циљ и задаци  

Општи циљ предмета 

Општи циљ предмета је оспособљавање ученика за активно учешће  у животу школе и локалне заједнице, проширивање знања о 

демократији, њеним принципима и вредностима кроз практично деловање. 

Задаци предмета 

-подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу школе развијањем вештина за унапређивање услова школског живота кроз 

праксу; 

-упознавање школских правила и процедура 

- разумевање функционисања органа управљања школе и стручних тела; 

- упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе; 

-развијање комуникацијских вештина неопходних  за сарадничко понашање, аргументовање ставова и изражавање мишљења; 

- обучавање техникама групног рада; 

- развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и деловања. 
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Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-

васпитном раду 

Начин и поступак 

остваривања 

програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

1.Упознавање основних 

елемената програма 
6 

-разговарају, 

-цртају, 

-дискутују, 

-изводе закључке 

Презентује 

програм, уводи 

ученике у 

предмет,  

-радионичарска, 

-симулацијска 

-интерактивна , 

-игровна 

-размена мишљења о заједничким     

очекивањима, потребама, захтевима и 

тешкоћама везаним за остваривање програма 

грађансклог васпитања                                                

-омогућавање слободе изражавања мишљења 

и ставова, 

-оспособљавање за активно и одговорно 

учешће у животу и раду школе и друштва, 

-проширивање практичних знања о 

демократији, њеним принципима и 

вредностима, 

-схватање међусобне повезаности права, 

дужности, правила и закона, 

-обучавање техникама групног рада- група - 

тим 

Редни 

број 
Наставна тема Број часова 

1 Упознавање основних елемената програма 6 

2 Сагледавање услова школског живота 4 

3 Избор проблема на коме ће севрадити 1 

4 Сакупљање података о изабраном проблему 8 

5 Активизам и партиципација – план акције 12 

6 Јавна презентација плана акције 1 

7 Осврт на научено -евалуација 4 
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2. Сагледавање услова 

школског живота 
4 

Разговарају, 

-износе сопствене 

идеје и мишљење, 

-читају штампане 

изворе, 

-симулирају 

Води разговор –

наводи на тему, 

упознаје са 

правима и 

одговорности у 

школи 

Радионичарска, 

-интерактивна, 

-истраживачка, 

-тимска, 

-мале групе, 

-игра улога 

-слободно изражавање, 

-упознавање школских правила и процедура 

-упознавање права и одговорности свих 

актера на нивоу школе, 

-развијање комуникацијских вештина, 

-упознавање и вођење ученика са и кроз 

демократске процедуре одлучивања како би 

дошли до заједничког решења  проблема за 

које се залажу 

3. Избор проблема на 

коме ће се радити 
1 

Разговарају, 

-цртају, 

 пишу, 

-изводе закључке, 

-бирају 

Мотивише, 

упућује, ствара 

ситуације, 

-радионичарска, 

-групна, 

-тимска 

-слободно, демократсо  изражавање 

сопствених идеја, 

-слободно аргументовање ставова и идеја 

4. Сакупљање података 

о изабраном проблему 
8 

Истражују, 

-прикупљају 

податке, 

-интервјуишу, 

-фотографишу, 

-пишу, 

-дискутују, 

анализрају, 

-изводе закључке 

Координира радом 

помаже у 

стварању тима и 

групе, упућује на 

изворе сазнања 

-радионичарска, 

-тиски рад, 

-истраживачки рад, 

-групни, 

-интерактивна ,      

улоге, 

-симулативна 

-подстицање ученика  да креативно и 

дивергентно мисле о могућим начинима за 

постизање њихових циљева, 

-развијање комуникацијских вештина 

неопходних за сарадничко понашање, 

аргументовање ставова и изражавање 

мишљења, 

-припремање ученика за различите ситуације 

са којима се раније нису суочавали, као што 

су разговори са представницима школе, 

локалне средине итд. 

5. Активизам и 

партиципација-План 

акције 

12 

-разговарају, 

-илуструју, 

-класификују 

податкле, 

-дискутују, 

-пишу, 

-размењују 

мишљења, 

-играју улоге, 

-бирају, 

-трагају за 

Координира радом 

помаже у 

стварању тима и 

групе, упућује на 

изворе сазнања 

-радионичарска, 

-интерактивна, 

-игровна, 

-улоге, 

-тимски рад, 

-кооперативни рад, 

-'' мозгалица'', 

-групна дискусија 

-да науче не шта да мисле, него како да 

мисле 

-да активно и самостално учествују у свим 

активностима, 

-да разумеју суштину тимског рада-чија је 

специфичност подела улога међу члановима 

тима, тако да свако обавља само одређени 

вид активности, а сви заједно доприносе 

решењу проблема на коме тим ради, 

-боље разумевање нових и непознатих 

ситуација  и за ублажавање страха од 
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заједничким 

ставовима и доносе 

закључке 

непознатог, као ометајућег фактора у 

различитим приликама јавног наступа. 

6. Јавна презентација 

плана акције 

1 Презентују, 

-одговарају  на 

питања, 

-бране своје 

ставове,- 

-изводе закључке 

Ослобађа од 

треме, развија 

слободно 

мишљење 

Симулативна, 

Самосталан рад 

-упознавање свих структура школе, 

родитеља, са оствареним резултатима 

програма 

7. Осврт на научено -

евалуација 
4 

Разговарају, 

-процењују, 

-закључују 

Слуша, изводи 

закључке 

-интерактивна, 

демонстративна, 

-игровна 

-развијање споеобности процењивања и 

критичког мишљења о свом раду, раду групе 

и тима 

 

 

 

 РУСКИ ЈЕЗИК 

 

Прва 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 
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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 

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 кратке поруке (до 30 речи). 

Интеракција 

Ученик остварује комуникацију и размењује са саговорницима кратке информације у вези са познатим темама. 

Знања о језику 

Препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције. 

 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ  

Разумевање говора 

 

На ĸрају 5. разреда учениĸ треба да: 

 

1) препознаје страни језиĸ ĸоји учи међу другим страним језицима; 

2) препознаје гласове у говорном ланцу, нарочито оне ĸојих у матерњем језиĸу нема; 

3) разуме оне изразе ĸоје наставниĸ употребљава тоĸом часа да би дао упутства за рад и друго; 

4) разуме ĸратĸе дијалоге и монолошĸа излагања до пет реченица, ĸоје исĸазује природним темпом наставниĸ, други ученици или их 

чује преĸо звучног материјала, а ĸоји садрже исĸључиво језичĸу грађу обрађену тоĸом петог разреда; 

5) разуме једноставне дечје песме и бројалице у вези са обрађеном тематиĸом. 

  

Усмено изражавање и интеракција  
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На ĸрају 5. 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 четири-пет реплиĸа, постављањем и одговарањем на питања, води разговор у оĸвирима ĸомуниĸативних 

фунĸција и леĸсиĸе обрађених тоĸом петог разреда; 

3) монолошĸи, без претходне припреме али уз наставниĸов подстицај, у три до пет 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 бројалице/рецитације. 

 

Интераĸција 

 

Ученик треба да:  

 реагује вербално или невербално на упутства и постављена питања, 

 поставља једноставна питања, 

 изражава допадање или недопадање, 

 учествује у заједничĸим аĸтивностима на часу (у пару, у групи, итд.), 

 тражи разјашњења ĸада нешто не разуме. 

 

 

Разумевање писаног теĸста 

 

У 5. разреду учениĸ треба да: 

 

1) упозна и, ĸада је у питању позната језичĸа грађа, савлада техниĸе читања у себи и гласног читања; 

2) упозна основна правила графије и ортографије; 

3) разуме упутства за израду вежбања у уџбениĸу и радним листовима; 

4) разуме смисао ĸратĸих писаних поруĸа и илустрованих теĸстова о познатим темама (оĸо 50 речи) 

 

 

Писмено изражавање 

 

У 5. разреду учениĸ треба да:  

 

1) упозна 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; 
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3) допуњава честитĸу; 

4) пише личне податĸе (име, презиме и адресу); 

5) ĸратĸо одговори на једноставна питања (ко, шта, где) ĸоја се односе на  обрађене теме, ситуације у разреду или њега лично. 

 

Знања о језику 

 

У 5. 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. Учешће наставника на семинару „Зимска школа“ и на другим семинарима. 

Ред.број 

наставне 

теме 

 

НАСТАВНE ТЕМЕ 

 

Број часова по теми 

Број часова за 

обраду 

 

остале типове 

часова 

 

 

1. 

 

ЗНАКОМСТВО 

 

2 

 

1 

 

1 

2. ГОСТИ В ШКОЛЕ 4 2 2 

3. ГОСТИ В ДОМЕ  1 1 / 

4. 

 

КОНЦЕРТ И ПРОВОДЫ 

 

1 

 

1 

 

/ 

 

5. ЗВУКИ И БУКВЫ 4 2 2 

6. В МОСКВЕ 3 1 2 
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7. СУББОТА 3 2 1 

8. ЧЬЯ ЭТО СЕМЬЯ? 4 1 3 

9. ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ 5 1 4 

10. С НОВЫМ ГОДОМ! 3 2 1 

11. ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 4 2 2 

12. 

 

О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ 

 

4 

 

3 

 

1 

 

13. 

 

МЫ СЧИТАЕМ, ВЫЧИТАЕМ 

 

4 

 

3 

 

1 

 

14. 

 

КАК ВСЁ УСПЕТЬ? 

 

4 

 

2 

 

2 

 

15. 

 

ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ! 

 

3 

 

2 

 

1 

 

16. 

 

НАСТУПИЛА ВЕСНА 

 

3 

 

1 

 

2 

 

17. 

 

О РОССИИ 

 

4 

 

2 

 

2 

 

18. 

 

ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ 

 

4 

 

2 

 

2 

 

19. 

 

ОБЕДАЕМ ПО-РУССКИ 

 

4 

 

3 

 

1 

 

20. СКОРО КАНИКУЛЫ 8 2 6 

 Укупно 72 36 36 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  

 

Циљ: Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем 

комуникативних вештина и развијењем способности и метода учења страног језика. 

Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових 

хуманистичких, маоралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавања на отвореност у комуникацији, стицање свести и 

сазнања о функционисању страног и матерњег језика. Током основног образовања, ученик треба да усвоји основна знања из страног 
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језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји норме 

вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи,као и да настави на вишем нивоу образовања и 

самостално, учење истог или другог страног језика. 

-Циљ наставе немачког језика у V разреду јесте да: 

-ученик разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са темама предвиђеним наставним програмом; 

-ученик чита са разумевањем кратке писане и илустроване текстове у вези са темема предвиђеним наставним програмом; 

-ученик самостално усмено изражава садржаје у вези са темама предвиђеним наставним програмом; 

-ученик у писаној форми изражава краће садржаје у вези са темама предвиђеним наставним програмом,поштујући правила писаног кода. 

-ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези са темама предвиђеним наставним 

програмом,поштујући социокултурне норме интеракције; 

-ученик препознаје принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући значај личног залагања у процесу учења 

страног језика. 

Задаци: 

-Оперативни задаци по језичким вештинама се постепено проширују и усложњавају.Истовремено се континуирано примењују и 

оперативни задаци из претходних разреда; 

-Разумевање говора; 

-Разумевање писаног текста; 

-Усмено изражавање; 

-Интеракција; 

-Писмено изражавање.                                                                   

-Начин остваривања програма 

Комуникативна настава језик сматра средством комуникације.Примена овог приступа у настави страних језика заснива се на 

настојањима да се доследно спроводи и примењују следећи ставови: 

-циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике у пријатној и опуштеној атмосфери; 

-говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

-наставник мора бити сигуран да је схваћено знање поруке укључујући њене културолошке,васпитне и социјалирајуће елементе; 

-битно је значење језичке поруке; 

-почев од петог разреда очекује да наставник ученицима скреће пажњу и упућује их на значај граматичке прецизности исказа; 

-знање ученика мери се јасно одређеним релативним критеријума тачности; 

-са циљем да унапреди квалитет и обим језичког материјала,настава се заснива на рад у учионици и ван ње,спроводи се путем групног 

или индивидуалног решавање проблема,потрагом за информацијама из различитих извора(интернет,проспекти,аудио материјал); 

-почев од петог разреда наставник-упућује ученике на граматичке садржаје без детаљних граматичких објашњења,а њихово познавање 

се оцењује на основу употребе у одговарајућем контексту. 

Комуникација и интеракција у настави немачког језика укључује и следећи: 

-усвајање језичког садржаја кроз осмишљено учествовање у друштвеном чину; 

-уџбеници постају извори активности и морају бити праћени употребом аутентичних материјала; 
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-учионица постаје простор који је могуће прилагођавати проблемима наставе; 

-рад у паровима,малим и великим групама(мини-дијалози,игра по улогама); 

-вежбе слушања(према упутствима наставника или са cd); 

-певање у груби; 

-разумевање писаног текста; 

-писмено изражавање(проналажење недостајуће речи(употпунавање низа,укрштене речи и сл.) 

-писање честитки и разгледница. 

 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности у образовно-васпитном раду Начини и 

поступци 

остваривања 

рада 

Циљеви и задаци садржаја 

програма ученикa наставникa 

Erste 

Kontakte 
8 

-усвајање и адекватна 

примена новог вокабулара 

-именовање важнијих 

празника 

-врсте прослава 

-савладавање техника 

читања 

-постављање краћих 

питања и давање одговора 

-писање честитки 

-заједничко прављење 

илустрованог и писаног 

материјала 

-ширење вокабулара 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика говорне 

активности, 

писмено изражаваење и 

упознаје ученике са 

немацком културом 

-фронтални 

-групни 

индивидуални 

-у пару 

-разумевање излагања наставе 

усвајањем новог вокабулара током 

часа 

-спонтано ступање ученика у 

разговор у оквиру обрађене 

тематике 

-писање краћих реченица 

Familie 10 

-именовање одевних 

предмета 

-изражавање припадности 

-давање информација 

именовање цланова 

породице 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-утиче на развој свести 

ученика о различитости 

двеју култура 

-фронтални 

-тимски 

-мале групе 

-интерактивна 

-читање и развијање 

комуникативних функција  

Ученик треба да у стварним и 

симулираним ситуацијама са 

саговорником користећи научено 

из граматике(присвојне 

заменице,упитне 

реченице,бројеве,презенте 

глагола)са саговорником размењује 
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исказе везане за научено. 

Schule 8 

разговор о сколи и 

сколским активностима 

-именовање сколског 

прибора 

-дани у недељи 

-казивање сати 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-утиче на развој 

тачности,прецизности, 

одговорности,уредности код 

ученика 

-тимски 

индивидуални 

-у пару 

-читање и писање краћих реченица 

уз коришћење наученог реченичког 

фонда као и употреба 

члана,упитних речи и презента 

глагола 

Сцхреибен,лесен,ауфстехем,фахрен 

Јahreszeiten 8 

именовање месеци и 

година,годисњих доба  

описивање годисњих доба  

изразавање зеља  

-цеститање 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика говорне 

активности, писмено 

изражаваење и упознаје 

ученике са немацком 

културом 

-фронтални 

индивидуални 

-игра улога 

-интерактивна 

Коришћење заменице ЕС и 

модалних глагола 

Проширивање исказа 

Ich und 

meine 

Freunde 

4 

именовање и опис 

пријатеља,ста највисе 

воле да раде,а ста не-

хобији  

како проводе слободно 

време 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-утиче на развој свести 

ученика о различитости 

двеју култура 

-групни 

индивидуални 

интерактивни 

-употреба придева у предикатској 

функцији 

-употреба  дијалога 

-усавршавање технике изражавања 

Mein 

Zuhause 
8 

описивање простора у 

стану 

-разговор о обавезама у 

породици 

-повезивање на заједницке 

активности 

именовање предмета 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести у  

код уценика,подстице и 

развија код уценика говорне 

способности 

индивидуални 

интерактивни 

Употреба модалног глагола 

,,муссен’’ 

-предлози 

-повратни глаголи 

-усавршавање писања реченица са 

модалним глаголима 

Essen und 

Trinken 
9 

изразавање захтева  

изразавање мисљења  

изразавање допадања и 

недопадања разговор о 

оброцима  

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-утиче на развој 

индивидуални 

-групни 

-игра улога 

интерактивни 

-употреба модалног 

глагола:,,моцхтен’’ 

-кориштење глагола у презенту и 

предлога за изражавање наученог 

-путем писмене вежбе проверити 



 219 

именовање воца и поврца 

на немацком језику 

тачности,прецизности, 

одговорности,уредности код 

ученика 

писање и граматику 

Kleidung 7 

именовање одевних 

предмета давање 

информација 

презентује  

усмерава ученика на 

закљуцивање,упоредјивање 

индивидуални 

-групни 

-тимски 

-употреба именица у 

акузативу,предлога и негације 

кеин/кеине 

Hier lebe ich 8 

тразење и давање 

унформација,захваљивање 

разговор о плановима за 

летованље 

утиче на развој свести  

-усмерава ученика и 

подстуце на закљуцивање  

размисљање и развој говорне 

активности 

-фронтални 

индивидуални 

интерактивни 

Кроз први писмени задатак 

проверити научено градиво по 

предвиђеном наставном програму 

 

Ferien 2 

тразење и давање 

информација о летовању  

именовање земаља 

презентује  

утиче на развој 

тацности,прецизности код 

уценика 

интерактивни 

индивидуални 

Конверзација путем кратких 

реченица и писање кратких састава 

на тему распуст 

 

 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗБОРНИ СПОРТ  

 

  С П ОР Т   

Уводни 

час 

     обрада увежбавање                 теорија        провера        укупно        

  О Д Б О Ј К А           /           8          21             /               7            36 
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Наставни  

садржаји 

Број 

часова 

Активности ученика у 

васпитно-образовном 

раду 

Активности наставника у 

баспитно-образовном раду 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

 

 

       

ЕЛЕМЕНТИ    

СПОРТСКЕ 

ИГРЕ 

 

 

 

       

 

36 
-вежбање 

-анализирање 

-поређење 

-трчање 

-скакање  

-пешачење 

-анализирање 

-поређење 

-показивање 

-објашњавање 

демонстрација 

-дијалог 

-физичко 

вежбање  

-турнир  

-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 такмучарског духа 

 

 

 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО  

Циљ и задаци 
Циљ образовно-васпитног рада изборног предмета је да се ученици оспособе за самостално коришћење рачунара. 

Задаци образовно-васпитног рада: 

 упознавање ученика са применом рачунара у различитим областима људске делатности; 

 развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду; 

 подстицање креативног рада на рачунару; 

 оспособљавање за рад на рачунару. 

Оперативни задаци: 

 упознавање ученика са графичким радним окружењем оперативног система; 

 упознавање ученика са организацијом дискова, датотека и директоријума; 

 упознавање ученика са подешавањем околине за рад на српском језику; 

 упознавање ученика са инсталацијом додатних уређаја и програма; 
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 упознавање ученика са радом у програму за обраду текста; 

 упознавање ученика са основним програмима за рад у мултимедији; 

 оспособљавање ученика за самостално коришћење рачунарских програма. 

 

Ред. 

бр. 
Назив наставне теме Увод Обрада 

Понављање 

вежбање 

утврђивање 

Система-

тизација 

Евалуација, 

самоевалуац. 
Укупно 

1. ОПРЕРАТИВНИ СИСТЕМ  1 7 4 1 1 14 

2. РАД СА ТЕКСТОМ  6 6 1 1 14 

3. УВОД У МУЛТИМЕДИЈУ  4 3 1  8 

 Свега 1 17 13 3 2 36 

 

 

Наставна тема: ОПРЕРАТИВНИ СИСТЕМ 

 

Садржај 

(наставне јединице) 

Циљеви, задаци 

(исходи) 
Активности, методе Средства 

Евалуација, 

самоевалуац. 

- Увод у оперативни 

систем.  

- Десктоп и његови 

делови.  

- Мој рачунар.  

- Windows Explorer 

- У оквиру ове наставне 

јединице упознати их са 

организацијом дискова, 

датотека и директоријума. 

-  упознати са програмом за 

управљање датотекама и 

директоријумима 

- При реализацији тематске целине „Оперативни 

систем" треба упознати ученике са оперативним 

системом Windows или Linux. Потребно је на 

самом почетку упознати ученике са графичким 

радним окружењем, са посебним нагласком на 

радну површину - Desktop и његове делове 

(Taskbar, иконице, позадинска слика). 

уџбеник 

рачунарски 

систем 

штампач 

MSOffice 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

белешке 

задовољство 
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- Копирање и 

премештање објеката 

- Меморијски 

медијуми:дискете,CD 

и DVD хард диск.  

- Koнтролна табла.  

- Инсталирање,додава

ње и уклањање 

програма 

- Прибор 

- Помоћни програми 

- Инсталирање нових 

уређаја  

- Вируси  

 

 

 

- Сваки ученик треба да 

научи да копира односно 

премести објекат са диска 

на преносни меморијски 

медијум (дискету, flash 

меморију, CD и друго) и 

обрнуто  

- да самостално праве 

директоријуме и да 

проналазе одређене врсте 

датотека 

- Сваки ученик треба да 

научи да промени 

позадинску слику и да 

подеси српску ћириличну и 

латиничну тастатуру  

- да вежбају инсталирање 

програма 

- ученик треба да инсталира 

програм ca CD-a, да га 

покрене и на крају да га под 

надзором наставника 

уклони са рачунара 

- ученик зна шта је 

олперативни систем 

- ученик зна шта је интерфејс 

MS Windowsа 

- зна шта је радна површина и 

упознаје његове делове 

- сазнаје основне појмове 

организације података 

- упознаје јединице за 

складиштење података 

- упознаје функцију, 

Објаснити ученицима шта је Shortcut и 

употребу десног и левог клика мишем. 

Објаснити ученицима рад са објектима у My 

Computer-y. У оквиру ове наставне јединице 

упознати их са организацијом дискова, датотека 

и директоријума.  

- Објаснити преносне и фиксне меморијске 

медијуме: дискете, CD и DVD, Flash меморије 

као и хард дискове. Пошто су ученици 

савладали овај део програма треба их, Windows 

Explorer. Ученицима указати на сличности са 

иконом My Computer, објаснити им рад са 

објектима и функцију десног тастера миша у 

овом програму, а посебан акценат ставити на 

Clipboard (на копирање и премештање 

објеката).  

- Сваки ученик треба да научи да копира односно 

премести објекат са диска на преносни 

меморијски медијум (дискету, flash меморију, 

CD и друго) и обрнуто. Након што су ученици 

савладали основе, објаснити им и остале 

појмове у Explorer-y, манипулацију групама 

објеката (помоћу тастера Shift или Ctrl) и 

акценат ставити на проналажење фајлова 

односно на наредбу Find. Након што су 

савладали Explorer, ученицима омогућити да 

вежбају један час те да самостално праве 

директоријуме и да проналазе одређене врсте 

датотека коришћењем џокер знакова * и ? (на 

пример слике, *.jpg), као и на основу датума 

измене или величине фајла. 

- Објашњавање Control Panel-а почети са 

подешавањем изгледа радне површине и 

тастатуре. Сваки ученик треба да научи да 

промени позадинску слику и да подеси српску 

 

 

ученика на часу 
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елементе и технику рада са 

Windows Explorerом 

- уме да копира или премести 

објекат са једног на други 

уређај, фолдер 

- зна да подеси радну 

површину 

- зна да ради са фонтовима 

- креира директоријуме 

- проналази одређене 

датотеке 

- може да инсталира нове 

периферије и да их користи 

- може да инсталира и уклања 

нове програме 

- зна да одржава дискове 

- зна како се користе нови 

DOS програми 

ћириличну и латиничну тастатуру. Остала 

подешавања, као што су датум и време, 

подешавање миша, мултимедијалних уређаја, 

звука и постављање password-a показати 

ученицима без детаљније обраде ових опција. 

Објаснити им шта су то фонтови. Ученицима 

омогућити један час да понове стечена знања 

кроз вежбу. Ученицима треба показати како се 

инсталира програм, a такође и како се уклања 

непотребан програм опцијом Add/Remove 

programs. Један час допустити ученицима да 

вежбају инсталирање програма, а уклањање 

програма им допустити само уз надзор 

наставника. Објаснити групе програма 

(Accessories, Communication, Fax, Multimedia) и 

како се њима манипулише. 

- Инсталацију нових додатних уређаја ученицима 

објаснити на практичном примеру. Објаснити 

им појам plug&play (прикључи и почни да 

користиш) као и ток инсталације. На посебном 

часу за вежбање сваки ученик треба да 

инсталира програм ca CD-a, да га покрене и на 

крају да га под надзором наставника уклони са 

рачунара. 

- Објаснити појам рачунарског вируса и 

злонамерног програма. Објаснити опасности од 

рачунарских вируса и злонамерних програма и 

како се од њих треба штитити. Објаснити појам 

легалног и пиратског софтвера. 

Корелација: 

Енглески језик 
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Наставна тема: РАД СА ТЕКСТОМ 

 

Садржај 

(наставне јединице) 

Циљеви, задаци 

(исходи) 
Активности, методе Средства 

Евалуација, 

самоевалуац. 

- Обрада текста помоћу 

рачунара.  

- Уређивање текста.  

- Подешавање изгледа 

прозора.  

- Снимање и отварање 

документа.  

- Изглед странице.  

- Помоћне радње.  

- Обликовање фонтова 

и пасуса.  

- Уметање слика.  

- Декоративни текст. 

- Аутоматски облици 

- Унос и кориговање 

текста 

 

 

 

- показати ученицима на које 

се начине може покренути 

програм за обраду текста 

- Сваки ученик треба да научи 

како се постављају и 

уклањају toolbar-oeu.  

- Ученици су се упознали са 

основним операцијама у 

текст-процесору,  

- Знају како се селектује текст 

- Умеју да форматирају слова  

- Умеју да форматирају пасус  

- Знају да израде практичан 

задатак 

- Ученици моги да штампају 

било који документ из текст 

процесора 

- У стању је да инсталира 

штампач и да постави 

његове параметре 

- сваки ученик треба да научи 

како да уметне табелу у 

документ (дијалог Insert 

Table).  

- знају како се ради са 

сликама и другим објектима 

у тескту 

- При реализацији тематске целине „Рад са 

текстом" показати ученицима на које се начине 

може покренути програм за обраду текста 

(иконица, Start/Programs, Start/Run). Посебну 

пажњу обратити на радни простор као и на 

главни мени и траку са алатима. Сваки ученик 

треба да научи како се постављају и уклањају 

toolbar-ови. Показати ученицима како се креира 

нови документ, односно како се отвара већ 

постојећи. Објаснити како се снима документ и 

нарочито нагласити разлику између команди 

Save и Save As. Пошто су обрађене основне 

команде File менија објаснити ученицима како 

се одређује изглед и величина стране, као и 

маргине (дијалог Page Setup). 

- Пошто су се упознали са основним операцијама 

у програму за обраду текста, ученицима детаљно 

објаснити функције тастера са тастатуре, 

нарочито оних који су неопходни за рад у 

програму за обраду текста (Del, Backspace, 

Insert...), као и појам курзора. Показати како се 

селектује текст а након тога ученици сами треба 

да примене опције Clipboard-a које су научили у 

претходној теми (Cut, Copy, Paste). 

- Појам форматирања објаснити на примеру знака, 

објашњавајући ученицима дијалог Font. Кроз 

практичан рад ученици треба да савладају 

технику промене изгледа карактера (промена 

величине, боје, врсте фонта). 

уџбеник 

рачунарски 

систем 

штампач 

MSOffice 

 

 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

белешке 

задовољство 

ученика на часу 
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Наставна тема: УВОД У МУЛТИМЕДИЈУ 

 

Садржај 

(наставне јединице) 

Циљеви, задаци 

(исходи) 
Активности, методе Средства 

Евалуација, 

самоевалуац. 

- Сваки ученик треба да научи 

како се постављају и 

уклањају toolbar-ови 

- ученицима детаљно 

објаснити функције тастера 

са тастатуре 

- ученици сами треба да 

примене опције Clipboard-a 

- савладати форматирање 

- да утврде стечено знање 

кроз практичну израду 

задатака 

- Ученицима треба објаснити 

на који начин се ради са 

сликама у текст-процесору 

 

- Код форматирања пасуса објаснити функцију 

тастера Enter и дијалог Paragraph, односно како 

се врши поравнавање текста, увлачење редова и 

дефинисање прореда. У оквиру ове јединице 

показати ученицима и дијалог Bullets and 

Numbering.  

- Ученицима обезбедити довољно времена да 

утврде стечено знање кроз практичну израду 

задатака. 

- У наставној јединици штампање објаснити 

укратко ученицима како се инсталира штампач и 

посебно се осврнути на дијалоге Print и Print 

Preview ca својим командама. 

- Ученицима треба објаснити на који начин се 

ради са сликама у текст-процесору коришћењем 

менија Insert. Такође демонстрирати употребу 

Word Art-a. Након тога наставити са графиком у 

програму за обраду текста и то са toolbar-ом 

Drawing. У овој наставној јединици показати 

ученицима како се цртају објекти, готове објекте 

(Autoshapes) као и текст боксове и објаснити им 

како се врши промена боје фонта, линија и 

површине. 

Корелација: 

Српски језик 

Ликовна култура 
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- Мултимедија 

- Рад са звуком  

Media Player 

- Рад са сликама-скенер 

и дигитални 

фотоапарат 

- Видео – приказивање 

видео записа 

- Употреба програма 

Movie Maker 

- Израда мултимедија-

лног филма 

- При реализацији тематске 

целине „Увод у 

мултимедију" ученике 

упознати са појмом 

мултимедија.  

- Оспособити ученике да 

користе неке најчешће 

употребљаване апликације 

за рад са мултимедијом 

(нпр. Media Player, Real 

Player, Micro DVD ...).  

- Дати им основне 

информације о преносу, 

обради и репродукцији 

слике и звука на рачунару. 

-  

- Демонстрирати и практично реализовати 

употребу едукативних CD-a и DVD-a 

(електронске књиге, енциклопедије, атласи...). 

уџбеник 

рачунарски систем 

штампач 

MSOffice 

 

 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

белешке 

задовољство 

ученика на часу 

 

Корелација: 

Енглески језик 
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  ЦРТАЊЕ,СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ   

 

Трајање        садржај        начин остваривања         врсте активности 

ЦРТАЊЕ10 +2 Врсте и својства           линије (2ч) -обрада                           

Линија као средство за стварање различитих 

квалитета површине (2ч)-обрада                       

Линија као средство за стварање различитих 

квалитета површине Естетска анализа(1ч)  

Oдноси величина(2ч)-обрада 

 Лепо писање са калиграфијом (2ч)      -обрада                                                             

Компоновање више ритмичких целина у 

простору (2ч)-обрада 

Естетско процењивање(1ч) 

-Вербално текстуалне методе-

карактеристике,својства и врсте линије   

-Практично-демонстративни 

поступак(извлачење линија различитим 

ликовним техникама на различитим 

материјалима-меке оловке,темпере,колаж...  

-линија у калиграфији  

Перцепција-развијање 

опажања различитих 

својстава и врста линија. 

Аперцепција-практична 

примена претходно стеченог  

знања у цртачким   

техникама  

Самостални стваралачки рад 

са наглашеном 

индивидуалношћу 

СЛИКАЊЕ 

10+1+1 

Својства сликарских материјала и подлога (2ч)-

обрада 

Ритмичко компоновање боја и облика(2ч)-обрада 

Коришћење разних материјала за 

компоновање(2ч)-обрада 

Визуелно споразумевање(2ч)-обрада 

Временски и просто-рни низови-цртани 

филм,стрип(2+1) 

Естетско процењивање(1ч) 

Демонстрација и илустр-ација различитих 

сликарских техника и поступака у сликарству 

Дефинисање и проширивање знања из 

области визуелног споразумевања 

Праћење,коректура и естетска анализа 

Вежбање сликарских 

техника и практична 

примена конкретних 

ликовних проблема 

Значај-позитивне и 

негативне последице 

преношења визуелне поруке 

Самостални рад са 

наглашеном 

индивидуалношћу 
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ВАЈАЊЕ 

10+1+1 

Вајање,врсте вајарског материјала 

(4ч)обрада 

Везивање тродимензионалних облика у простору 

(2ч)обрада 

Слободно компоновање (2ч) 

Обликовање употребних предмета 

(ситна пластика, 

накит) –(2+1) 

Естетска анализа(1ч) 

Примена вајарских 

материјала,тродимензионално 

обликовање,основни тродимензионални 

облици,  

волумен и 

простор,конвексно,конкавно,продор, 

расцеп,тврда и мека форма... 

Примењена уметност, керамика 

Креирање вежби и задатака 

Перцепција-кроз дискусију 

уочавање својства 

текстуре,тактилни третман 

форме... 

Аперцепција-практична 

примена усвојеног знања на 

конкретним задацима 

Естетска анализа и 

самовредновање кроз рад у 

групама 

 

 

 Ш А Х 

 

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: 
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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.   

 

„НАЂИ ВРЕМЕНА ЗА ШАХ ИМАЋЕШ ПРИЈАТЕЉЕ ЦЕЛОГ ЖИВОТА!“ (Никола Караклајић) 

 

 

 

Р
ед

н
и

 б
р
о
ј  

Наставна тема 

 

часова 

 

А  к  т  и  в  н  о  с  т  и 

обра

да 

вежба

ње 

свега 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Средишница 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

15 

- начин реализације трајних предности; начин реализације привремених предности; 

фактор времена 

- реализација предности у средишњици путем комбинат- орних мотива; вежбање 

кроз примере из праксе  

-  напад на заосталог краља у центру; отварање линија; уништавање одбране 

- напад на рокадни положај краља (жртва на х3 итд) 

- напад пешацима при супротносмерним рокадама 

- повољна и неповољна измена фигура 

- великани шаха: Адолф Андерсон, његов допринос жртвеном тилу игре 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Завршница 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

6 

- комбинације у завршницама лаких фигура 

- комбинације у завршницама лаких фигура са топом 

- комбинације у пешачким завршницама 

- дама против пешака,пешак на ивичној или ловчевој линији 

- топ против пешака 

- скакач против пешака 

- ивични пешак 
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3. Теорија отварања 2 3 5  - основне теоријске варијанте и њихова примена у пракси 

- Шпанска партија (варијанта измене,отворена шпанска, Чигоринова и Брајерова 

варијанта... 

- практична игра у тематским варијантама 

 

 

4. 

 

 

Прелазак из отварања у 

средишницу 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

    

- нарушавање равнотеже у отварању 

- фактор времена у отварању, значај темпа 

- игра на иницијативу, гамбинтна игра 

- вежбање кроз примере из праксе 

- Морфијеве минијатуре у којима једна страна брзо преузима иницијативу и стиче 

одлучујућу предност. 

5. Одигравање партије 0 

 

6 6 - симултанка преметног наставника против ученика 

- турнир ученика 

- шаховски мечеви са ученицима других школа 

6.  Свега 11 25 36  

 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

  

ДОПУНСКА НАСТАВА 

СРПСКИ ЕЗИК  

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности ученика 

у  образовно-

васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 

Начини и 

поступци 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

1. Падежи 10 

слушаjу, издвајају 

именске речи из 

текста, мењају речи по 

падежима 

- презентује наставни 

садржај и прилагођава 

методе ученичким 

способностима 

индивидуални,  

групни,  

фронтални 

оспособљавање ученика да 

препознају облике именских речи 

и да их правилно користе 

2. Глаголски облици 7 

издвајају глаголске 

основе, мењају глаголе 

и проналазе их у 

тексту 

- презентује наставни 

садржај и прилагођава 

методе ученичким 

способностима 

рад у пару,  

фронтални 

 

бољи резултати на проверама, 

побољшање говорне културе 
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3.Правопис 8 

пишу текст, 

исправљају 

неправилно написане 

реченице, питају 

- презентује наставни 

садржај и прилагођава 

методе ученичким 

способностима 

рад у пару,  

фронтални,  

индивидуални 

 

побољшање писмене културе 

4. Књижевно-

теоријски појмови 
6 

слушају, разговарају, 

питају, препознају 

- презентује наставни 

садржај и прилагођава 

методе ученичким 

способностима 

текстуални, 

фронтални, 

 

усвајање основних термина науке 

о књижевности 

5.Стилске фигуре 5 

слушају, издвајају 

стилска средства из 

обрађених књижевних 

дела 

- презентује наставни 

садржај и прилагођава 

методе ученичким 

способностима 

текстуални, 

фронтални, 

индивидуални 

 

развијање говорне и писмене 

културе 

 

 

 

 

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 
Број 

часова 

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ 

РАДУ 

Начини и 

поступци 

остваривања 

рада  

Циљеви и задаци садржаја 

програма 
УЧЕНИKA НАСТАВНИKA 

Be(affirmative, negative, 

interrogative, short answers) 
1 

-уочава 

-именује 

-повезује 

-упоређује 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-помаже ученицима у 

савладавању градива 

-фронтални 

 

-индивидуални 

-Говори кратку реченицу о 

себи 

- Поставља кратка питања 

другу 
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He/She…His/Her 

Present Continuous Tense 
1 

-разликује 

-именује 

-открива релације и 

изражава их 

-упоређује 

презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-фронтални 

 

-индивидуални 

-Користи граматичку целину 

у говору 

-Правилно користи 

присвојне придеве 

Some/Any 1 

-уочава 

 

-закључује 

 

-проверава 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести 

ученика о значају граматике 

језика 

-фронтални 

 

индивидуални 

 

-правилно користи 

одреднице које изражавају 

неодређену количину 

This/These…That/Those 1 

-уочава 

 

-именује 

 

-разликује 

 

-упоређује 

 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-утиче на развој 

тачности,прецизности, 

одговорности, 

уредности код ученика 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

 

-Коришћење показних 

заменица у енглеском језику 

Present Simple Tense 1 

-уочава 

 

-именује 

 

-разликује 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

способност да брже усвајају 

знања 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

-Правилна употреба 

садашњег времена 

Past Simple Tense 3 

-именује 

 

-упоређује 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести 

ученика о значају глаголских 

времена 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

 

-Употреба прошлог времена 

у енглеском језику 

Prepositions 1 

-уочава 

-разликује 

-упоређује 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

-Правилно коришћење 

предлога у енглеском језику 

-Спознаја о разликама 

коришћења предлога у 

српском и 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 

Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 

Активности наставника 

у образовно-васпитном 

раду 
Начин и поступци 

остваривања програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Време и 

рачунање 

времена 

2 Вежбају на примерима 
Објашњава,сугерише, 

мотивише, подстиче 

Објашњавање временских 

јединица у историји и 

вежбање на примерима 

Боље разумевање појмова, 

усвајање основних знања, 

препознавање 

Основе 

робовласничког 

друштва, роб, 

робовласник 

2 

Слушају објашњења, 

анализирају шему 

робовласничког друштва, 

анализирају чланове 

Хамурабијевог законика 

Објашњава, сугерише, 

мотивише, подстиче, 

упућује на изворе знања 

Кроз објашњавање основних 

појмова роб, робовласник, 

кроз шему робовласничког 

друштва и анализу појединих 

чланова Хамурабијевог 

законика приближити 

ученицима то време 

Боље разумевање појмова, 

уочавање, усвајање 

основних знања, обучавање 

ученика за примену и 

употребу историјских 

карата 

Занимљива 

историја 
2 

Квизови, асоцијације, 

анализа познатих изрека, 

легенди 

Објашњава, сугерише, 

мотивише, подстиче, 

упућује на изворе знања, 

проверава 

Анализа познатих изрека и 

легенди које су се одржале 

кроз време: (Како су гуске 

спасле Рим, Ханибал анте 

портас, О Амазонкама, 

Ахилова пета, Сизифов камен, 

Гордијев чвор, Дођох видех 

победих...) 

Разумевање појмова, 

усвајање знања, сналажење 

на карти, повезивање и 

примена наученог 
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Припремање за 

контролни 
2 

Вежбање, проналажење на 

карти, одговарање на 

питања... 

Објашњава, усмерава, 

мотивише, разговара, 

упућује на изворе знања, 

проверава 

Прорађивање пређеног 

градива по целинама 
Разумевање појмова, 

усвајање знања, сналажење 

на карти, повезивање и 

примена наученог 

 

 

 

ГЕОГРАФИЈА 

 

Циљеви допунске наставе су: 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да 

утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања , отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и 

вештина из наставног градива. 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активностиученика у 

образовно-васпитном 

раду 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Начин и поступак 

остваривања програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

Васиона и Земља 1 

Слушају,  

питају,  

разговарају 

Објашњава, одговара 

на постављена питања, 

демонстрира, 

мотивише, ослобађа 

треме, подстиче, 

охрабрује, похваљује 

Дијалошка, демонстрациона, 

групни 

Боље разумевање, 

препознавање, 

Кретања Земље и 

последице њених 

кретања 

2 
Питају,  

слушају, демонстрирају 

Објашњава, одговара 

на постављена питања, 

демонстрира, 

мотивише, ослобађа 

треме, подстиче, 

охрабрује, похваљује 

Дијалошка,  

рад у паровима, 

демонстрациона 

Боље, брже уочавање и 

разумевање и усвајање 

знања 
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Приказивање Земљине 

површине 
3 

Питају, демонстрирају, 

илуструју 

Објашњава, одговара 

на постављена питања, 

демонстрира, 

мотивише, ослобађа 

треме, подстиче, 

охрабрује, похваљује 

Дијаслошка,  

илусративна 

Обучавање 

картографској 

писмености и примени 

стечених знања 

Планета Земља  3 

Разговарају,   

питају,  

упоређују 

Објашњава, одговара 

на постављена питања, 

демонстрира, 

мотивише, ослобађа 

треме, подстиче, 

охрабрује, похваљује 

Дијалошка,  

групни,  

демонстрациона 

Разумевање појмова, 

усвајање знања, 

повезивање и примена 

наученог 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности у образовно-васпитном раду 
Начини и 

поступци 

остваривања 

рада  

Циљеви и задаци садржаја програма 

Учениka Наставниka 

Скупови 1 

-уочава 

-именује 

-повезује 

-уређује 

 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-помаже ученицима у 

савладавању градива 

 

-фронтални 

индивидуални 

-формирање појма скупа, подскупа, кардинал 

скупа, правилна употреба симбола 

-схватање смисла речи и, или, неки, сваки 

-извођење скуповних операција 

Скупови тачака 1 

-разликује 

-именује 

-открива 

релације и 

изражава их 

-упоређује 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-фронтални 

индивидуални 

-схватање геометријских фигура као скуп 

тачака (дуж, права, полуправа, раван, 

кружница, круг) 

-уочавање њихових међусобних односа 

-препознавање и правилно цртање 

Дељивост бројева 1 -уочава  -фронтални -уочавање дељивост бројева са остатком и без 
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-закључује 

-проверава 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести 

ученика о значају математике  

индивидуални 

 

остатка 

-тумачење једначине а=b·g+r 

-увођење појма делилац садржалац 

-прости и сложени бројеви 

-одузимање НЗС и НЗД 

-растављање сложених бројева на просте 

чиниоце 

Угао ﴾сабирање и 

одузимање 

углова,графички и 

аналитички) 

1 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-утиче на развој 

тачности,прецизности, 

одговорности,уредности код 

ученика 

-фронтални 

индивидуални 

 

 

-формирање појма угла као геометријске 

фигуре 

-уочавање односа централног угла и 

одговарајућег лука и тетиве 

-преношење углова и упоређивање 

-мерење углова 

-операције са угловима у мерама 

Врсте углова 1 

-уочава 

-именује 

-разликује 

 

 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

способност да брже усвајају 

знања 

-фронтални 

индивидуални 

 

-формирање појма угла као геометријске 

фигуре 

-уочавање односа централног угла и 

одговарајућег лука и тетиве 

-преношење углова и упоређивање 

-мерење углова 

-операције са угловима у мерама 

Разломци  

(опште,децимални 

запис,процентни 

запис) 

3 

-именује 

-упоређује 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести 

ученика о значају математике 

-фронтални 

индивидуални 

 

-стварање појма разломка као количника два 

броја 

-скраћивање, проширивање и упоређивање 

разломака 

-приказивање на бројној прави 

-основне операције са разломцима 

Осна  симетрија 

(симетрала дужи и 

угла,нормала) 

1 

-уочава 

-разликује 

-упоређује 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

индивидуални 

 

-стварање осне симетрије као релације 

-препознавање осносиметричних фигура и 

одређивање осе симетрије 

-цртање осносиметричних фигура 

-конструкција симетрале дужи, симетрале угла 

и нормале 
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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, откланњања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања,умења и вештина из 

наставног градив 

 

 

 

Н
а
ст

а
в

н

а
 т

ем
а
 

Циљеви Задаци 

О
б
л

и
ц

и
 

р
а
д

а
 

Методе рада 
Р

есу
р

си
 

Корелација 
Образовни 

стандарди 

У
в
о
д

 у
 б

и
о
л
о
ги

ју
 

Упознавање ученика са новим 

наставним предметом.  

Упознавање ученика са 

основним методама проучавања 

живог света. 

 Представљање основних 

метода истраживања у 

биологији 

 Стицање искустава у раду са 

лупом и микроскопом 

 Стицање искустава о 

одржавању лупе и микроскопа 

 Савладавање правилног 

цртања живих бића 

 
и

н
д

и
в
и

д
у
ал

н
и

  

вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошке, рад на 

тексту) 

демонстративно-

илустративне 

(демонстрација 

радапомоћу лупе и 

микроскопа и 

демонстрација 

компјутером) 

И
 и

н
тер

н
ет стр

ан
е, п

ан
о
и

, 

ш
ем

е, сл
и

к
е, ф

о
то

гр
аф

и
је, , 

л
у
п

а, м
и

к
р
о
ск

о
п

. 
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О
со

б
и

н
е ж

и
в
и

х
 б

и
ћ
а и

 

р
азн

о
в
р
сн

о
ст св

ета 

Упознавање ученика са 

основним особинама живих 

бића, ћелије као основне 

јединице грађе и функције 

живих бића и нивоа 

организације грађе живих бића.  

Стицање знања о подели живих 

бића у царства. 

Стицање знања о вирусима и 

особинама царства монера. 

 Усвајање знања о особинама 

које одређују и карактеришу 

живе системе 

 Усвајање знања о особинама 

ћелија 

 Усвајање основних 

карактеристика нивоа грађе 

једноћелијских и 

вишећелијских организама 

 Разумевање потребе за 

класификовањем живих бића у 

царства 

 Разумевање класификације у 

царства 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

н
и

 и
 ф

р
о
н

тал
н

и
 

вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошке, рад на 

тексту) 

демонстративно-

илустративне 

(демонстрација 

сликом, 

микроскопом и 

компјутером) 

 

И
н

тер
н

ет стр
ан

е, п
у
б

л
и

к
ац

и
је, 

м
и

к
р
о
ск

о
п

и
 и

 м
атер

и
јал

 за 

м
и

к
р
о
ск

о
п

и
р
ањ

е. 

Свет око нас 

(жива и нежива 

природа) 

БИ 1.1.1. 

БИ 1.1.2. 

БИ 1.1.3. 

БИ 1.1.4. 

БИ 1.2.1. 

БИ1.2.2. 

БИ 1.2.6. 

БИ 1.2.7. 

БИ 2.1.1. 

БИ 2.1.2. 

БИ 2.1.3. 

БИ 2.2.1. 

БИ 2.2.2. 

Ц
ар

ств
о
 б

и
љ

ак
а –

 гр
ађ

а и
 

ж
и

в
о
тн

и
 п

р
о
ц

еси
 

Упознавање ученика са светом 

биљака, настанком и развојем 

биљака.  

Упознавање ученика са грађом 

биљних органа 

Упознавање ученика са 

основним животним процесима 

биљака 

Упознавање ученика са 

начином вештачког 

размножавања биљака и 

начином како добијају имена 

 Савладавање основних знања о 

биљним органима, грађи, 

облику и функцији органа 

 Савладавање основних знања о 

животним процесима биљака 

 Разумевање начина на који се 

добијају нова имена биљака 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

н
и

  

вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошке, рад на 

тексту) 

демонстративно-

илустративне 

(демонстрација 

сликом, моделом и 

компјутером, 

учење по моделу) 

 

И
н

тер
н

ет стр
ан

е, , п
ан

о
и

, 

п
р
и

б
о
р
 за ц

р
тањ

е и
 

м
о
д

ел
и

р
ањ

е 

Свет око нас БИ 1.1.5. 

БИ 1.2.5. 

БИ 1.2.4. 

БИ 1.2.5. 

БИ 2.1.2. 

БИ 2.2.3. 

БИ 2.2.5. 

БИ 2.2.6. 
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Р
азн

о
в
р
сн

о
ст б

и
љ

ак
а, зн

ач
ај и

 

заш
ти

та 

Стицање основних знања о 

одликама различитих група 

биљака, њиховој разноликости 

и значају 

Стицање знања о јестивим и 

лековитим биљкама 

Упознавање техника за 

припрему хербарског 

материјала 

 

 Усвајање знања о 

разноврсности биљних група 

 Разумевање значаја биљака за 

човека 

 Савладавање основних 

хербарских метода 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

н
и

  и
 гр

у
п

н
и

  

вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошке, рад на 

тексту) 

демонстративно-

илустративне 

(демонстрација 

сликом, графиком, 

шемом и 

компјутером, 

учење по моделу) 

 

И
н

тер
н

ет стр
ан

е, сл
и

к
е, п

ан
о
и

, 

х
ер

б
ар

и
јск

и
 п

р
и

б
о
р
 

Географија 

(значај и 

распоред 

биљних врста 

за данашњег 

човека) 

БИ 1.2.7. 

БИ 1.5.6. 

БИ 2.1.2. 

БИ 2.2.3. 

БИ 2.5.2. 

БИ 2.5.3. 

Ц
ар

ств
о
 гљ

и
в
а 

Стицање основних знања о 

гљивама, њиховој 

разноврсности, улоги и значају 

у природи 

Стицање знања о употреби 

гљива у исхрани 

Стицање основних знања о 

лишајевима и појму симбиозе 

 Савладавање знања о гљивама 

 Разумевање значаја гљива у 

природи 

 Разумевање употребе гљива у 

производњи хране 

 Разумевање улоге лишајева 

као пионирских врста 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

н
и

  

вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошке, рад на 

тексту) 

демонстративно-

илустративне 

(демонстрација 

сликом, 

микроскопом и 

компјутером) 

 

И
н

тер
н

ет стр
ан

е, м
и

к
р
о
ск

о
п

и
 

и
 м

атер
и

јал
 за 

м
и

к
р
о
ск

о
п

и
р
ањ

е. 

 БИ 2.1.3. 
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ДОДАТНА  НАСТАВА  

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК  

 

 

Садржаји програма 

 

Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 

Активности наставника у  

образовно-васпитном раду 

Начини и поступци 

извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

 

Језик 

 

- Граматика 

 

- Правопис 

 

 

 

 

 

24 

- примењује претходно стечена 

знања; овладава новим 

граматичким и правописним   

законитостима (падежни систем, 

променљиве и непроменљиве 

речи, писање великог слова и 

одричне 

речце не); 

- уочава на примерима; 

- упоређује; 

-уз помоћ наставника решава 

тестове са ранијих такмичења. 

-Презентује наставне 

садржаје; 

- Мотивише на 

закључивање; 

- Припрема за такмичења; 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- индивидуални 

 

 

- припрема ученика за 

школско, општинско, 

међуопштинско и 

републичко такмичење из 

Српског језика. 

Књижевност 

 

     - Школска лектира 

 

     - Домаћа лектира 

 

 

 

 

 

8 

 

- чита, анализира и интерпретира 

дела по избору ученика и на- 

уочава главне мотиве и песничке 

слике; 

- запажа основне карактеристике 

ликова.ставника; 

 

-Презентује наставне 

садржаје; 

- Мотивише на 

закључивање; 

- Припрема за такмичења; 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- индивидуални; 

- демонстративни 

 

- увођење ученика у 

структуру и анализу дела; 

- тумачење главних мотива и 

песничких слика у лирској 

песми; 

- развијање осећања за 

аутентичне естетске 

вредности у књижевној 

уметности. 

Култура 

изражавања 

    - Говорно 

изражавање 

    - Писмено 

изражавање 

 

 

 

4 

- усваја општа правила о писму 

као облику општења; 

- увежбава технике у изради 

писменог састава и анализира 

стилске грешке оцењених 

радова. 

- Мотивише на стваралачки 

однос према језику; 

- Подстиче креативност у 

усменом и писменом 

изражавању. 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- индивидуални 

- развијање смисла и 

способности за правилно, 

течно, економично и 

уверљиво усмено и писмено 

изражавање; 

- богаћење речника. 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

За додатни рад се опредељују даровити ученици и посебних интересовања за енглески језик. Ангажоване ученике стога треба 

стимулисати (похвале, награде, интерна школска такмичења у циљу припрема за општинско, окружно и републичко такмичење које се 

организује само за ученике осмог разреда) и постепено их уводити у области професионалне оријентације ка широком пољу  делатности 

које пружа знање енглеског језика. 

 

Садржаји програма Број часова 

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 

Начини и 

поступци 

остваривања 

рада 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 
УЧЕНИKA НАСТАВНИKA 

Questions with What/Where?Why…? 2 

-уочава 

-именује 

-повезује 

-уређује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

 

-индивидуални 

-проширивање знања 

о упитним 

реченицама у 

енглеском језику 

Singular and plural nouns 2 

-открива 

релације и 

изражава их 

-упоређује 

-уочава 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-фронтални 

 

-индивидуални 

-уочавање разлике 

код именица у 

једнини и множини 

Have/Has got 3 

-уочава 

-закључује 

-проверава 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и примени 

граматичке целине при  

решавању проблема из 

свакодневног живота 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

-упознати ученике са 

фразом која се 

увелико користи у 

енглеском језику 

Parts of the body 

 
2 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

-открива 

релације 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-утиче на развој 

тачности,прецизности, 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

 

-упознавање са 

терминологијом 

делова  људског 

тела 
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-изражава их одговорности,уредности код 

ученика 

Listening to and understanding the song 2 

-уочава 

-именује 

-открива 

релације 

-упоређује 

-закључује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

- разумевање језика 

кроз песму 

Simple present tense (Wh-questions) 3 

-уочавање 

-разликује 

-упоређује 

-проверава 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и примени 

граматичке целине у 

свакодневном животу 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

 

-примена стеченог 

знања кроз питања 

 

Countable and uncountable nouns 3 

-oткрива 

релације 

-закључује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

-развијање логичког 

мишљења и 

закључивања 

The present continuous tense 3 

-oткрива 

релације 

-закључује 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-фронтални 

 

-индивидуални 

-употреба 

граматичке целине 

 

Can for ability, possibility and 

permission 

3 

-открива 

релације 

-закључује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и примени 

модалног глагола при  

решавању проблема из 

свакодневног живота 

-фронтални 

 

-индивидуални 

-употреба модалног 

глагола 

Must/Mustn’t 3 

-разликује 

 

-упоређује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-развија код ученика 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

-примена модалног 

глагола у реченици 
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-проверава 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

The future with Going to… 2 

-oткрива 

релације 

-закључује 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-фронтални 

 

-индивидуални 

-исказивање будућег 

времена кроз фразу 

 

Future with WILL/ WON’T 2 

-упоређује 

-открива 

релације 

-изражава их 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и примени 

граматичке целине у 

свакодневном животу 

-фронтални 

 

-индивидуални 

-правилна употреба 

будућег времена 

Simple past tense of BE and regular 

verbs 
3 

-открива 

релације 

-закључује 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-фронтални 

 

-индивидуални 

-примена коришћења 

прошлог времена 

кроз правилне 

глаголе 

Present perfect tense (negatives, 

questions, short answers) 

 

 

3 
-открива 

релације 

-закључује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

 

-индивидуални 

-употреба сложеног 

садашњег времена 

које је почело у 

прошлости и 

наставља се у 

садашњости 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА – ХОР И ОРКЕСТАР 

 

     Хор ће водити наставник музичке културе, а радом ће бити обухваћени ученици од V до VIII разреда, 
     - 4 групе ученика (које наставник одабере а имају талента и надарени су за вокално музицирање ) - по 1 час недељно и то:   

           V    – 1 група 

           VI   – 1 група 

           VII   – 1 група 

           VIII  – 1 група 

Рад група може бити појединачно са групом један или блок час или са више или свим групама заједно један или блок час. 

 

Укупно:  - 4  часа недељно, - 144 током целе школске године. 
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Циљеви и задаци: 

 

      Општи циљ 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. 

 

Теме: 

- Развој вокалне технике, 

- Дела домаћих и страних аутора разних епоха.  

 

 ОРКЕСТАР 

 

Оркестар школе у недостатку музичке школе у граду и одговарајућег броја талентованих и надарених ученика који вежбају 

инструменте -  трнутно не постоји и није оформљен -. 

 

 Али ће се у будуће радити на његовом формирању. 

 

ИСТОРИЈА 

 

Додатна настава из истотије се организује за ученике петог , шестог, седмог и осмог разреда и остварује се са по 36 часова, 

односно са по 1 часом недељно, кроз следеће активности: 

 

Садржај програма Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно-васпитном 

раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 
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Увод; 

Рачунање времена 
2 

Израда задатака, 

самостално задавање 

примера, показивање 

другима који то не знају 

Објашњава, мотивише 

ученике за учешће на 

такмичењима, подстиче на 

истраживачки рад, методе 

рада прилагођава 

ученицима који показују 

интересовање за усвајање 

знања у већем обиму 

Увежбавање стечених 

знања везаних за 

рачунање времена 

задавањем тежих 

задатака (по 

хришћанском, 

муслиманском, грчком, 

византијском, римском 

календару) 

Усвајање знања у већем 

обиму, оспособљавање за 

решавање задатака напредног 

нивоа 

Сналажење на 

историјској карти 

(Египат, Грчка, Крит 

Рим, римске 

провинције на 

Балкану, Винча, 

Старчево, Лепенски 

Вир, Средоземно 

море, Дунав, 

освајање Александра 

Македонског) 

2 

Примењују и користе 

историјски атлас, 

проналазе, задате 

појмове на карти, 

сналазе се, читају 

ознаке... 

Објашњава, мотивише 

ученике за учешће на 

такмичењима, подстиче на 

истраживачки рад, методе 

рада прилагођава 

ученицима који показују 

интересовање за усвајање 

знања у већем обиму 

Задавање појмова и 

њихово налажење на 

различитим 

историјским картама, 

учење читања 

историјске карте 

Проширивање постојећих и 

усвајање нових знања, 

развијање сарадничког 

односа, сналаже на карти 

Уметност Старе 

Грчке и Рима, 

познате личности 

Старог века 

2 

Слушају, питају, 

истражују, упоређују, 

илуструју и користе 

историјски атлас, 

одговарају на питања 

наставника 

Објашњава, мотивише 

ученике за учешће на 

такмичењима, подстиче на 

истраживачки рад, методе 

рада прилагођава 

ученицима који показују 

интересовање за усвајање 

знања у већем обиму 

Рад у пару, групни, 

индивидуални 

Усвајање нових знања и 

утврђивање већ постојећих, 

употреба атласа и зидних 

историјских карата, 

повезивање и примена 

наученог 

Занимљива историја 2 

Израда асоцијација и 

квизова и њихово 

решавање, прављење 

презентација 

Објашњава, мотивише 

ученике за учешће на 

такмичењима, подстиче на 

истраживачки рад, методе 

рада прилагођава 

ученицима који показују 

интересовање за усвајање 

знања у већем обиму 

Индивидуални, групни, 

рад  у пару 

Повезивање и примена 

наученог, анализа 

текстова,уочавање 

повезаности градива 
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МАТЕМАТИКА 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности у образовно-васпитном раду Начини и 

поступци 

остваривања рада 

Циљеви и задаци садржаја 

програма Учениka Наставниka 

Скупови; решавање 

текстуалних задатака 

применом Веновог дијаграма 

3 

-уочава 

-именује 

-повезује 

-уређује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

 

-фронтални 

-индивидуални 

-проширивање знања о 

појму скупа кардиналној 

вредности скупа, 

операцијама са скуповима 

кроз израду задатака веће 

тежине и задатака са 

ранијих такмичења 

Геометријске фигуре као 

скупови тачака, логичке 

операције у унији,пресеку и 

разлици 

2 

-открива релације 

и изражава их 

-упоређује 

-уочава 

-презентује 

-подстиче ученика на увиђање, 

закључивање, упоређивање 

-фронтални 

-индивидуални 

-уочавање њихових 

међусобних односа 

-препознавање и правилно 

цртање 

Бинарни бројни систем 2 

-уочава 

-закључује 

-проверава 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести ученика 

о значају и примени 

математике при  решавању 

проблема из свакодневног 

живота 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-упознати ученике са 

појмом бинарног бројног 

сиситема и кроз израду 

различитих задатака 

увежбати рад са бинарним 

системом 

Рационални поступци при 

рачунању,одабрани задаци 
2 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

-открива релације 

-изражава их 

-презентује 

-подстиче ученика на увиђање, 

закључивање, упоређивање 

-утиче на развој 

тачности,прецизности, 

одговорности,уредности код 

ученика 

-фронтални 

-индивидуални 

 

 

-коришћењем олакшица, за 

што краће време доћи до 

решења 

Дијаграми и њихова примена 

у решавању математичких 

проблема, метод дужи 

2 

-уочава 

-именује 

-открива релације 

-упоређује 

-закључује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

-фронтални 

-индивидуални 

 

- прављење и читање 

дијаграма у решавању 

математичких проблема 
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индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

Права и 

кружница,конструктивни 

задаци 

2 

-уочавање 

-разликује 

-упоређује 

-проверава 

 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести ученика 

о значају и примени 

математике у свакодневном 

животу 

-фронтални 

-индивидуални 

 

 

-примена стеченог знања на 

решавање конструктивних 

задатака 

 

Одабрани задаци са 

такмичења 
5 

-oткрива релације 

-закључује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-развијање логичког 

мишљења и закључивања 

Задаци логично-

комбинаторне природе 
2 

-oткрива релације 

-закључује 

-презентује 

-подстиче ученика на увиђање, 

закључивање, упоређивање 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-развијање логичког 

мишљења и закључивања 

 

Разломци,одабрани задаци 
2 

-открива релације 

-закључује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести ученика 

о значају и примени 

математике при  решавању 

проблема из свакодневног 

живота 

-фронтални 

-индивидуални 

-усавршити рад са 

разломцима, операције са 

разломцима и примену у 

практичним задацима кроз 

израду такмичарских 

задатака 

Осна симетрија 6 

-разликује 

-упоређује 

-проверава 

-презентује 

-усмерава ученика 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

-применити и допунити 

знање о осној симетрији 

кроз израду практичних 

задатака и задатака из 

свакодневног живота 

Конструкција пресавијањем 

папира 
1 

-oткрива релације 

-закључује 

-презентује 

-подстиче ученика на увиђање, 

закључивање, упоређивање 

-фронтални 

-индивидуални 

-пресавијањем папира 

конструисати различите 

фигуре 

Одабрани конструктивни 2 -упоређује -презентује -фронтални -извођење различитих 
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задаци-примена 

изометријских 

трансформација 

-открива релације 

-изражава их 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести ученика 

о значају и примени 

математике у свакодневном 

животу 

-индивидуални конструкција применом 

изометријских 

трансформација 

Разломци и примена, 

одабрани задаци 
4 

-открива релације 

-закључује 

-презентује 

-подстиче ученика на увиђање, 

закључивање, упоређивање 

-фронтални 

-индивидуални 

-примена разломака на 

решавање раѕличитих 

задатака 

Процентни рачун 

 

 

2 

 

-открива релације 

-закључује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

-решавање проблема 

применом процентног 

рачуна 

 

БИОЛОГИЈА 
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Циљеви Задаци 

О
б
л

и
ц

и
 

р
а
д

а
 

Методе рада 

Р
есу

р
си

 

Корелација 
Образовни 

стандарди 

У
в
о
д

 у
 б

и
о
л
о
ги

ју
 

Упознавање ученика са 

новим наставним 

предметом.  

Упознавање ученика са 

основним методама 

проучавања живог света. 

 Представљање основних метода 

истраживања у биологији 

 Стицање искустава у раду са 

лупом и микроскопом 

 Стицање искустава о одржавању 

лупе и микроскопа 

 Савладавање правилног цртања 

живих бића 

 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
н

и
  

вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошке, рад на 

тексту) 

демонстративно-

илустративне 

(демонстрација 

рада помоћу лупе 

и микроскопа и 

демонстрација 

компјутером) 

И
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н
тер
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О
со

б
и

н
е ж

и
в
и

х
 б

и
ћ
а и

 

р
азн

о
в
р
сн

о
ст св

ета 

Продубљавање знања о 

основним особинама 

живих бића, ћелије као 

основне јединице грађе и 

функције живих бића и 

нивоа организације грађе 

живих бића.  

Продубљавање знања о 

подели живих бића у 

царства. 

Продубљавање знања о 

вирусима и особинама 

царства монера. 

 Детаљније сaвлађивање грађе 

ћелије и функција органела у 

ћелији 

 Микроскопирање ћелија 

(покорица црног лука, епител 

коже човека)и правилно 

обележавање делова ћелије 

 Проширивање знања о вирусима, 

њиховој грађи и функционисању 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

н
и

 и
 ф

р
о
н

тал
н

и
 

вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошке, рад на 

тексту) 

демонстративно-

илустративне 

(демонстрација 

сликом, 

микроскопом и 

компјутером) 

 

И
н

тер
н

ет стр
ан

е, п
у
б

л
и

к
ац

и
је, 

м
и

к
р
о
ск

о
п

и
 и

 м
атер

и
јал

 за 

м
и

к
р
о
ск

о
п

и
р
ањ

е. 

Свет око нас 

(жива и 

нежива 

природа) 

БИ 3.1.1. 

БИ 3.1.2. 

БИ 3.1.3. 

БИ 3.1.4. 

БИ 3.1.5. 
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OСНОВНА ШКОЛА ''РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ'' 

БАЈИНА БАШТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ШЕСТИ  РАЗРЕД 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Бајина Башта, јун 2014. 
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ФОНД ЧАСОВА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

Редни 

Број 
 ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

Нед. Год. 

11.  Српски језик                                                4 144 

12.  Страни језик- енглески                             3 72 

13.  Ликовна култура 1 36 

14.  Музичка култура 1 36 

15.  Историја 2 72 

16.  Географија 2 72 

17.  Физика 2 72 

18.  Математика 4 144 

19.  Биологија 2 72 

20.  Техничко и информатичко образовање 2 72 

21.  Физичко васпитање 2 72 

   

Редни 

Број 
 ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

  

1. Верска настава / Грађанско васпитање
2
 1 36 

2. Страни језик- немачки језик/ руски језик 2 72 

3. Физичко васпитање- изборни спорт
1
 1 36 

Редни 

Број 
 ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   

1 Информатика и рачунарство 

 

 

 

 

 

 

1 36 

2 Цртање, сликање, вајање 1 36 

3 Шах 1 36 

  1 36 
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Редни 

број 
 ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА   

1. Редовна настава 

 
  

2. Допунска настава 1 36 

3. Додатни рад 1 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; 
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- 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; 

-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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Редни број 

 

Наставна тема 

 

Број часова 
Број часова 

     обраде 

Број часова 

утврђивања 

Број часова 

систематизације 

I Језик 61 33 20 8 

 Граматика 56 32 17 7 

 Правопис 5 1 3 1 

II Књижевност 55 41 12 2 

 Школска лектира 47 36 9 2 

 Домаћа лектира 8 5 3 / 

III Култура изражавања 28 5 23 / 

 Говорно изражавање 4 1 3 / 

 Писмено изражавање 24 4 20 / 

Укупан бр. чaс  144 79 55 10 

 

 

 

 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 
Активности ученика 

Активности 

наставника 

Начини и 

поступци 

остваривања 

садржаја 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Језик 

- Граматика 

- Правопис 

56 

5 

- упоређује; 

- анализира; 

- уочава на примерима; 

- овладава новим 

граматичким и 

правописним 

законитостима; 

- примењује претходно 

стечена знања; 

-презентује наставни 

садржај; 

-подстиче на 

размишљање и 

закључивање; 

 

- 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 
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глаголских облика. 

Књижевност 

     - Школска лектира 

     - Домаћа лектира 

47 

8 

- чита;  

- анализира; 

- самостално     

закључује. 

- уочава и тумачи 

емоције, мотиве и 

песничке слике у 

лирском 

  тексту; 

- исказује властите 

судове приликом 

анализе дела. 

-презентује наставни 

садржај; 

-усмерава активности 

и подстиче на 

креативност у 

тумачењу књижевног 

дела; 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- индивидуални; 

- демонстративни 

- развијање способности за 

уочавање и тумачење узрочно-

последичних веза, мотива, 

емоција и књижевних поступака у 

делу; 

- оспособљавање за исказивање 

властитих судова и закључака 

приликом анализе текста. 

Култура изражавања 

    - Говорно изражавање 

    - Писмено изражавање 

4 

24 

- 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; 

-усмерава активности 

ученика; 

-подстиче на 

креативност у 

изражавању: 

 

- 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 ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Вештина читања и 

разумевања 

прочитаног 

 

 

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) 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 

 

 

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 

 

Писмено 

изражавање 

 

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) 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 

Граматика 

 

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  

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 

акценат 

д ) уме да објасни 

главна значења 

глаголских облика 

 

Лексика 

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) 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 

Књижевност 

 

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) 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 
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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 (наставни 

садржај) 

Број 

час 

Остваривањепрограма (начинипоступци) Врстеактивностиуваспитно-образовномраду 

Увод 2 

 

 

- 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. Мојживот 10 

 

 

- усвајањеглаголскихобликакојимасеописујечовековразвојнипут 

- обнављањепростогпрошлогвремена 

- активноразликовањеправилнихинеправилнихглагола 

- вежбањеизговорадугих, краткихидвострукихенглескихсамогласника 

- овладавањеиобнављањеречникакојимсеописујупородичниодноси 

- употребареченичнихшаблоназапозивањеиупознавање 

- упознавањесаосновнимодликамабританскогпородичногживота 

- развијањевештинеписањаесеја (речцеивезници) 

- упознавањесаенглескимречимакојесекористеубиологији 

- раднатексту (читањесаразумевањем) 

- усменевежбе (разговорилидискусијанатему) 

- слушањеаудиоматеријала 

- вежбепонављањаизговореног 

- израдаразнихврстаграматичкихвежбања 

- 

прикупљањеподатакаизобластибиологијенаматерње

мјезику 

- израдаесеја 

2. Будућност 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. Времеиместо 11 

 

- 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 

4. Лондон 11 

 

- усвајањеновогречника (местауграду, глаголскеколокације, 

општеинеодређенезаменице, ) 

- обнављањепознатихиучењеновихособинаодређеногинеодређеногчлана 

- упознавањеиупотребаколоквијалнихизраза 

- вежбањеизговораенглескихсугласника, 

самогласникаинагласкауречима 

- изражаванујеплановавезанихзаближубудућност 

- упознавањесаосновнимподацима везаним за град Њујорк 

- упознавањесаенглескимречимакојесекористеуобластиисторије 

- вежбањеписањаесеја (заменицеиприсвојнипридеви) 

 

 

- раднатексту (читањесаразумевањем) 

- усменевежбе (разговорилидискусијанатему) 

- слушањеаудиоматеријала 

- вежбепонављањаизговореног 

- израдаразнихврстаграматичкихвежбања 

- 

прикупљањеподатакаизобластиисторијенаматерњем

језику 

- израдаесеја 

- 

цртањепланаградакаоплатформезавежбутражењаида

вањаупутстава 

5. Искуства 11 

 

- усвајањеновогречника (глаголскеколокације, 

спортскатакмичењаиалпинизам) 

- упознавањесаначинимаграђења, 

значењемиупотребомсадашњегперфекта 

- упознавањеиупотребаколоквијалнихизраза 

- 

вежбањеизговораенглескихнаглашенихИненаглашенихформииреченич

ногнагласка 

- давањеупутставаинаредбиконструкцијом GO AND… 

- упознавањесаосновнимподаqцимавезанимзапознатеисторијскеизВ. 

Британије 

- упознавањесаенглескимречимакојесекористеуобластимузике 

- вежбањеписањаесеја (организацијетекста) 

 

- раднатексту (читањесаразумевањем) 

- усменевежбе (разговорилидискусијанатему) 

- слушањеаудиоматеријала 

- вежбепонављањаизговореног 

- израдаразнихврстаграматичкихвежбања 

- 

прикупљањеподатакаизобластиисторијенаматерњем

језику 

- израдаесеја 

- израдаупитника 
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6. Проблеми 11 

 

- усвајањеновогречника (повредеиболести, 

глаголскеколокацијеизобластимедицине, ифразалниглаголи) 

- савладавањезначењаиначинаупотребемодалнихглагола SHOULD и 

MUST 

- упознавањеиупотребаколоквијалнихизраза 

- давањесаветаиизражавањезабрана 

- 

вежбањеизговораосновнихтиповаенглескеинтонацијеуразличитимобли

цимареченице, сугласници 

- упознавањесаизразимавезанимзаградскеслужбеиустанове 

- упознавањесаенглескимречимакојесекористеуобластиздравства 

- вежбањеписањаесеја (also) 

 

- раднатексту (читањесаразумевањем) 

- усменевежбе (разговорилидискусијанатему) 

- слушањеаудиоматеријала 

- вежбепонављањаизговореног 

- израдаразнихврстаграматичкихвежбања 

- 

прикупљањеподатакаизобластиисторијенаматерњем

језику 

- израдаесеја 

- израдакартонскихзнаковазанаредбе, упозорењаисл. 

Писменизадаци 

 

Писменизадаци

: 3 x 2     

 

 

 

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... ) 

- Зна неколико примера примене визуелних уметности у свакодневном животу. 

СРЕДЊИ  НИВО 
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- 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 

2.  

2. ниво - СРЕДЊИ 3. ниво - НАПРЕДНИ 

1. Медији, 

материјали и 

технике 

визуелних 

уметности 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом 

раду) основне меди-је, материјале и 

технике (цртање, сликање, ваја-н>е) 

визуелних уметности 

ЛК.1.1.2. изводи дводимензионалне и 

тродимензионалне радове 

ЛК. 1.1.3. описује свој рад и радове 

других (нпр. исказује утисак) 

ЛК.2.1.1. познаје и користи (у свом раду) 

основне из-ражајне могућности 

класичних и савремених медија, 

техника и материјала визуелних умет-

ности 

ЛК.2.1.2. образлаже свој рад и радове других 

(нпр. наводи садржај, тему, 

карактеристике технике...) 

ЛК.3.1.1. познаје и користи различите 

изражајне могућности класичних и 

савремених медија, техника и 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 
2. Елементи, 

принципи и 

садржаји 

(теме, моти-ви, 

идеје...) 

Визуелних 

уметности 

ЛК. 1.2.1. описује свој рад и радове 

других (нпр. исказује утисак) 

ЛК.2.2.1. одабира адекватан садржај да би 

представио неку идеју или концепт 

ЛК.2.2.2. образлаже свој рад и радове 

других (нпр. наводи садржај, тему, 

карактеристике тех-нике...) 

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 

3. Улога, развој 

и различи-тост 

визуелних 

уметности 

ЛК. 1.3.1. описује разлике које уочава на 

уметничким радо-вима из различитих 

земаља, култура и периода 

ЛК. 1.3.2. зна да наведе различита 

занимања за која су по-требна знања и 

вештине стечени учењем у визу-елним 

уметностима (нпр. костимограф, 

дизајнер, архитекта...) 

ЛК.1.3.3. познаје места и изворе где 

може да прошири своја знања везана за 

визуелне уметности (нпр. музеј, 

галерија, атеље, уметничка радионица...) 

ЛК.1.3.4. зна неколико примера примене 

визуелних уметности у свакодневном 

животу 

ЛК.2.3.1. лоцира одабрана уметничка дела у 

историј-ски и друштвени контекст 

ЛК.3.3.1. анализира одабрана уметничка 

делау оджн \ на време настанка и према 

културној припаднт ги (описује основне 

карактеристике, намеру уметни ка...) 

ЛК.3.3.2. описује потребна знања и вештине 

који су неопход ни у занимањима везаним за 

визуелне умг 1НО1 1 и 

ЛК.3.3.3. користи друга местаиизворе(нм|>. 

библиотека, ин-тернет...) да би проширио 

своја ШММ И | ни |у1''1них уметности 

ЛК.3.3.4. разуме међусобну повезашкт и 

утиц.1| уметности и других области живота 
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 МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

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 вокално-

инструменталне 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, 

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. 

 

 

 

 

 

ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 

 

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. 

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). 

 

 

 

 

 

 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

 

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) 

 

 

 

МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ 
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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. 

 

 

 

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 Наставна тема обрада утврђивање систематизација укупно 

I Увод 2 1 1 4 

II 
Европа и Средоземље у 

раном средњем веку 
6 5 1 12 

III 
Срби и њихово окружење 

у раном средњем веку 
5 5 1 11 

IV 
Европа у позном средњем 

веку 
5 5 1 11 

V 
Срби и њихово окружење 

у позном средњем веку 
12 8 1 21 

VI 

Српске земље и њихово 

окружење у доба 

османлијских освајања 

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  
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   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 
Циљеви / исходи 

по темама 

Методе и 

технике рада 

Активности 

наставника 

Активности 

ученика 

Оцењива

ње 

Време 

реализаци

је 

1 Увод 

Уочавање 

хронолошких 

одредницасредњег 

века и 

усвајањенајосновнији

х појмова. 

Усвајањеосновних 

историјских извора 

иоспособљавање 

ученика за 

њиховопрепознавање 

 

Предавање, 

  

Објашњавање, 

  

Описивање, 

  

Илустрација, 

рад 

саисторијским 

изворима, 

Предаје, 

објашњава,илуструје, 

проверава 

знањеученика, 

самосталан рад 

саученицима, 

кординирадијалог 

између ученика 

иподстиче 

изношењемишљења и 

закључака кодученика, 

припремаадекватне 

примере 

средњовековних извора 

Посматра, 

слуша,бележи,са

мостално 

ради,износи 

својемишљење, 

самосталноуочав

а периоде 

навременској 

ленти, ради 

саисторијскимизв

орима 

Усмено, р

ад 

начасу,кр

аћеписме

непровер

е 

Септемба

р 
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2 
Европа 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 

Предавање, 

описивање,при

чање, дијалог, 

рад 

сауџбеником, 

рад 

саисторијским 

изворима,демо

нстрација,илуст

рација, рад 

сакартом, 

самосталан рад 

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 

Посматра, 

слуша,бележи,са

мостално 

ради,износи 

својемишљење, 

користеисторијск

у 

карту,покушавају 

дапрепознајузнач

ајне податке 

уисторијскимизв

орима 

Усмено, 

кратке 

писане 

провере, 

рад на 

часу. 

Септемба

р 

Октобар 

3 

Срби и њихови 

суседи у раном 

средњем веку 

Усвајање основних 

знања о 

ЈужнимСловенима, 

њиховом 

насељавањуна Балкан 

и формирању 

првихсрпских држава; 

уочавањегеографског 

простора и народа 

којесу Словени 

затекли на Балкану. 

Упознавање са 

културнимдостигнући

ма Јужних Словена 

Предавање, 

описивање,при

чање, дијалог, 

рад 

сауџбеником, 

рад 

саисторијским 

изворима,демо

нстрација,илуст

рација, рад 

сакартом, 

самосталан рад 

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 

Посматра, 

слуша,бележи,са

мостално 

ради,износи своје 

мишљење,корист

еисторијску 

карту,покушавају 

дапрепознајузнач

ајне податке 

уисторијскимизв

орима 

Усмено, 

кратке 

писане 

провере, 

рад на 

часу. 

Новембар 

- 

Децембар 

4 
Европа у позном 

средњем веку 

Уочавање 

карактеристикасредњ

овековних 

сталешкихмонархија, 

уочавање узрока и 

последица каои 

Предавање, 

описивање,при

чање, 

дијалог,самоста

лан рад, рад 

сауџбеником, 

Предаје, 

објашњава,илуструје, 

проверава 

знањеученика, 

демонстрира накарти и 

оспособљаваученике да 

Посматрају,слуш

ају, 

бележе,користеис

торијску 

карту,износе 

својемишљењепи

Усмено, р

ад 

начасу,кр

аћеписме

непровер

е,самоста

Децембар

, 

јануар,фе

бруар 
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кључних момената 

токомкрсташких 

ратова,  

упознавање 

карактеристикасредњ

овековних градова и 

начинаживота 

писање 

,читање, 

илустрација,де

монстрација на 

карти 

 

се сами користекартом, 

подстиче ученике идаје 

им идеје за 

писане радове и 

дајемишљење о тим 

радовима 

смено и усмено. 

пишу 

задате радове и 

читају их 

лан 

радкод 

куће 

5 

Срби и њихово 

окружење у 

позном средњем 

веку 

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

овековне босанске 

државе иДубровника. 

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 

века,музејима;Г

ледање 

уметничкихфил

мова  

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 

Фебруар, 

март,апри

л 

 

Р. 

б

р 

Тема 
Циљеви / исходи 

по темама 

Методе и 

технике рада 

Активности 

наставника 

Активности 

ученика 

Оцењива

ње 

Време 

реализаци

је 
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6 

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 

Мај, јун 

 

 

 

 

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;  
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 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: 

 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;  
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 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 

 - 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 8 5 3 

 Јужна Европа 14 7 7 

 Средња Европа                                      10 5 5 

 Западна Европа 8 4 4 

 Северна Европа 4 2 2 
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СТАНДАРДИ   

 

 

Наставни 

садржаји 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Планета 

Земља  

 

Воде ГЕ 1.1.1. препознаје и чита 

географске и допунске 

елементе карте 

ГЕ 1.2.2.  зна однос 

копнених и водених 

површин на Земљи 

ГЕ 1.2.3.  зна да је светско 

море јединствена водена 

површина коју чине 

океани, мора, заливи и 

мореузи 

ГЕ 1.2.4. може да препозна 

и именује океане и већа 

мора на Земљи 

 

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 

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 3.2.1.разумеће значај мора за 

живот људи и њихове 

делатности 

ГЕ 3.2.2.разумеће важност и 

могућност личног учешћа у 

заштити, обнови и 

унапређивању вода и животне 

средине 

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...). 

 Источна Европа 8 4 4 

6 СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 3  3 

 УКУПНО 72 38 34 
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Биљни 

свет 

 

 

 

ГЕ 1.2.1.  именује 

биосферу и препознаје 

њене одлике 

ГЕ 1.2.2.  зна да наведе 

основне природне зоне 

ГЕ 1.2.3.    може  да 

објасни појам биосфере 

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 3.2.1. 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 

 

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, 

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 

ГЕ 3.3.1.  објашњава утицај  

природних и друштвених 

фактора на развој и размештај 

становништва и насеља 

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 
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национална, верска, 

образовна, професионална) 

становништва најповољнији, а 

у којима су неповољни 

ГЕ 2.3.4.моћи ће да наведе 

континенте, регије и државе у 

којима је висок и низак 

природни прираштај 

(смањивање или повећавање 

стопе природног прираштаја) 

ГЕ 3.3.5. разуме појам 

миграције и наводи узроке и 

последице миграција у свету и 

Републици Србији 

ГЕ 3.3.6. разуме узроке и 

последице урбанизације и 

повезивања насеља у урбане 

системе (конурбације, 

мегалополиси) 

 

 

 

 

 

 

 

Географска 

средина и 

људске 

делатности 

ГЕ 1.3.1.разликује 

природну и географску 

средину и моћи ће да их 

опише 

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 

привреде и препознаје 

привредне делатности и 

привредне гране 

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 

ресурсе 

ГЕ 2.3.5.  именује 

међународне организације у 

свету ( ЕУ, УНИЦЕФ, УН, 

УНЕСКО, Црвени крст)   

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, 

површинских и подземних вода 

и земљишта 

ГЕ 3.3.4.зна позитивне и 

негативне последице човековог 

деловања на животну средину 

Регионалн

а 

географија 

Европе 

 

Опште 

одлике 

Европе 

ГЕ 1.4.1. именује 

континенте на Земљи 

ГЕ 1.4.2.  препознаје 

основне појмове о 

становништву 

ГЕ 1.4.3.  зна порекло 

ГЕ 2.4.1. разуме зашто је 

географски положај Европе 

веома повољан 

ГЕ 2.4.2. може на географској 

карти Европе да уочи облике 

разуђености њених обала и 

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 
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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 

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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јужна 

Европа 

 

 

 

ГЕ 1.4.1. именује основне 

регије Европе 

ГЕ 1.4.2. уме на 

географској карти Европе 

да одреди  географски 

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 

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 

Европе 

ГЕ 2.4.3.  може да наведе 

најважнија природна 

богатства јужне Европе 

ГЕ 2.4.4.  зна основне одлике 

становништва јужне 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 

људи и њихове делатности 

(туризам, риболов, 

експлоатација соли, поморски 

саобраћај) 

ГЕ 3.4.3.  зна државе јужне 

Европе и њихове  одлике и 

специфичности 
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Регионалн

а 

географија 

 

 

 

 

 

Средња 

Европа 

 

 

 

 

 

 

Западна 

Европа 

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 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 

географској карти  западне  

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 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 

Европе и њихове   основне 

одлике 

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 3.4.4.  зна специфичности 

држава западне Европе 

 

Северна 

Европа 

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 

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   

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 
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Европе 

 

географској карти северне   

Европе основне облике 

рељефа 

ГЕ 1.4.4.  именује  

хидрографске објекте на 

географској карти  северне   

Европе 

 

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 

саобраћај) 

ГЕ 3.4.3.  може да наведе и 

друга важна природна богатства 

северне Европе 

ГЕ 3.4.4.  зна специфичности 

држава северне Европе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источна 

Европа 

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 

уочава њихов географски 

размештај на географској 

карти источне Европе 

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 

становништва источне Европе 

ГЕ 2.4.5.  зна државе источне 

Европе и њихове   основне 

одлике 

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 

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. 
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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; 

- развијање код деце и ученика радозналост и отвореност за културе традиционалних цркава и верских заједница, као и етичке и 

верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавње понашања који нарушавају остваривање права на 

различитост; 

- поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски 

развијеном друштву; 

- развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне 

одговорности 

 

 

Циљеви и задаци:  

Ученик треба да: 

-кроз већи број занимљивих и атрактивних демонстрационих огледа, који манифестују појаве из различитих области физике, схвати како 

физика истражује природу и да је материјални свет погодан за истраживања и постављање бројних питања 

-уме да рукује мерилима и инструментима за мерење одговарајућих физичких величина:метарска трака, лењир са милиметарском 

поделом, хронометар, мензура, вага, динамометар 

-само се упозна са појмом грешке и значајем релативне грешке а да зна шта је апсолутна грешка и како настаје грешка при очитавању 

скала мерних инструмената 

-користи јединице SI система за одговарајуће физичке величине:m, s, kg, N, m/s, Pa… 
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-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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставна тема 

О
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р

а
д

а
 

У
т
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о
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е 

в
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б
е 

Л
а
б
. 

В
еж

б
е 

 

У
к

у
п

н
о
 

Увод 2 
2 

 
- 

  
4 

Кретање 7 3 1 
1 2 

14 

Сила 5 5 1 
 3 

14 

Мерење 6 3 1 
 2 

12 

Маса и густина 6 5 1 
1 3 

16 

Притисак 6 4 1 
 1 

12 

Укупно 32 22 5 
2 11 

72 
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Р
. 

б
р

. 

т
ем

е 

С
а
д

р
ж

а
ј 

п
р

о
г
р

а
м

а
 

Б
р

. 
ч

а
с
. 

Активности  

ученика у васпитно-

образовном раду 

Активности наставника у васпитно-

образовном раду 

Начинипоступ

ак 

остваривања 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

 

1. 

У
в

о
д

 

4 

Спонтано прати ток  

посматране појаве, 

расуђује,поставља питања  

и да кроз примере уочава 

разлику између физичких  

тела и супстанција 

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 

Корелација:биологија,хемија, географија, математика 

 

2. 

К
р

ет
а

њ
е 

14 

Посматрају кретање разних 

тела,самостално закључ 

ују и наводе примере, 

учествују у анализи 

рачунских задатака и 

дискутују решење задатака 

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 

-илустративно-

демонстративн

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 

Корелација:математика, физичко васпитање 
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3. 

С
и

л
а
 

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  

 

Корелација: математика, географија, енглески  језик 

4.  

М
ер

ењ
е 

 

М
ер

ењ
е 

12 

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. 

-рад у групама 

-индивидуални 

-рад у 

паровима 

-дијалошка 

метода 

-илустративно-

демонстративн

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, историја, географија, техничко образовање 

 



 283 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

М
а
са

 и
 г

у
с
т
и

н
а
 

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 

-илустративно-

демонстративн

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 

 

Корелација:  математика, географија 

6. 

П
р

и
т
и

са
к

 

12 

Посматра,пита,записује,  

наводи примере за 

притисак, решава просте 

задатке и примењује 

стечењо знање  

за решавање проблема  

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 

-илустративно-

демонстративн

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 

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 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Увод  - - 

Кретање 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) 

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. 

 

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 

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. 

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. 

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 

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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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. 

Маса и 

густина  

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. 

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/m
3
. 

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/cm
3
 ,t/m

3
  у kg/m

3
) 

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. 

 

 

 

 

 

 

Притисак 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 

2.1.6.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. 
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МАТЕМАТИКА 

 

Циљеви и задаци:   

     Ученике треба оспособити да: 

-схвате потребу увођења негативних бројева,упознају структуре скупова целих и рационалних бројева, појмове супротног    броја, 

реципрочног броја и апсолутне вредности броја,; 

-упознају и савладају основне рачунске операције у скуповима Z и Q и потпуно увежбају извођење тих операција, уз коришћење 

њихових својстава; 

-могу да читају и састављају разне једноставније изразе са рационалним бројевима и израчунају њихову бројевну вредност; 

-упознају и умеју да решавају једноставније једначине и неједначине у скупу рационалних бројевакао и да их примене у 

проблемским задацима; 

-разумеју процентни начин изражавања и умеју да тај рачун примењују у пракси; 

-упознају класификацију троуглова и четвороуглова и знају њихова основна својства; 

-схвате релацију подударности и њена својства и умеју да је примењују у извођењу основних конструкција троугла и четвороугла; 

-схвате једнакост површина геометријских фигура и науче правила о израчунавању површина троуглова, паралелограма и других 

четвороуглова; 

-применјују правила за израчунавање површине троугла и четвороугла у разним практичним задацима; 

 

Р/б Наставна тема Укупан број часова Број часова обраде Број часова вежбе 

1. ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 24   9 15 

2. РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ 45 17 28 

3. ТРОУГАО 30 13 17 

4. ЧЕТВОРОУГАО 20 8 12 

5. 
ПОВРШИНА ЧЕТВОРОУГЛА 

И ТРОУГЛА 
17 7 10 

6. 
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ СА 

ИСПРАВКАМА 
8 4 4 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности у образовно-васпитном раду Начини и 

поступци 

остваривања 

рада 

Циљеви и задаци садржаја програма 
УЧЕНИKA НАСТАВНИKA 

Цели бројеви 24 -пребројава -презентује -фронтални -појам негативног броја  
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(9+15) -групише 

-упоређује 

-сређује по 

редоследу 

-рачуна 

-примењује 

-усмерава ученика 

-подстиче на 

размишљање 

-раѕвија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару  

-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 

Рационални 

бројеви 

45 

(17+28) 

-разликује 

-именује 

-упоређује 

-пребројава 

-рачуна 

-примењује 

-презентује 

 -утиче на развој 

тачности,прецизности, 

одговорности,уредности 

код ученика 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

 

 

-групни 

 

-рад у пару 

-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 
30 

(13+17) 

-посматра 

 

-уочава 

 

-именује 

 

-разликује 

 

 

 

 

 

-презентује 

 

-усмерава ученика 

 

-утиче на развој свести  

ученика о значају и 

примени математике при  

решавању проблема из 

свакодневног живота 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

-групни 

 

-рад у пару 

-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 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 
20 

(8+12) 

-посматра 

 

 

 

-фронтални 

 

-четвороугао; врсте четвороугла (квадрат, 

правоугаоник, паралелограм, ромб, трапез, 
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-уочава 

 

 

-именује 

 

 

-разликује 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-индивидуални 

 

-групни 

 

 

-рад у пару 

 

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 

Површина 

четвороугла  

и троугла 

17 

(7+10) 

-уочава 

-рачуна 

-упоређује 

-проверава 

-закључује 

-примењује 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-утиче на развој 

тачности,прецизности, 

одговорности,уредности 

код ученика 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-појам површине фигуре-површина 

правоугаоника 

-једнакост површина фигура 

-површина паралелограма, троугла, трапеза 

-површина четвороугла с нормалним 

дијагоналама 

Писмени 

задаци са 

исправкама 

8 (4+4)  

 

-индивидуални 
-сагледати како су ученици савладали 

пређено градиво 
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СТАНДАРДИ 

 

ОБЛАСТ НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 

1.1.1. уме да прочита и 

запише различите врсте 

бројева (природне, целе, 

рационалне); 

1.1.3. пореди по величини 

бројеве истог записа, 

помажући се сликом кад 

је то потребно; 

1.1.4. изврши једну 

основну рачунску 

операцију са бројевима 

истог записа, помажући 

се сликом када је то 

потребно (у случају 

сабирања и одузимања 

разломака само са истим 

имениоцем);рачуна на пр. 

1/5 од n, где је n дати 

природан број 

1.1.6. користи целе 

бројеве  

и једноставне изразе са 

њима помажући се 

визуелним представама; 

2.1.1. пореди по величини 

бројеве записане у 

различитим облицима; 

2.1.2. одреди супротан број, 

реципрочну вредност и 

апсолутну вредност броја; 

израчуна вредност 

једноставнијег израза са 

више рачунских операција 

различитог приоритета, 

укључујући ослобађање од 

заграда, са бројевима истог 

записа; 

2.1.4. користи бројеве и 

бројевне изразе у 

једноставним реалним 

ситуацијама; 

2.2.5. користи једначине у 

једноставним текстуалним 

задацима; 

3.1.1. уме да одреди 

вредност сложенијег 

бројевног израза; 

3.1.1. уме да одреди 

вредност сложенијег 

бројевног израза; 

3.2.5. користи 

једначине, 

неједначине и 

системе једначина 

решавајући и 

сложеније текстуалне 

задатке; 

БРОЈЕВИ И 

ОПЕРАЦИЈЕ СА 

ЊИМА 

АЛГЕБРА И 

ФУНКЦИЈЕ 

ОБРАДА ПОДАТАКА 

 

 

2.РАЦИОНАЛНИ 

БРОЈЕВИ(САБИРАЊЕ, 

ОДУЗИМАЊЕ,МНОЖЕ- 

ЊЕ,ДЕЉЕЊЕ) 

1.1.1. уме да прочита и 

запише различите врсте 

бројева (природне, целе, 

рационалне); 

1.1.2. преведе децимални 

запис броја у разломак и 

обратно; 

1.1.3. пореди по величини 

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 

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, 
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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; 

 

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 

); 

неједначине и 

системе једначина 

решавајући и 

сложеније текстуалне 

задатке; 

3.5.4. примени 

процентни рачун у 

сложенијим 

ситуацијама; 

ГЕОМЕТРИЈА И 

МЕРЕЊЕ 

 

 

 

3. ТРОУГАО(ПОДУДАР- 

НОСТ ТРОУГЛОВА, 

ЗНАЧАЈНЕ ТАЧКЕ) 

1.3.2. влада појмовима: 

троугао, четвороугао, 

квадрат и правоугаоник 

(уочава њихове моделе у 

реалним ситуацијама и 

уме да их нацрта 

користећи прибор; 

разликује основне врсте 

троуглова, зна основне 

елементе троугла ); 

1.3.6. интуитивно схвата 

појам подударних фигура 

(кретањем до поклапања); 

2.3.2. уме да одреди однос 

углова и страница у троуглу 

и збир углова у троуглу и 

четвороуглу; 

2.3.6. користи подударност и 

везује је са 

карактеристичним 

својствима фигура (нпр. 

паралелност и једнакост 

страница паралелограма); 

3.3.2. користи 

основна својства 

троугла , 

четвороугла, 

паралелограма и 

трапеза, рачуна 

њихове обиме и 

површине на основу 

елемената који нису 

обавезно непосредно 

дати у формулацији 

задатка; уме да их 

конструише;  

3.3.6.уме да примени 

подударност и 

сличност троуглова, 

повезујући тако 



 295 

разна својства 

геометријских 

објеката; 

 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); 

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 

карактеристичнимсвојствима 

фигура(нпр. паралелност и 

једнакост страница 

паралелограма); 

3.3.2. користи 

основна својства 

троугла , 

четвороугла, 

паралелограма и 

трапеза, рачуна 

њихове обиме и 

површине на основу 

елемената који нису 

обавезно непосредно 

дати у формулацији 

задатка; уме да их 

конструише;  

3.3.6.уме да примени 

подударност и 

сличност троуглова, 

повезујући тако 

разна својства 

геометријских 

објеката; 

 5. ПОВРШИНА 

ТРОУГЛА И 

ЧЕТВОРОУГЛА 

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 

2.4.1. пореди величине које 

су изражене различитим 

мерним јединицама за 

дужину и масу; 

2.4.3. дату величину искаже 

приближном вредношћу; 

 

3.3.2. користи 

основна својства 

троугла , 

четвороугла, 

паралелограма и 

трапеза, рачуна 

њихове обиме и 

површине на основу 

елемената који нису 

обавезно непосредно 

дати у формулацији 

задатка;  

3.4.1. по потреби 



 296 

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; 

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  

5. Увод у еволуцију 

живог света 

      3       3         0         0      6 

 

 

Р.бр. 

теме 

Садржаји програма Број 

час 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду 

Активности 

наставника  у 

образовно-

васпитном раду 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

1. Увод 3 -слушају 

-причају 

-подстиче ученике 

на размишљање 

-презентује нови 

садржај 

-фронтални 

индивидуал

ни 

 

-да ученици упознају основне 

појмове о природном систему 

животиња и еволутивном 

развоју главних животињских 

група 

2. Праживотиње 9 -слушају 

-причају 

-упоређују 

-подстиче ученике 

на размишљање 

-презентује нови 

садржај 

-фронтални 

индивидуал

ни 

-рад у пару  

 

-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 

-подстиче ученике 

на размишљање 

-презентује нови 

садржај 

Подстиче развој 

еколошке свести 

-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 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 ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Увод 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 

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 

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 

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 

Угроженост и 

заштита 

животиња 

1.4.6.разуме утицај човека на 

биолошку разноврсност(нестанак 

врста,сеча шума,интензивна 

пољопривреда,отпад) 

1.4.8.зна шта може лично предузети у 

заштити свог непосредног животног 

окружења 

1.5.1.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 

2.4.9.разуме значај природних 

добара узаштити 

природе(нациналних 

паркова,природних 

резервата,ботаничких башта,зоо-

вртова 

 

 

Увод у 

еволуцију 

живог света  

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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Назив наставне теме 
Број часова  

по теми за обраду за друге типове часа 

1. Увод у архитектуру и грађевинарство 4 4  

2. Техничко цртање у грађевинарству 8 4 4 
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 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

3. Информатичке технологије 16 6 10 

4. Грађевински материјали 4 4 0 

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 

ТЕМАТСКИ САДРЖАЈ БРОЈ ЧАСОВА ОБРАДА УВЕЖ-БАВАЊЕ ПРОВЕРА ПОНА-ВЉАЊЕ 

УВОДНУ ЧАС 

 

 

     1  

                     

    1  

 

    

    -     -     - 

 

ЗАВРШНИ ЧАС 

      1      1    

АТЛЕТИКА     22     6     12     4      

 

КОШАРКА     24     9     11     4     

ГИМНАСТИКА- 

РИТМИКА 

    14     4      7     2     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; 

ТЕСТИРАЊЕ    10      -      -    10  

УКУПНО ЧАСОВА    72    21     30     20     
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 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 

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.часо

ва 

За 

обраду 

За утврђивање и 

понављање 

1. Увод 1 1 / 

2. 
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). 
10 5 5 

3. 
Рођење Христово “од Духа Светог и Марије Дјеве” (улога слободе Марије Дјеве 

у рођењу Спаситеља: девичанство Богородице). 
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 

6. 
Улога Бога у спасењу света (свет не може да постоји без заједнице с Богом, али 

Бог не врши насиље над човеком). 
4 2 2 

7. 

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. 

3 2 1 

8. Христов живот у православној иконографији. 3 2 1 

 Укупно часова 35 20 15 
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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).  

 

 

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 Наставне теме Број часова 

1 Упознавање основних елемената програма 6 

2 Први корак –уочавање проблема у заједници 4 

3 Други корак –избор проблема 1 

4 Трећи корак –сакупљање података о изабраном проблему 8 

5 Израда студије 12 

6 Јавна презентација студије 1 

7 Осврт на научено 4 

                                                                 УКУПНО 36 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности ученика 

у образовно-

васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном  

раду 

Начин 

ипоступак  

остваривања 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

1. Упознавање основних 

елемената програма 
6 

-разговарају, 

-илуструју, 

-дискутују, 

Презентује програм, 

ствара тимове,  

мотивише за рад, 

-радионичарска, 

-интерактивна, 

-симулацијска 

-упознати ученика са најзначајнијим 

појмовима везаним за пројекат 

грађанин, 
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-изводе закључке -обучавање ученика за тимски рад , 

-оспособљавање за активно учешће у 

животу и раду локалне заједнице 

2.  Први корак –

Уочавање проблема у 

заједници 

4 

-дискутују, 

-разговор са 

родитерљима и 

осталим 

представницима 

локалне заједнице                             

-попуњавају упитник, 

-читају штампане 

изворе локалне 

заједноце, 

-доносе закључке 

Упознаје ученике са 

основним појмовима 

локалне средине,ствара 

ситуације, даје упутства, 

упућује на изворе сазнања 

- 

радионичарска, 

-групни рад, 

-тимски рад, 

-интерактивна 

-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 

3. Други корак –избор 

проблема 
1 

-процењују 

прикупљене податке, 

-дискутују, 

-бирају заједнички 

проблем 

Мотивишеих за слободно 

комуницирање, 

-радионичарска, 

-групни 

-Слободно, демократско изражавање 

сопствених идеја, 

-учење преузимања одговорности за 

сопствене одлуке 

4. Трећи корак – 

Сакупљање података о 

изабраном проблему 

8 

-сакупљају 

информације, 

-праве упитнике, 

-одлазе на терен-

библиотеку,локалну 

управу..., 

-истражују, 

-разговарају 

Разговара, одговара на 

питања и објашњава 

непознате појмове, упућује 

на начине прављења 

упитника.. 

-истраживачки 

рад, 

-тимски рад, 

-посете, 

-инерактивна 

-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 

5. Четврти корак –

Израда студије 
12 

-разврставају и 

класификују 

прикупљени 

материјал, 

-дискутују,                                          

- израђују пано 

Учествује као активан члан 

неке групе,  координира 

рад 

-радионичарска, 

-групни, 

-интерактивна, 

-симулативна 

-обучавање за рад у групи и тиму, 

-  да науче не шта да мисле-раде, 

него како мисле-раде, 

-да самостално и активно учествују у 

свим активностима и преузетим 

одговорностима 

6. Пети корак –Јавна 

презентација студије 
1 

-презентују, 

-одговарају на питања, 

Слуша, поставља 

питања,подржава, 

-интерактивна, 

-симулативна , 

-боље разумевање нових и 

непознатих ситуација  и ублажавање 
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-бране своје ставове, 

-изводе закључке 

мотивише ослобађа треме, 

страха 

-јавни наступ страха  од непознатог  као ометајућег 

фактора  у различитим приликама 

јаног наступа, 

-упознавање свих структура: школе, 

родитеља, представника локалне 

заједнице, са оствареним 

резултатима програма 

7. Шести корак –Осврт 

на научено 
4 

-разговарају, 

-процењују, 

-закључују 

Слуша, износи на крају 

своје мишљење 

-интерактивна, 

-

демонстративна, 

-игровна 

Оспособљавање да самостално 

процене,  искуства  и вештине које су 

стекли  током програма 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број часова 

о
б
р

а
д

а
 

в
еж

б
а
, 

п
о
н

а
в

љ
а
њ

е 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е,
 

п
р

о
в

ер
а
 

У
к

у
п

н
о
 

1. УВОД У ПРОГРАМСКЕ САДРЖАЈЕ  1  1 

2. FREIZEITAKTIVITÄTEN 5 1 1 7 

3. WINTERFERIEN/SOMMERFERIEN 3 2 1 6 

4. ALLES GUTE ZUM GEBURTSTAG 4 4 1 9 

5. DIE KA NR. 1  1 2 3 
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6. KÖRPERTEILE 4 3 1 8 

7. GESUND LEBEN  4 3 1 8 

8. WIE WAR ES IN DER SCHULE? 3 4 1 8 

9. WO IST DENN HIER...? 3 2  5 

10. DIE KA NR. 2  1 2 3 

11. HAST DU LUST, INS KINO ZU GEHEN? 2 2 1 5 

12. ORDNUNG MUSS SEIN! 3 5 1 9 

 СВЕГА 31 29 12 72 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ НЕМАЧКОГ 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. 

Знања о језику 

Препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције. 
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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. 

6. Учешће наставника на семинару „Зимска школа“ и на другим семинарима. 
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Ред.број 

наставне 

теме 

 

НАСТАВНE ТЕМЕ 

 

Број часова по теми 

Број часова за 

обраду 

 

остале типове 

часова 

 

 

1. 

 

 

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ! 

 

8 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

2. 

 

 

 

 

ЧЕМУ УЧАТ В ШКОЛЕ 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

3. 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ И ЖЕЛАЕМ! 

 

11 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

4. 

 

 

 

ПРИШЛА ПОРА ЗИМЫ 

 

8 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

5. 

 

 

 

ЗАВЗЯТЫЕ ТЕАТРАЛЫ! 

 

9 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6. 

 

 

 

КОНЕЦ ЗИМЕ! ПРИХОДИТЕ НА БЛИНЫ! 

 

9 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

7. 

 

 

 

 

ПОБЫВАЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, НАСМОТРИСЬ НА 

КРАСОТУ 

 

10 

 

 

 

3 

 

 

 

7 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ! 

7 

 

3 

 

4 

 

 

 Укупно 72 31 41 

 

 

 



 315 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗБОРНИ СПОРТ  

 

    С П О Р Т   Уводни 

час 

     обрада увежбавање                 теорија        провера        укупно        

  ОДБОЈКА / 8      21 / 7            36 

 

Наставни  садржаји 
Број 

часова 

Активности 

ученика у 

васпитно-

образовном 

раду 

Активности 

наставника у 

васпитно-

образовном раду 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

 

 

ЕЛЕМЕНТИ СПОРТСКЕ ИГРЕ 

 

 

 

 

36 

-вежбање 

-анализирање 

-трчање 

-скакање 

-пешачење 

-анализирање 

-поређење 

-објашњавање 

-показивање 

 

-демонстрација 

-дијалог 

-физичко вежбање 

-турнири 

-излет 

-познаје правила 

спортске игре и 

придржава их се 

-стварање услова за 

социјално прилагођавање 

ученика за колективни 

живот и рад 

-развијање основних 

моторичких активности 

-развијање такмичарског 

духа 

 

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; 

 оспособљавање за рад на рачунару. 
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 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 

 

 

 

 

 

 

 

Наставна тема: РАД 

СА ТЕКСТОМ 

 

Ред. 

бр. 
Назив наставне теме Увод Обрада 

Понављање 

вежбање 

утврђивање 

Система-

тизација 

Евалуација, 

самоевалуац

. 

Укупно 

1. 

РАД СА ТЕКСТОМ 

 

4 4 1 1 10 

2. 
ИНТЕРНЕТ 

 
2 2   4 

3. 
ГРАФИКА 

 
5 4 1  10 

4. 
АНИМАЦИЈА 

 
1 2   3 

5. ИЗБОРНИ МОДУЛИ – 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

 
4 3 1 1 9 

 Свега  16 15 3 2 36 
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Садржај 

(наставне јединице) 

Циљеви, задаци 

(исходи) 
Активности, методе Средства 

Евалуација, 

самоевалуац. 

- Табеле  

- Убацивање збира и 

сортирање. 

- Мени табела 

- Својства табеле 

- Подешавање елемената у 

табели 

- Оквири и сенчење 

- Подножје и заглавље 

- Форматирање стране и 

штампање 

- Рад са табелама 

- Ученик зна да креира табелу 

- Ученик разуме појмове ред и 

колона 

- Ученик зна шта је ћелија 

- Ученик уме да унесе текст у 

табелу,уме да форматира 

текст унутар ћелије 

- Ученик уме да копира и 

премешта текст 

- Ученик уме да постави оквир 

- Ученик уме да уметне табелу 

у страну са текстом и сликама 

- Ученик уме да уметне 

заглавље и подножје у страну. 

- Ученик уме да уметне број 

стране, датум и време, прелом 

стране 

 

- Упознати ученике са радом са табелама. 

- Кроз примере и једноставне вежбе 

- Обрадити појмове редова и колона, табеле, 

креирање табеле, појам ћелије, уметање редова и 

колона, брисање редова и колона, спајање и 

дељење ћелија. 

- Упознати ученике са кретанјем по табели, уносом 

текста у табелу, формарирањем текста унутар 

ћелије, копирањем и премештањем текста. 

- Објаснити ученицима постављање пазличитих 

врста оквира и сенчења ћелија табеле, као и 

аутоматско форматирање табела. 

- Објаснити ученицима комплексније вежбе са 

табелама и објаснити уметање табела у стране са 

текстом и сликама. 

- Објаснити ученицима уметанје заглавља и 

подножја ха страну, уметање броја стране, датума 

и времена, прелом стране, промену позадине 

стране. 

Уџбеник 

Рачунарски 

систем 

Штампач 

МSOffice 

Посматрање 

Праћење 

ангажовања 

ученика 

Задовољство 

ученика на часу 

Корелација: Енглески језик 
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Наставна тема: ИНТЕРНЕТ 

 

Садржај 

(наставне јединице) 

Циљеви, задаци 

(исходи) 
Активности, методе Средства 

Евалуација, 

самоевалуац. 

- Интернет,електрон

ска пошта,www 

- Хипертекст и 

претраживање 

- Претраживање на 

Интернету 

- Безбедност код 

рачунара,вируси 

- Ученик зна  шта је 

глобална а шта локална 

рачунарска мрежа. 

- Ученик уме да се повеже 

на Интернет. 

- Ученик уме да отвори 

пристигли e-mail 

- Ученик зна да обрише 

непотребну електронску 

пошту. 

- Ученик уме да преузме 

текст и слике са 

Интернета 

- Ученик зна чему слузе 

антивирусни програми. 

-  

- Упознати ученике са појмом глобалне и 

локалне рачунарске мреже. 

- Објаснити ученицима начин 

повезивања на Интернет. 

- Упознати ученике са начином примања 

и слања електронске поште. 

- 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. 

- Уџбеник 

- Рачунарски 

систем 

- Интернет 

- Посматрање 

- Праћење 

ангажовања 

ученика 

- Задовољство 

ученика на часу 
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Корелација: 

Енглески језик, музичка култура, историја, географија. 

 

Наставна тема: ГРАФИКА 

 

Садржај 

(наставне јединице) 

Циљеви, задаци 

(исходи) 
Активности, методе Средства Евалуација, самоевалуац. 
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- 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 

- Ученик зна да скенира и да 

фотографише дигиталним 

фотоапаратом. 

- Ученик зна да преузме 

слике са Интернета 

- Ученик зна да обради слику 

- Ученик уме да промени 

димензију и резолуцију 

слике 

- Ученик зна шта је 

битмапирана и векторска 

графика и упознаје особине 

појединих формата 

- Ученик зна како треба 

вршити конверзију из 

једног формата у други. 

- Ученик уме да припреми 

слику за штампу и уме да је 

објави на Интернет страни. 

- Упознати ученике са различитим изворима 

дигиталних слика.Почети од креирања 

једноставних цртежа,затим објаснити 

сликање екрана и обраду тако добијених 

слика. 

- Објаснити поступак скенирања и 

фотографисања дигиталним фотоапаратом. 

- Омогућити свим ученицима да  стекну 

практично искуство у раду са скенером и 

дигиталним фотоапаратом. 

- Упознати ученике са начином преузимања 

слика са Интернета. 

- Упознати ученике са начинима обраде 

слика и детаљно објаснити промену 

димензија и резолуцје 

слике,селекцију,копирање. 

- Објаснити ученицима појмове битмапирана 

и векторска графика и особине појединих 

формата. 

- Објаснити кроз вежбу како се врши 

припрема слика за штампу екрански приказ 

и објављивање слика на Интернету. 

Уџбеник 

Рачунарски систем 

MSOffice 

Посматрање 

Праћење ангажовања ученика 

Задовољство ученика на часу 

Корелација: 

Енглески језик, ликовна култура 
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Наставна тема: АНИМАЦИЈА 

 

Садржај 

(наставне јединице) 

Циљеви, задаци 

(исходи) 
Активности, методе Средства Евалуација, самоевалуац. 

- Анимацијa 

- Израда 

једноставне 

анимације 

- Ученик уме да изради 

једноставну анимацију 

- Ученик уме да ради у 

програмима-Gif 

Creator,Gif animator или 

Microsoft Photo Story. 

- Ученицима дефинисати сам појам 

анимације 

- Демонстрирати неколико примера и 

израдити неколико једноставних 

анимација на задату тему. 

- Упознати ученике са програмима Gif 

Creator,Gif animator или Microsoft 

Photo Story. 

 

Уџбеник 

Рачунарски 

систем 

Програми 

GifCreator,Gifanim

ator или 

MicrosoftPhotoSto

ry 

Посматрање 

Праћење ангажовања ученика 

Задовољство ученика на часу 

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 

- Примери израза у 

Visual Basic-u 

- Интерфејс програма 

Visual Basic 

- Израда једноставне 

апликације 

- Ученик треба да: 

- Овлада основним 

појмовима  из подручја 

програмских језика 

- Разуме шта је алгоритам 

- Зна да дефинише 

разлличите типове 

података 

- Зна да декларише 

променљиве 

- Примењује команде за 

доделу вредности 

- Може да објасни 

контролну структуру 

IF…THEN…ELSE 

- Moже да примени команде 

уноса и исписа 

- Може да објасни 

контролну структуру 

FOR…TO 

- У стању је да напише 

једноставан програм у 

Visual Basicu 

- Oбјаснити појам и развиј програмских 

језика,а нарочито се осврнути на појам 

алгоритма. 

- Ученик треба да напише једноставнији 

алгоритам-Pascal ili Visual Basic 

- Прелазак алгоритма у програм објаснити 

постепено,са декларисањем 

променљивих,типовима података и 

командом доделе вредности. 

- 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 

примере који укључују коришћење 

контролне структуре. 

- 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. 

Уџбеник 

 

Рачунарски систем 

 

Програмски пакет 

VisualBasic 

 

Припремљен 

Материјал са 

задацима 

Посматрање 

Праћење ангажовања ученика 

Задовољство ученика на часу 

Корелација: 

Енглески језик, математика 
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 ЦРТАЊЕ,СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ   

 

 

 

Трајање 

                     садржај        начин остваривања         врсте активности 

ЦРТАЊЕ 

11+1 

Тачка,линија,смер 

(3ч)-обрада 

Слободан ритам маса и волумена,бојених 

мрља,линија,светлина 

(2ч)-обрада 

Компоновање основних тродимензионалних 

облика(3ч)-обрада 

Компоновање више ритмичких целина у 

простору(употребни предмети)(3ч)-обрада 

Естетско процењивање(1ч) 

-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 

СЛИКАЊЕ 

11+1 

-Хроматски и ахроматски скуп  

(2ч)обрада 

Интензивне(јарке,чисте) 

боје и боје ослабљеног 

интензитета(замућене боје) (2ч)обрада 

-Топле и хладне боје 

(2ч)обрада 

-Визуелно споразумевање(3ч)обрада 

-Пантомима,говор тела 

(1ч)обрада 

-Амбијент-сценски простор(1ч)обрада 

-Амбијент-сценски простор(1ч)ест.анализа 

 

 

-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 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЈАЊЕ 

10+2 

-Тактилне вредности површине и облика 

(2ч)обрада 

-Чврста и мека форма 

(2ч)обрада 

-Моделовање геометријских и  

-излагање,дијалог,обја- 

шњење 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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„НАЂИ ВРЕМЕНА ЗА ШАХ ИМАЋЕШ ПРИЈАТЕЉЕ ЦЕЛОГ ЖИВОТА!“ (Никола Караклајић) 

 

 

Р
ед

н
и

 б
р
о
ј  

Наставна 

тема 

 

часова 

 

А  к  т  и  в  н  о  с  т  и 

обра

да 

вежба

ње 

свега 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отварање и средишница 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

12 

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 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Завршница 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

6 

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 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

Шампиони и њихово 

ствралаштво 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

9 

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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ДОПУНСКА  НАСТАВА  

 

СРПСКИ ЈЕЗИК  

 

Садржај 

програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 

Начини и 

поступци 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

Избор  ученика и 

усвајање год. 

плана рада 

1 

Слушање, сугестије, 

усвајање и 

записивање плана 

- Наводи на размишљање  

-Прилагођава методе 

способностима ученика 

Дијалог,  

монолог 

-Развијање љубави 

према срп.језику и 

потребе за 

унапређивањем 

Језик (граматика и 

правопис) 
15 

Слушање, вежбање, 

упоређивање, 

шрактична примена 

стеченог знања, 

уочавање, 

закључивање 

- 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 

Књижевност 

(kњижевни 

текстови и стилске 

особине текста) 

7 

Читање, разговор, 

анализа, 

упоређивање, 

размена знања и 

искуства, 

истараживање 

- 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  

Припрема ученика 

за такмичења 
10 

Вежбање,слушање, 

сугестије, запажања, 

разговор 

- Наводи на размишљање  

-Прилагођава методе 

способностима ученика 

Текст, дијалог, 

анализа, вежбе 

- Развијање 

такмичарског духа и 

жеље за стицањем 

нових знања из језика и 

 

 

4. 

Одигравање партија 0 9 9 - симултанка преметног наставника против ученика 

- практична игра у тематским варијантама сицилијанске одбране 

- турнир ученика 

- шаховски мечеви са ућеницима других школа 

5. С  в  е  г  а 15 21 36  
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граматике  

Израда текстова 2 Рад на тексту 

- Наводи на размишљање  

-Прилагођава методе 

способностима ученика 

Припремање текста, 

извођење програма 

- Квалитетна и 

разноврсна израда 

текстова 

Анализа рада 1 

Сугестије, усвајање, 

записивање 

- Наводи на размишљање  

-Прилагођава методе 

способностима ученика 

Дијалог, анализа, 

монолог 

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 
Број 

часова 

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ 

РАДУ 

Начини и 

поступци 

остваривања 

рада  

Циљеви и задаци садржаја 

програма 
УЧЕНИKA НАСТАВНИKA 

Like, enjoy, good at etc, + 

-ing 

Expresions of frequency 

1 

-уочава 

-именује 

-повезује 

-упоређује 

 

 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-помаже ученицима у 

савладавању градива 

-фронтални 

 

-индивидуални 

-Говори кратку реченицу о 

себи 

- Поставља кратка питања 

другу 

-Примењује употребу 

глаголске именице у 

реченици 

-Countable and 

uncountable nouns 

-Some, any, no 

1 

-разликује 

-именује 

-открива релације и 

изражава их 

-упоређује 

 

-презентује 

-подстиче ученика на увиђање, 

закључивање, упоређивање 

-фронтални 

 

-индивидуални 

-правилно користи одреднице 

које изражавају неодређену 

количину 
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Present Continuous vs. 

Simple Present Tenses 
2 

-уочава 

 

-закључује 

 

-проверава 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести ученика 

о значају граматике језика 

-фронтални 

 

индивидуални 

 

-Користи граматичку целину 

у говору и у писменом 

изражавању 

 

Past Continuous Tense 1 

-уочава 

 

-именује 

 

-разликује 

 

-упоређује 

 

-презентује 

-подстиче ученика на увиђање, 

закључивање, упоређивање 

-утиче на развој 

тачности,прецизности, 

одговорности,уредности код 

ученика 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

 

-Користи граматичку целину 

у говору и у писменом 

изражавању 

 

-er/more….than 

-as…as 
1 

-уочава 

 

-именује 

 

-разликује 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

способност да брже усвајају 

знања 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

-Правилна употреба придева 

у енглеском језику 

-компарација придева 

(употреба) 

-The future with WILL 

-Present continuous used 

for the future 

1 

-именује 

 

-упоређује 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести ученика 

о значају глаголских времена 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

 

-Употреба простог будућег и 

садашњег времена у циљу 

исказивања будуће радње 

First conditional 2 

-уочава 

-разликује 

-упоређује 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

-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 

Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Начин и поступци 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Основе 

феудалног 

друштва 

2 

Слушају, 

питају, 

одговарају на питања, читају 

лекцију из књиге заједно са 

наставником 

-објашњава 

-наводи 

-показује 

-усмерава 

-подстиче 

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 

Сналажење на 

историјској 

карти: Византија, 

Франачка, српске 

земље у раном 

средњем веку, 

држава 

Немањића, 

Бугарска, 

Угарска, ширење 

Турске на 

Балкану 

2 

Проналаза задате појмове на 

карти, сналазе се на карти:      

читање, ознаке... 

 

-објашњава 

-наводи 

-усмерава  

-показује 

-подстиче 

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 

Сналажење у 

историјским 

изворима и 

њихова анализа, 

песме косовског 

1 

Читање историјских извора, 

проналажење одговора, 

анализа, препознавање 

једноставних информација 

које нам нуди извор 

-објашњава 

-сугерише 

-поставља питања 

-поставља проблем 

-подстиче 

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 

-упућује на изворе ученим градивом 

Занимљива 

историја: Змајев 

витешки ред и 

Милош Обилић, 

Марко Краљевић 

1 
Квизови, асоцијације, 

гледање ЦД-ова 

-објашњава 

-поставља питања 

-подстиче 

-усмерава 

Повећање 

заинтересованости за 

активности из 

историје 

Разумевање појмова, усвајање и 

примена стечених знања 

Припремање за 

контролни 
2 

Вежбање, проналажење на 

карти, одговарање на 

питања 

-објашњава 

-наводи 

-показује 

-усмерава 

-подстиче 

Прорађивање 

пређеног градива по 

целинама 

Усвајање знања, уочавање узрочно-

последичних 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 
Број 

часова 

Активности ученика  

у образовно-

васпитном раду 

Активности  

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Начин и поступак 

остваривања  програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Планета Земља 1 

Питају,  

размењују мишљења, 

демонстрирају 

Одговара на 

постављена питања, 

објашњава, 

демонстрира на карти, 

обучава примену картеи 

читање карте, 

мотивише, 

подстиче,одклања 

трему, похваљује 

Дијалошка. 

демонстрациона 

Утврђивање знања, боље 

разумевање појмова 

ичињеница 
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Становништво и 

насеља на Земљи 
1 

Разговарају,  

цртају, 

анализирају 

Одговара на 

постављена питања, 

објашњава, 

демонстрира на карти, 

обучава примену картеи 

читање карте, 

мотивише, 

подстиче,одклања 

трему, похваљује 

Дијалошка, 

демонстрациоона 

Боље упознавање са 

одликама становништва на 

Земљи и условима развоја 

Географска средина 

и људске делатности 
1 

Питају,  

читају, 

разговарају 

Одговара на 

постављена питања, 

објашњава, 

демонстрира на карти, 

обучава примену картеи 

читање карте, 

мотивише, 

подстиче,одклања 

трему, похваљује 

Дијалошка, 

текстуална 

Препознавање, разумевање и 

усвајање појмова 

Картографија 1 

Питају,  

демонстрирају, 

илуструју 

Одговара на 

постављена питања, 

објашњава, 

демонстрира на карти, 

обучава примену картеи 

читање карте, 

мотивише, 

подстиче,одклања 

трему, похваљује 

Дијалошка,  

илустрациона, 

демонстративна 

Обучавање и примена 

картографске писмености 

Регионална 

географија Европе 
5 

Питају,  

читају,  

упоређују, 

демонстрирају 

Одговара на 

постављена питања, 

објашњава, 

демонстрира на карти, 

обучава примену картеи 

читање карте, 

мотивише, 

подстиче,одклања 

трему, похваљ 

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 

Активности ученика у 

васпитно-образовном 

раду 

Активности наставника у 

васпитно-образовном раду 

Начин и поступак 

остваривања 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

 

 

 

Кретање 

 

 

 

3 

Ученик: треба да 

посматра кретање тела, уз 

помоћ наставника изведе 

закључак, уради просте 

задатке и дискутује 

решења. 

Појашњавање ученицима величине 

које представљају кретање и упознаје 

их са физичким величинама и 

мерним јединицама,наводи их да 

препознају врсту кретања и физичке 

величине. 

 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-дијалошка метода 

-илустративно-

демонстративна метода 

 

Ученик треба да: стекне 

представу; препозна величине које 

карактеришу кретање; зна шта је 

брзина и која је њена мерна 

јединица. 

 

 

Сила 

 

 

1 

Ученик: треба да 

посматра различита 

деловања између тела и 

уз помоћ наставника дође 

до закључка.  

Објашњавање појам силе као 

физичке величине.Упознаје их са 

мерном јединицом и уређајем за 

мерење силе. 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-дијалошка метода 

-илустративно-

демонстративна метода 

Ученик треба да на основу 

узајамног деловања тела схвати 

силу као меру узајамног деловања, 

која се мери динамометром и зна 

њену мерну јединицу.  

 

 

 

Мерење 

 

 

 

2 

Ученик: посматра разна 

мерила и инструменте; уз 

помоћ наставника мери 

неке физичке величине; 

записује и изводи 

закњучак. 

Објашњава мерење физичких 

величина, 

:дужине,запремине,времена.Упознаје 

их са мерним јединицама физичких 

величина. 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-дијалошка метода 

-илустративно-

демонстративна метода 

 

Ученик треба да: научи мерење 

физичких величина: дужине, 

времена и запремине; зна уређаје 

за њихово мерење и њихове мерне 

јединице. 

 

 

Маса и 

густина 

 

 

3 

Ученик: посматра уз 

помоћ наставника, 

уочава, врши мерење, 

записује, закључује и 

решава једноставне 

задатке. 

Упознаје ученике са масом 

(ознаком)и јединицом.Објашњава 

мерење масе и помаже при решавању 

једноставних задатака. 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-дијалошка метода 

-илустративно-

демонстративна метода 

 

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. 

 

 

Притисак 

 

 

2 

Ученик: посматра, уз 

помоћ наставника наводи 

примере за притисак, 

решава једноставне 

задатке. 

Објашњава како се рачуна притисак 

и помаже да усвоји Паскалов закон и 

да научи шта је атмосферски а шта 

хидростатички притисак. 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-дијалошка метода  

-илустративно-

демонстративна метода 

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 

Број 

часова 

Активности у образовно-васпитном раду 
 

Начини и 

поступци 

остваривања 

рада 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Учениka Наставниka 

Цели бројеви 1 

-пребројава 

-групише 

-упоређује 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-помаже ученицима у савладавању 

градива  

-фронтални 

-индивидуални 

 

-основне рачунске операције са целим бројевима и 

њихова својства 

-сабирање и одузимање, једначине и неједначине 

Троугао  1 

-посматра 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-презентује 

-подстиче ученика на увиђање, 

закључивање, упоређивање 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-елементи, врсте троуглова, конструкција 

Цели бројеви 1 

-пребројава 

-групише 

-упоређује 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести ученика о 

значају математике  

-фронтални 

-индивидуални 

 

-множење, дељење, једначине и неједначине  

Троугао 2 

-посматра 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-презентује 

-подстиче ученика на увиђање, 

закључивање, упоређивање 

-утиче на развој тачности,прецизности, 

одговорности,уредности  

-фронтални 

-индивидуални 

 

-подударност и значајне тачке 

 

Рационални 

бројеви 
1 

-разликује 

-именује 

-упоређује 

-пребројава 

-рачуна 

-презентује 

-подстиче ученика на увиђање, 

закључивање, упоређивање 

 

-фронтални 

-индивидуални 
-сабирање,одузимање, једначине и неједначине 

Четвороугао 1 

-посматра 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-помаже ученицима у савладавању 

градива  

-фронтални 

-индивидуални 

 

-врсте и конструкције 

 

Рационални 1 -разликује -презентује -фронтални -множење,дељење, једначине и неједначине 
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бројеви -именује 

-упоређује 

-пребројава 

-рачуна 

-подстиче ученика на увиђање, 

закључивање, упоређивање 

 

-индивидуални 

Површина 

троуглова и 

четвороуглова 

1 

-уочава 

-рачуна 

-упоређује 

 

-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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Н
а

ст
а
в

н
а
 

т
ем

а
 

Циљеви Задаци 

О
б
л

и
ц

и
 

р
а
д

а
 

Методе рада 

Р
есу

р
си

 

Корелација 
Образовни 

стандарди 

П
р
аж

и
в
о
ти

њ
е 

Упознавање ученика са 

грађом и разноврсношћу 

хетеротрофних 

протиста. 

Упознавање ученика са 

особеностима појединих 

група праживотиња. 

Упознавање ученика са 

значајним паразитским 

врстама праживотиња. 

 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. 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

н
и

  и
 ф

р
о
н

тал
н

и
 

вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошке, рад 

на тексту) 

демонстративно-

илустративне 

(помоћу лупе и 

микроскопа и 

демонстрација 

компјутером) 

И
 и

н
тер

н
ет стр

ан
е, п

ан
о
и

, ш
ем

е, сл
и

к
е, 

ф
о
то

гр
аф

и
је, м

и
к
р
о
ск

о
п

. 

Грађанско 

васпитање 

(лична 

хигијена, 

социјална 

хигијена) 

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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Ц
ар

ств
о
 ж

и
в
о
ти

њ
а 

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. 

 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 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

н
и

  и
 ф

р
о
н

тал
н

и
 

вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошке, рад 

на тексту) 

демонстративно-

илустративне 

(демонстрација 

сликом , 

микроскопом и 

компјутером) 

 
И

н
тер

н
ет стр

ан
е, м

и
к
р
о
ск

о
п

 и
 

м
атер

и
јал

 за м
и

к
р
о
ск

о
п

и
р
ањ

е. 

Географија 

(станишта 

животињских 

врста) 

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. 

У
гр

о
ж

ен
о
ст и

 заш
ти

та 

ж
и

в
о
ти

њ
а 

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 

биодиверзитету, факторима 

угрожавања и заштити 

животиња. 

 Савладавање основних облика 

одговорног понашања према 

животињама. 

 
и

н
д

и
в
и

д
у
ал

н
и

  и
 ф

р
о
н

тал
н

и
  

вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошке, рад 

на тексту) 

демонстративно-

илустративне 

(демонстрација 

сликом и 

компјутером) 

 

И
н

тер
н

ет стр
ан

е, п
ан

о
и

 

Географија 

(климатске 

промене и 

фактори) 

Грађанско 

васпитање 

(одговоран 

однос према 

околини) 

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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У
в
о

д
 у

 ев
о
л
у
ц

и
ју

 ж
и

в
о
г 

св
ета 

Стицање основних 

знања о доказима 

еволуције и геолошким 

добима. 

Стицање знања о борби 

за опстанак и 

Дарвиновој теорији 

еволуције 

 

 Усвајање знања о геолошким 

добима и доказима еволуције 

 Савладавање знања о 

теоријама еволуције и борби за 

опстанак међу врстама и 

унутар врсте. 

 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

н
и

  и
 

ф
р

о
н

тал
н

и
 

вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошке, рад 

на тексту) 

демонстративно-

илустративне 

(демонстрација 

сликом, шемом и 

компјутером,) 

 

И
н

тер
н

ет стр
ан

е, сл
и

к
е, 

п
ан

о
и

 

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 

Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 

Активности наставника у  

образовно-васпитном раду 

Начини и 

поступци 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

 

Језик 

 

     - Граматика 

 

- Правопис 

 

 

 

 

 

24 

- примењује претходно с- 

овладава 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. 

 

 

 

 

 

- Презентује наставни 

садржај; 

- Подстиче на размишљање и 

закључивање 

-Користи се тестовима са 

ранијих такмичења 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- индивидуални 

 

 

- припрема ученика за 

школско, општинско, 

међуопштинско и 

републичко такмичење из 

Српског језика. 

 

Књижевност 

- Школска лектира 

- Домаћа лектира 

 

 

 

8 

 

- чита, анализира и 

интерпретира дела по избору 

ученика и наставника; 

- уметнички анализира филм 

по избору; - самостално уочава 

интернационалне мотиве у 

 

- Презентује наставни 

садржај; 

- Подстиче на размишљање и 

закључивање 

-Користи се тестовима са 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- индивидуални; 

демонстративни 

- оспособљавање за 

исказивање властитих 

судова и закључака 

приликом анализе текста. 
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делима народне књижевности. ранијих такмичења 

 

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. 

Садржаји програма Број часова 

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 

Начини и 

поступци 

остваривања 

рада 

Циљеви и задаци 

садржаја 

програма УЧЕНИKA НАСТАВНИKA 

-Interested in… 

-Like, dislike, good at, mind, look 

forward to + gerund 

2 

-уочава 

-именује 

-повезује 

-уређује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на 

размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

 

-индивидуални 

-проширивање 

знања о употреби 

глаголских 

именица у 

енглеском језику 

The Past Simple Tense : regular and 

irregular nouns 
2 

-открива 

релације и 

изражава их 

-упоређује 

-уочава 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-фронтални 

 

-индивидуални 

-уочавање разлике 

код глагола у 

енглеском језику 
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Translation of an unknown text with 

familiar vocabulary  from English to 

Serbian 

3 

-уочава 

-закључује 

-проверава 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и 

примени граматичке 

целине при  решавању 

проблема из 

свакодневног живота 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

-употреба познатих 

речи унутар 

непознатог текста 

-Intonation in questions 

-Word stressing 

 

2 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

-открива 

релације 

-изражава их 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-утиче на развој тачности, 

прецизности, 

одговорности, уредности 

код ученика 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

 

-акцентовање речи 

у енглеском језику 

-Listening to and understanding the 

song 
2 

-уочава 

-именује 

-открива 

релације 

-упоређује 

-закључује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на 

размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

- разумевање језика 

кроз песму 

Wh-questions:  

Simple Present, Simple Past, Present 

Continuous, Past Continuous, 

Future Tense 

 

3 

-уочавање 

-разликује 

-упоређује 

-проверава 

 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и 

примени граматичке 

целине у свакодневном 

животу 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

 

-примена стеченог 

знања кроз питања 

 

Quiz in English (Geography, 

History, Music and Art) 
3 

-oткрива 

релације 

-закључује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на 

размишљање 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

-развијање 

логичког 

мишљења и 

закључивања 
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-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

Must (have to/ don’t have to) 3 

-oткрива 

релације 

-закључује 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

-употреба 

граматичке целине 

 

Could / Couldn’t (Simple Past or 

Conditional) 

3 

-открива 

релације 

-закључује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и 

примени модалног 

глагола при  решавању 

проблема из 

свакодневног живота 

-фронтални 

 

-индивидуални 

-употреба модалног 

глагола 

Should/ Shouldn’t 3 

-разликује 

-упоређује 

-проверава 

-презентује 

-усмерава ученика 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

-примена модалног 

глагола у реченици 

Give + direct and indirect object 2 

-oткрива 

релације 

-закључује 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-фронтални 

 

-индивидуални 

-употреба правог и 

неправог објекта у 

енглеском језику 

 

A lot of (much/many) 

A few/a little 
2 

-упоређује 

-открива 

релације 

-изражава их 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и 

примени граматичке 

целине у свакодневном 

животу 

-фронтални 

 

-индивидуални 

-правилна употреба 

неодређених 

заменица 

Act out a story 3 

-открива 

релације 

-закључује 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

-фронтални 

 

-индивидуални 

-примена 

коришћења глуме 

у сврху флуидног 
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упоређивање говора енглеског 

језика 

Making a poster 

 

 

3 -открива 

релације 

-закључује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

 

-индивидуални 

-'употреба 

компјутера и знање 

компјутерског 

енглеског језика у 

сврху прављења 

рекламног 

материјала 

 

 

ИСТОРИЈА 

 

Садржај програма 
Број 

часова 

Активности ученика у образовно-

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

васпитно-

образовном 

раду 

Начини и поступци 

извођења програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

 

Европа и Средоземње 

у раном средњем веку 

 

 

2 

Учествују у разговору,  

активно слушају,  

читају и анализирају текстове из 

историјске читанке,  

користе атлас, израђују шеме феудалних 

држава, феудалног поседа, структуре 

друштва 

-објашњава 

-усмерава 

-поставља 

проблем 

-анализира 

-мотивише 

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 

 

Срби и њихово 

окружење у раном 

средњем веку 

 

 

2 

Учествују у разговору,  

активно слушају,  

читају и анализирају текстове из 

историјске читанке,  

користе атлас, врше истраживање о 

познатим личностима, рад на карти 

-објашњава 

-наводи 

-усмерава 

-анализира 

-упућује на 

изворе 

 

Појава Срба на 

историјској сцени, 

њихова сеоба, обчаји, 

начин живота, 

насељавање, помоћу 

уџбеника и историјских 

текстова 

Усвајањењ нових знања, 

утврђивање постојећих, 

употреба 

атласа,оспособљавање за 

самосталан рад 

 

Европа у позном 

средњем веку 

 

2 

 

Активно слушају,  

питају,  

-објашњава 

-мотивише 

-усмерава 

Разумевање процеса 

карактеристичних за 

Европу позног средњег 

Анализа текстова, 

уочавање повезаности 

градива, оспособљавање 
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илуструју,  

истражују,  

читају текстове, повезују са градивом 

дискусију 

-усмерава 

истраживање 

-подстиче 

века, крсташки ратови, 

помоћу уџбеника и 

историјских текстова 

за самосталан рад 

Срби и њихово 

окружење у позном 

средњем веку 

 

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 

-објашњава 

-подстиче 

-мотивише 

-усмерава 

дисксију 

-наводи 

Значај династије 

Немањића за Србију и 

окружење, рад са 

уџбеником и 

историјским текстовима 

Анализа текстова, 

уочавање повезаности 

градива, оспособљавање 

за самосталан рад 

 

Српске земље и 

њихово окружење у 

доба османлијских 

освајања 

 

 

2 

 

Разговарају,  

истражују,  

упоређују,  

самостално раде  у радној свеци, рад на 

уџбенику, карти, родословима... 

-објашњава 

-подстиче 

-мотивише 

-усмерава 

истраживање 

-анализира 

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 
Број 

часова 

Активности  

ученика у      

васпитно-

образовном раду 

Активности наставника у 

васпитно-образовном раду 

Начин и 

поступак 

остваривања 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

 

 

 

Кретање 

 

 

 

5 

Ученик: самостално 

и спонтано посматра 

кретање, поставља 

питања, изводи 

закључке,  

претражује и 

користи литературу 

и интернет,  решава 

сложене рачунске 

задатке  

Учи их да повезују и 

примењују стечена знања о 

кретању,и величинама које 

карактеришу кретање,ради 

решавања сложенијих 

проблема и задатака. 

-индивидуални 

рад 

-групни рад 

-рад у пару 

-дијалошка метода 

-илустративно-

демостративна 

метода 

-практични рад 

-решавање 

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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рачунских 

задатака 

 

 

 

 

 

Сила 

 

 

 

 

 

3 

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 

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. 

-индивидуални 

рад 

-групни рад 

-рад у пару 

 -дијалошка 

метода 

-илустративно-

демостративна 

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. 

 

 

 

 

 

Мерење 

 

 

 

 

 

4 

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 

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.   

-индивидуални 

рад 

-групни рад 

-рад у пару 

-дијалошка метода 

-илустративно-

демостративна 

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. 
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Маса и густина  

 

 

 

 

2 

Ученик: самостално 

и спонтано врши 

мерење масе и 

тежине, 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 

маси физичких тела,и 

величинама које 

карактеришу масу, ради 

решавања сложенијих 

проблема.инсистира на 

решавању такмичарских 

задатака.Објашњава 

инертност тела,сугерише на 

коришћење интернета и 

литературе.  

-индивидуални 

рад 

-групни рад 

-рад у пару 

-дијалошка метода 

-илустративно-

демостративна 

метода 

-практични рад 

-решавање 

рачунских 

задатака 

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. 

 

 

 

 

Притисак 

 

 

 

 

4 

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. 

-индивидуални 

рад 

-групни рад 

-рад у пару 

-дијалошка метода 

-илустративно-

демостративна 

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. 
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МАТЕМАТИКА 

Садржаји програма 

Број 

часо

ва 

Активности у образовно-васпитном раду 
Начини и 

поступци 

остваривања рада 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 
УЧЕНИKA НАСТАВНИKA 

Ред вршења 

рачунских операција 

са рационалним 

бројевима 

3 
-рачуна 

-примењује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-раѕвија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-састављање и решавање сложених 

бројевних израза у скупу 

рационалних бројева 

Бројевни изрази у 

скупу Z са и без 

заграде 

5 

-сређује по 

редоследу 

-рачуна 

-примењује 

-презентује 

 -утиче на развој 

тачности,прецизности, 

одговорности,уредности код 

ученика 

 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-састављање и решавање сложених 

бројевних израза у скупу целих 

бројева 

Конструкција 

троугла-сложени 

задаци 

3 
-закључује 

-примењује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести ученика о 

значају и примени математике при  

решавању проблема из 

свакодневног живота 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-правилно цртање и читање графика 

различитог облика 

Конструкција 

троугла-сложени 

задаци 

3 
-закључује 

-примењује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивномишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-конструкција троугла помоћу збира и 

разлике страница,тежишне дужи, 

висине 

Конструкција 

четвороугла 
4 

-закључује 

-примењује 

-презентује 

-подстиче ученика на увиђање, 

закључивање, упоређивање 

-утиче на развој 

тачности,прецизности, 

одговорности,уредности код 

ученика 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-конструкција помоћу дијагонала и 

висине 

Конструкција само 1 -закључује -презентује -фронтални -коришћење шестара као радног 
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са шестаром -примењује -усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-раѕвија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно мишљење 

-индивидуални 

 

прибора у конструкцији 

Конструкција само 

са лењиром 
1 

-закључује 

-примењује 

-презентује 

 -утиче на развој 

тачности,прецизности, 

одговорности,уредности код 

ученика 

-подстиче ученика на увиђање, 

закључивање, упоређивање 

 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-помоћу два лењира вршити 

конструкцију задате фигуре 

Конструкција 

недостижне тачке 
1 

-закључује 

-примењује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести ученика о 

значају и примени математике при  

решавању проблема из 

свакодневног живота 

-фронтални 

-индивидуални 

-помоћу нормалности и паралелности 

доћи до недостижне тачке 

Разлагање и 

састављање фигура 
2 

-закључује 

-примењује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-од истих елемената допуном или 

разлагањем склопити различите 

фигуре 

Задаци логично-

комбинаторне 

природе 

3 

-рачуна 

-закључује 

-примењује 

-презентује 

-подстиче ученика на увиђање, 

закључивање, упоређивање 

-утиче на развој 

тачности,прецизности, 

одговорности,уредности код 

ученика 

 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-решавање тежих мисаоних задатака 

помоћу логичког закључивања 

Нестандардни 

задаци 
1 

-рачуна 

-закључује 

-примењује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-раѕвија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно мишљење 

 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-решавање нестандардних задатака 

помоћу дрваца,пресипања и сл. 

метода 
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Задаци који се своде 

на Дирихлеов 

принцип 

 

 

 

 

2 

-рачуна 

-закључује 

-примењује 

-презентује 

 -утиче на развој 

тачности,прецизности, 

одговорности,уредности код 

ученика 

-подстиче ученика на увиђање, 

закључивање, упоређивање 

 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-Дирлихеовом методом најбрже доћи 

до решења 

Површина равних 

фигура  
3 

-рачуна  

-закључује 

-примењује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести ученика о 

значају и примени математике при  

решавању проблема из 

свакодневног живота 

 

 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-решавање практичних задатака 

Такмичарски задаци 4 

-рачуна  

-закључује 

-примењује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-мотивише ученика  

-фронтални 

-индивидуални 

-одабрани задаци са разних 

такмичења 
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БИОЛОГИЈА 

 

Н
а
ст

а
в

н
а
 

т
ем

а
 

Циљеви Задаци 

О
б
л

и
ц

и
 

р
а
д

а
 

Методе рада 

Р
есу

р
си

 

Корелација 
Образовни 

стандарди 

П
р
аж

и
в
о
ти

њ
е 

Продубљивање знања 

ученика о грађи и 

разноврсности 

хетеротрофних протиста. 

Упознавање ученика са 

особеностима појединих 

група праживотиња. 

Продубљивање знања 

ученика о значајним 

паразитским врстама 

праживотиња. 

 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 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

н
и

  и
 гр

у
п

н
и

 

вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошке, рад на 

тексту) 

демонстративно-

илустративне 

(помоћу лупе и 

микроскопа и 

демонстрација 

компјутером) 

И
 и

н
тер

н
ет стр

ан
е, п

ан
о
и

, 

п
у
б

л
и

к
ац

и
је, ш

ем
е, сл

и
к
е, 

ф
о
то

гр
аф

и
је, м

и
к
р
о
ск

о
п

. 

Грађанско 

васпитање 

(лична 

хигијена, 

социјална 

хигијена) 

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. 

Ц
ар

ств
о
 ж

и
в
о
ти

њ
а 

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. 

 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 

 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

н
и

  и
 ф

р
о

н
тал

н
и

 

вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошке, рад на 

тексту) 

демонстративно-

илустративне 

(демонстрација 

сликом , 

микроскопом и 

компјутером) 

 

И
н

тер
н

ет стр
ан

е, м
и

к
р

о
ск

о
п

, 

д
и

ги
тал

н
и

 ф
о

то
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ар
ати

, м
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и
л
н

и
 

тел
еф

о
н

и
 и

 м
атер

и
јал

 за 

м
и

к
р

о
ск

о
п

и
р

ањ
е. 

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. 
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У
гр

о
ж

ен
о
ст и

 заш
ти

та 

ж
и

в
о
ти

њ
а 

Продубљивање знања 

ученика о појмовима 

биодиверзитета, фактора 

угрожавања и значаја 

одржавања и заштите 

животиња. 

  

 Детаљније савладавање 

основних знања о 

биодиверзитету, факторима 

угрожавања и заштити 

животиња. 

 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

н
и

  и
 ф

р
о
н

тал
н

и
  

вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошке, рад на 

тексту) 

демонстративно-

илустративне 

(демонстрација 

сликом и 

компјутером) 

И
н

тер
н

ет стр
ан

е, п
ан

о
и

 

Географија 

(климатске 

промене и 

фактори) 

Грађанско 

васпитање 

(одговоран 

однос према 

околини) 

. 

Б.И.2.4.8. 

Б.И.2.4.9. 

 

У
в
о
д

 у
 ев

о
л
у
ц

и
ју

 ж
и

в
о
г 

св
ета 

Продубљивање основних 

знања о доказима 

еволуције и геолошким 

добима. 

Продубљивање знања о 

борби за опстанак и 

Дарвиновој теорији 

еволуције 

 

 Дискусија о геолошким добима и 

доказима еволуције 

 Детаљније савладавање знања о 

теоријама еволуције и борби за 

опстанак међу врстама и унутар 

врсте. 

 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

н
и

  и
 

ф
р
о
н

тал
н

и
 

вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошке, рад на 

тексту) 

демонстративно-

илустративне 

(демонстрација 

сликом, шемом и 

компјутером,) 

 

И
н

тер
н

ет стр
ан

е, сл
и

к
е, 

п
ан

о
и

, к
њ

и
ге и

 

п
у
б

л
и

к
ац

и
је 

 Б.И.2.3.5. 

Б.И.2.3.6. 

Б.И.3.3.5. 
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OСНОВНА ШКОЛА“РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ'' 

БАЈИНА БАШТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА СЕДМИ  РАЗРЕД 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

 

 

 

                  Бајина Башта, јун 2014. 
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                ФОНДЧАСОВА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 

 

Редни 

број 
 ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

СЕДМИ РАЗРЕД 

Нед. Год. 

   1. 

 
Српски језик 4 144 

2. Страни језик - енглески 2 72 

3. Ликовна култура 1 36 

4. Музичка култура 1 36 

5. Историја 2 72 

6. Географија 2 72 

7. Физика 2 72 

8. Математика 4 144 

  9. Биологија 2 72 

    10. Хемија 2 72 

11. Техничко и информатичко образовање 2 72 

12. Физичко васпитање 2 72 

   

Редни 

број 
Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   

 Верска настава / Грађанско васпитање
2
 

 

 

1 36 

 Страни језик- немачки језик/ руски језик 2 72 

 Физичко васпитање- изборни спорт
1 

1 36 

Редни 

број 
 ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   

1. Информатика и рачунарство 1 36 

2. Цртање, сликање и вајање 1 36 

3. Домаћинство 1 36 

4. Шах 

 
1 36 

Редни 

број 
 ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА   
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1. Редовна настава   

2. Допунска настава 1 36 

3. Додатни рад 1 36 

 

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. 

 

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 

Редни број Наставна тема 
Број 

часова 

Број 

часова обраде 

Број часова 

утврђивања 

Број часова 

систематизације 

I Језик 56 19 29 8 

       Граматика 51 17 27 7 

       Правопис 5 2 2 1 

II Књижевност 48 37 9 2 

       Лектира 10 7 2 1 
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III Култура изражавања 30 5 25 / 

     Говорно изражавање 7 2 5 / 

    Писмено изражавање 23 3 20 / 

Укупан број часова 144 68 65 11 

 

 

 

Садржаи 

програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начини и поступци 

остваривања садржаја 
Циљеви и задаци садржаја програма 

 

Граматика 

 

51 

-Слушање, 

упоређивање, 

самостално 

закључивање,  

пректично 

примењивање, 

-презентује 

наставни 

садржај; 

-усмерава 

активности; 

Дијалошка, монолошка, 

Рад у групама, 

Тимски и истраживачки 

rад 

Развијање љубави према матерњем језику. 

- Зпознавање граматике српског језика 

- Упознавање језичких појава и појмова 

 

Правопис 

 

5 

Слушање, 

упорећжђивање,  

Практично 

примењивање 

Уочавање 

-подстиче љубав 

ученика према 

матерњем језику; 

Монолошка, дијалошка, 

Индивидуални рад 

 

 

Описмењавање ученика на темељима 

ортоепских  и ортографских стандарада 

српског језика 

- Систематично упознавање правописа 

 

Лектирa 
58 

Читање, разговор,  

Упоређивање, 

Размењивање 

сопствених знања 

и мишљења 

Оспособљавање за  

Самостално 

тумачење  

-подстиче на 

креативност у 

тумачењу 

књижевног дела; 

- развија љубав 

ученика према 

књижевности; 

-подстиче на 

размишљање, 

увиђање. 

Текстуална, дијалошка, 

Рад у групама, 

Тимски и истраживачки 

рад, индивидуални рад 

- 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 ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Вештина читања и 

разумевања прочитаног 

 

 

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, узрок-

последица) 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  

 

Писмено изражавање 

 

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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порука 

ђ ) примењује правописну норму у 

једноставним примерима 

е) препознаје техничко и сугестивно 

приповедање и описивање 

Граматика 

 

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) 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  

 

Лексика 

а) познаје основне лексичке појаве: 

једнозначност и вишезначност речи; 

основне лексичке односе: синонимију, 

антонимију, хомонимију 

б) служи се речницима и школским 

правописом 

 

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 

Народнии књижевни 

језик 

а) зна основне податке о историји језика 

(језик Словена до настанка глагољице и 

ћирилице)  

  

Књижевност 

 

а) повезује наслове прочитаних 

књижевних дела са именима аутора тих 

дела 

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 казивања- 

унутрашњи 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) Врстеактивностиуваспитно-

образовномраду 

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 

 

- 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 

 

 

- 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 

- 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  

2. Свет богатих и славних 10 

 

- 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 

информатике на матерњем језику 

- израда есеја 

- певање песама 

- израда питања за квиз такмичење 



 360 

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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Трајање Садржај Начин остваривања Врсте активности Образовни стандарди 

 

1+ 3 

Арабеска 

- Арабеска- 

обрада 

 - Арабеска- практична 

вежба и  

   естетска анализа              

- вербално- текстуалне методе ( кроз 

разговор и дискусију са ученицима 

обрадити појам арабеске и 

орнамента, сличности и разлике...) 

- илустративнна метода ( кроз 

конкретне примере из историје 

уметности 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 дискусију-

учење 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; 

 

ЛК.1.1.1. ЛК.1.1.2.      

ЛК.2.1.1. ЛК.2.2.1.       

ЛК.3.1.1. ЛК.3.2.1. 

Редни 

Бр. Назив  теме 

Укупан  

бр.часова за 

тему 

Обрада 

Пр. 

Вежба 

Ест. 

Анализа 

1. 
Арабеска 

 
4 1 3 / 

2 
Пропорције 

 
4 1 3 / 

3. 
Композиција и простор 

 
20 17 2 1 

4. 
Обједињавање покрета, игре и звука 

 
6 2 4 / 

5. 
Фотографија 

 
2 2 / / 
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1+ 3 

Пропорције 

 

 - Пропорције- обрада 

 - Пропорције- практична 

вежба и  естетска анализа  

- вербално- текстуалне методе ( кроз  

разговор и дискусију са ученицима  

обрадити појам пропорције као 

ликовног елемента и његов значај у 

области теорије обликовања 

уметничког дела ) 

- илустративна метода ( кроз кратак 

осврт на уметничко, светско и наше, 

наслеђе- барока, европске ум. XII и          

XIII века, француског сликарства- 

неокласицизма, романтизма, 

реализма, импресионизма и 

постимпресионизма као и 

корелацијом са математиком, 

физиком и биологијом наводити 

ученике да врше селекцију тј. да 

узимају оне елеменате модела који 

најадекватније представљају ликовни 

проблем) 

- практично- демонстративне методе 

( конкретна демонстрација 

уметничког дела и модела из 

природе- трагање за самим ликовним 

проблемом подстиче на визуелни 

доживљај као могућ пример решења 

ликовног проблема- пропорције)  

- креирање вежби 

- коректура, естетска анализа и 

оцењивање  

-корелација са биологијом 

- 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; 

- припрема за час, 

- естетска анализа; 

 

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. 

 

17+ 2+ 1 

Композиција и простор 

 

- Равнотежа облика и масе у 

простору 

                                                   

- обрада 

- вербално- текстуалне методе ( кроз 

разговор и дискусију са ученицима 

указати на значај појма композиције- 

као организацију и однос- 

пропорције разних елемената у 

одређеном простору- уметничком, 

- перцепција- кроз 

разговор и дискусију-

учење путем посматрања, 

уочавања и описивања; 

- аперцепција- стварање 

путем примене, 

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 простор- 

ест. анализа 

животном, природном....) 

- илустративна метода ( илустровати 

проблем целине најтипичнијим 

делима уметничког наслеђа- 

различита тумачења простора у 

византијском и ренесансном, као и у 

модерном сликарству- са акцентом 

на спонтаном, субјективном и 

индивидуалном доживљају 

композиције и простора) 

- 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 

експеримента и 

истраживања кроз 

комбинацију различитих 

ликовних техника и 

материјала; 

- индивидуални и групни 

рад; 

- припрема за час, 

- естетска анализа; 

 

 

2+ 4 

Обједињавање покрета, 

игре и звука 

- Обједињавање покрета, 

игре и звука 

                                                  

-  обрада 

- Обједињавање покрета 

игре и звука 

                      - пр. вежба и  

ес. анализа                                 

 

- вербално- илустративна метода 

( кроз излагање, разговор и 

дискусију направити повезаност 

измађу древних цивилизација и 

савремене уметности у којој се 

бришу границе уметничког 

изражавања, корелацију са 

изражајним средствима музичке 

културе, књижевности и визуелних 

уметности- нагласку на преплитање 

и груписање различитих врста 

опажаја, експериментисање са 

- 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 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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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 

- индивидуални, групни 

рад; 

- припрема за час, 

- естетска анализа; 

 

 

2 

 

Фотографија  

 

- Фотографија                         

-  обрада 

- вербално- текстуалне метода ( кроз 

излагање, разговор и дискусију 

објаснити појам фотографије као 

облика свакодневог и уметничког 

изражавања, кратак осврт на 

историјат, основе и технолошка 

достигнућа фотографије као медија) 

- илустративна метода ( кроз 

конкретне примере из историје 

уметности, из свакодневног живота, 

документарна фотографија... 

приказати присутност, значај и улогу 

ове дисциплине у свакодневном 

животу) 

- практично- демонстративна метода 

(дигитална фотографија, извођење 

фотографије на задату тему- портрет, 

пејсаж...) 

- креирање вежби 

- коректура, естетска анализа и 

оцењивање 

- перцепција кроз 

разговор и дискусију-

учење 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 ОБЛАСТ 

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. 

 

 

 

 

ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 

 

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. 

 

 

 

 

 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

 

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. 

 

 

МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ 

 

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. 

 

 

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 Наставна тема обрада утврђивање систематизација укупно 

I 
Успон Европе (од краја 

15-ог до краја 18-ог века) 
8 4 / 12 

II 

Српски народ под страном 

влашћу од краја 16-ог до 

краја 18-ог века 

9 6 1 16 

III 

Доба револуција (свет од 

краја 18-ог до 

седамдесетих година 19-ог 

века) 

11 7 1 19 

IV 

Нововековне српске 

државе Србија и Црна 

Гора до 1878.год. 

10 8 3 21 

V 

Српски народ под страном 

влашћу од краја 18-ог века 

до седамдесетих година 

19-ог века 

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  
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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 
Тема 

Циљеви / исходи 

по темама 

Методе и 

технике рада 

Активности 

наставника 

Активности 

ученика 

Оцењивањ

е 

Време 

реализациј

е 

1 
УспонЕвропе 

 

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

писменепр

овере,сам

осталан ра

д кодкуће 

Септембар

, октобар 
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цркве.Развијање 

осећаја за 

значајтековина 

хуманизмаи ренесансе 

код ученика 

уметничкихфил

мова и 

документарних 

емисија. 

 

раду иадекватни 

филмскиматеријал, 

подстичеученике да 

формирајусопствено 

мишљење отековинама 

хуманизма и ренесансе 

2 

Српскинарод 

подстраномвлашћ

у од16. до 18.века 

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 

Крај 

октобра,н

овембар, 

почетакде

цембра 

3 Добареволуција 

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 

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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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 

документарних 

емисија,дискусија 

саученицима 

 

сузаинтересовани 

4 

Нововековне 

српскедржавеСрби

ја иЦрна Гора 

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 

март,апри

л, мај 



 372 

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 узрочно-

последичне везе и односе, развију географску писменост и географски начин мишљења, свести и одговорног односа према свом 

завичају, држави, континенту и свету као целини и толерантног става према различитим народима, њиховим културама и начину 

живота. 
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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 

 

 

7. 

ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА 

АУСТРАЛИЈЕ И ОКЕАНИЈЕ 

 

 

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 

 

8. 

ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА 

ПОЛАРНИХ ОБЛАСТИ 

 

4 

 

2 

 

2 

ГЕ 1.1.3.ГЕ 3.1.1.ГЕ 2.2.2.ГЕ 1.4.2.ГЕ 

2.4.2.ГЕ 3.4.3 

    1 ГЕ 2.1.2.ГЕ 2.3.2.ГЕ 3.3.2. 
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9. СВЕТ КАО ЦЕЛИНА 

 

2 1 

 

10. 

 

УКУПНО 

 

 

72 

 

44 

 

28 

 

 

 

СТАНДАРДИ 

 

 

Наставни садржаји Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

 

Увод 

ГЕ 1.4.1.зна предмет 

проучавања,циљ и задатке 

регионалне географије ваневропских 

континената 

ГЕ 2.4.1.разликује и именује 

географске дисциплине 

ГЕ 3.4.1.разуме значај географије за 

општу културу и образовање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азија-опште 

географске одлике 

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 

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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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 

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 

Југозападна Азија 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 

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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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 

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 

 

 

Јужна Азија 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

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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незапосленост, миграције из села у 

градове и друге делове света...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Југоисточна 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 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 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 

 

 

 

 

 

 

 

Средња Азија 

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 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 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 

Источна Азија ГЕ 1.4.1.препознаје на географској 

карти основне облике рељефа у 

ГЕ 2.4.1.   уме да на географској карти 

Азије одреди и објасни повољност 

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 

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 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 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северна Африка 

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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становништва, природни прираштај, 

образовни ниво) 

ГЕ 1.4.5.може да наведе најважнија 

природна богатства северне Африке 

ГЕ 2.4.4.  разликује народе (аутохтони - 

Хамити и досељени- семити) и религије 

(ислам, хришћанство, изворне 

религије) у северној Африци 

ГЕ 3.4.5.познаје и уважава различитости 

народа и култура северне Африке и значај 

очувања културне баштине 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источна Африка 

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 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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Западна Африка 

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 

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.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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(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 

Јужна Африка 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 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 

 

Северна Америка–

опште географске 

одлике 

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 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 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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истоку и Канадски штит око 

Хадсоновог залива) 

ГЕ 3.4.8.разуме зашто су САД највећа 

економска и војнополитичка сила на свету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средња 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 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 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 

Јужна Америка 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) 

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 3.4.1.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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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 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 

Аустралија и 

Океанија-опште 

географске одлике 

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 2.2.1.  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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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 

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 

Поларне области-

Арктик и Антарктик 

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 

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 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 

 

 

 

 

 

 

Свет као целина 

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 

ГЕ 2.4.1. схвата улогу техничких 

достигнућа 20. века у повезивању света 

у јединствен глобални систем (радио-

апарати, 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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-развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи 
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е 
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е 

Л
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р
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р
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в
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б
е 

У
к

у
п

н
о
 

1. Сила и кретање 9 12 1 1 2 25 

2. Кретање под дејством силе теже и силе 

отпора 

4 5 1  2 12 

3. Равнотежа тела 5 4 1  1 11 

4. Механички рад, енергија и снага 6 5 1 1 2 15 

5. Топлптне појаве 3 3 2  1 9 

 

 

Укупно 27 29 6 2 8 72 
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Р
ед

н
и

 

б
р

о
ј 

т
ем

е 

С
а
д

р
ж

а
ј 

п
р

о
г
р

а
м

а
 

Б
р

о
ј 

ч
а
со

в
а
 Активности  

ученика у  

васпитно-

образовномраду 

Активности 

наставника у 

васпитно-

образовном раду 

Начинипоступак 

остваривања 

програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

1. 

С
и

л
а
 и

 к
р

ет
а
њ

е 

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. 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни облик рада 

-дијалошка метода 

-илустративно-

демонстративна 

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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2. 

К
р

ет
а
њ

е 
т
ел

а
 п

о
д

 д
еј

ст
в

о
м

 с
и

л
е 

т
еж

е.
 

С
и

л
а
 т

р
ењ

а
 

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 

-илустративно-

демонстративна 

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). 

Корелација: математика и географија 

3. 

Р
а

в
н

о
т
еж

а
 т

ел
а
 

11 

посматрају, 

питају, мере, 

рачунају, 

закључују, 

повезују и врше 

анализу 

задатака. 

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 

-илустративно-

демонстративна 

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. 

Корелација: математика 
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4. 

М
ех

а
н

и
ч

к
и

 р
а
д

 и
 е

н
ер

ги
ја

. 

С
н

а
г
а
 

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 

-илустративно-

демонстративна 

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. 

Корелација: математика и техничко образовање 

5. 

Т
о

п
л

о
т
н

е 
п

о
ја

в
е 

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. 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни облик рада  

-дијалошка метода 

-илустративно-

демонстративна 

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. 

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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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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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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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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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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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:   ( , 0)a a Q a  . 

-схватају реалне бројеве као дужинске мере, односно као тачке на бројевној правој одређене дужима које представљају такву меру. 

-упознају скуп реалних бројева као унију скупа рационалних и скупа ирационалних бројева. 

-упознају појам степена и операције са степенима. 

-умеју да изводе основне рачунске операције са мономима и полиномима, као и друге идентичне трансформације ових израза. 

-упознају правоугли координатни сyстем и његову примену. 
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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. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 16 7 8 

2. ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 16 5 11 

3. 
ЦЕЛИ РАЦИОНАЛНИ 

АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 
46 19 27 

4. МНОГОУГАО 13 5 8 

5. 

ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И 

ЊИХОВО ГРАФИЧКО 

ПРИКАЗИВАЊЕ 

20 7 13 

6. КРУГ 15 6 9 

7. СЛИЧНОСТ 10 4 6 

8. 
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ СА 

ИСПРАВКАМА 
8 4 4 

     

     

 

Садржај 

програма 

Број 

часова 

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 

НАЧИНИ И 

ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВА

ЊА РАДА 

Циљеви и задаци садржаја програма 

УЧЕНИКА НАСТАВНИКА 
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РЕАЛНИ 

БРОЈЕВИ 
16(7+8) 

 

 

 

уочава 

закључује 

проверава 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на 

размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару  

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 

ПИТАГОРИНА 

ТЕОРЕМА 
16(5+11) 

уочава 

именује 

разликује 

упоређује 

открива 

релације 

изражава их 

-презентује 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и 

примени математике при  

решавању проблема из 

свакодневног живота 

 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

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 

ЦЕЛИ 

РАЦИОНАЛН

И 

АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 

46(19+27) 

 

 

 

 

уочава 

именује 

разликује 

упоређује 

открива 

релације 

изражава их 

 

 

 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

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 

МНОГОУГАО 13(5+8) 

 

уочава 

именује 

разликује 

упоређује 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

 

формирање појма многоугла и врстезбир 

углова многоугла и број дијагонала у 

многоуглу правилни многоуглови (појам, 

својства, конструкције) обим и површина 

многоугла 

ЗАВИСНЕ 

ВЕЛИЧИНЕ И 

ЊИХОВО 

20(7+13) 

 

уочава 

закључује  

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

правоугли  координатни сyстем у 

равнипропорцијапримена у пракси 

директне и обрнуте 
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ГРАФИЧКО 

ПРИКАЗИВА

ЊЕ 

разликује 

открива 

релацију 

упоређивање 

-утиче на развој 

тачности,прецизности, 

одговорности,уредности 

код ученика 

-рад у пару пропорционалности(пропорционална 

подела,проценти и друго) 

КРУГ 15(6+9) 

 

 

уочава 

именује 

разликује 

упоређује 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и 

примени математике у 

свакодневном животу 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

 

упознавање нових геометријских појмова 

(централни,периферијски угао круга, 

исечак)одређивање обима и површине 

круга  

упоређивање површине исечка и 

кружног лука упознавање са појмом  

броја    

СЛИЧНОСТ 10(4+6) 

 

 

уочава 

именује 

разликује 

упоређује 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на 

размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

 

појам размере 

ипропорционалностисличност 

троуглова,коефицијент сличности 

примена сличности код једноставних 

конструктивних задатака однос 

површина сличних троуглова 

ПИСМЕНИ 

ЗАДАЦИ СА 

ИСПРАВКАМ

А 

8(4+4) 

   

-индивидуални 

 

сагледати како су ученици савладали 

пређени програм 

 

 

 

СТАНДАРДИ 

 

ОБЛАСТ НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 1.РЕАЛНИ 

БРОЈЕВИ 

- 2.2.2. оперише са 

степенима и знашта је 

квадратни корен; 

 

3.2.2. користи особине 

степена и квадратногкорена; 

БРОЈЕВИ И 2.РАЦИОНАЛНИ 1.2.2. уме да израчуна степен  3.2.2. користи особине 
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ОПЕРАЦИЈЕ СА 

ЊИМА,АЛГЕБРА 

И ФУНКЦИЈЕ 

АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 

датог броја, зна основне 

операције са степенима. ; 

1.2.3. сабира, одузима и множи 

мономе; 

 

2.2.2. оперише са 

степенима и зна шта је 

квадратни корен; 

2.2.3. сабира и одузима 

полиноме, уме да помножи 

два бинома и да квадрира 

бином; 

 

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; 

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 

датом мером.; 

2.3.2. уме да одреди однос 

углова и страница у 

троуглу и збир углова у 

троуглу и четвороуглу и да 

решава задатке користећи 

Питагорину теорему; 

2.4.3. уме да дату величину 

искаже приближном 

вредношћу 

3.3.2. користи основна 

својства троугла, 

четвороугла, паралелограма 

и трапеза, рачуна њихове 

обиме и површине на основу 

елемената који нису обавезно 

непосредно дати у 

формулацији задатка; 

3.4.2. процењује и 

заокружује дате податке и 

рачуна са таквим 

приближним вредностима; 

 4.МНОГОУГАО - - - 

 5.КРУГ 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 

2.3.3. користи формуле за 

обим и површину круга и 

кружног прстена; 

2.4.1.  пореди величине 

које су изражене 

различитим мерним 

3.3.3. уме да одреди 

централни и периферијски 

угао, рачуна површину 

кружног исечка, дужину 

кружног лука;  

3.4.1. по потреби претвара 
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израчуна обим и површину 

круга датог полупречника); 

јединицама за дужину и 

масу; 

јединице мере, рачунајући са 

њима; 

 6.СЛИЧНОСТ - - - 

ОБРАДА 

ПОДАТАКА 

 

АЛГЕБРА И  

ФУНКЦИЈЕ 

 

МЕРЕЊЕ 

 

7. ЗАВИСНЕ 

ВЕЛИЧИНЕ И 

ЊИХОВО 

ГРАФИЧКО 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

1.5.1. изражава положај 

објеката сврставајући их у 

врсте и колоне; одреди положај 

тачке у првом квадранту 

координатног система ако су 

дате координате и обратно; 

1.5.2. чита и разуме податак са 

графикона, дијаграма или из 

табеле, и одређује минимум 

или максимум зависне 

величине; 

1.5.3. податке из табеле 

прикаже графиконом и 

обрнуто; 

1.5.4.одреди задати проценат 

неке величине; 

1.2.4. одреди вредност 

функције дате таблицом или 

формулом; 

1.4.3.користи различите апоене 

новца; 

2.5.1.влада описом 

координатног система 

(одређује координате 

тачака, осно или централно 

симетричних итд); 

2.5.2.чита једноставне 

дијаграме и табеле.  

2.5.3. обради прикупљене 

податке и представи их 

табеларно или графички;  

2.5.4. примени процентни 

рачун у једноставним 

реалним ситуацијама (на 

пример, промена цене 

неког производа за дати 

проценат ); 

 2.2.4. уочи зависност међу 

променљивим, зна 

функцију y=ax и графички 

интерпретира њена 

својства; везује за та 

својства појам директне 

пропорционалности и 

одређује непознати члан 

пропорције; 

2.4.2. претвора износ једне 

валуте у другу правилно 

постављајући одговарајућу 

пропорцију; 

3.5.1. уме да одреди положај 

(координате) тачака које 

задовољавају сложеније 

услове; 

3.5.2. тумачи дијаграме и 

табеле; 

3.5.4. применипроцентни 

рачун у сложенијим 

ситуацијама; 

3.2.4. разликује директнои 

обрнуто пропорционалне 

величине и то изражава 

одговарајућим записом; 
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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 

1. Порекло и развој људске врсте 

 

      3                    1       0        0       4 

2. Грађа човечијек тела 

 

     33       14      10           2      59 

3. Репродуктивно здравље 

 

      5         4       0        0       9 

 

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 
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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 

Садржај 

програма 

Активности  

Ученика у образовно- 

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-

васпитном раду 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Оперативни задаци 

извођења програма 

   1.     4 Порекло и развој 

људске врсте 

активно 

слушање,активан 

разговор,сарадња са 

другим ученицима кроз 

рад у групи 

Презентује нови 

садржај,подстиче 

на 

размишљање,увиђ

ање 

Фронтални 

индивидуални 

Ученици треба да:-науче 

основне податке о 

развоју људске 

врсте,етапе у развоју 

савременог човека и 

еволутивни положај 

човека данас 

 

2. 

    59 Грађа човечијег тела активно 

слушање,активан 

разговор,активно 

посматрање,долажење 

до нових сазнања путем 

Презентује нови 

садржај,подстиче 

на 

размишљање,увиђ

ање,подстиче на 

Фронтални 

Индивидуални 

Групни 

Рад у пару 

-стекну знања о грађи 

ћелија и ткива и 

повезаности органа и 

органских система у 

организам као целину; 
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открића,сарадња са 

другим ученицима кроз 

рад у 

групи,мишљење,израда 

табела,графикона 

увиђање и логичко 

закључивање,подс

тиче развој 

хигијенских 

навика и 

здравствене 

културе 

-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 ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Порекло и 

развој људске 

врсте 

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 

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 

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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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     

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 

Репродуктивно 

здравље 

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 
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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 

Активности 

ученика у 

образовно- 

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно- 

васпитном раду 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хемија и њен 

значај 

-учи правила  

понашања у 

  лабораторији 

-активно учествује 

-  презентује правила 

понашања у хемијској 

лебораторији 

- поспешује 

-фронтални 

-индивидуални 

-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. 3 (поставља питања) 

-бележење резултата  

и дискусија 

-врши мерење  

запремине,  масе и 

температуре 

самосталан рад 

ученика у хемијској 

лабораторији 

- подстиче ученике на 

дискусију резултата 

-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 

 

 

 

2. 

 

 

 

14 

Основни 

хемијски 

појмови 

-схвата разлику  

између основних  

хемијских појмова 

-отворено и  

радознало поставља 

питања   

-препознаје примере 

физичких и хемијских 

промена у свакоднев-  

ном 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 

-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   

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

Структура 

супстанце 

-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 

-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 

   - самостални ученички - подстиче ученике на -фронтални -разуме појам раствора и растворљивости 
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4. 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Хомогене 

смеше 

раствори 

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 

-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) 

 

5. 

 

17 

 

Хемијске 

реакције и 

израчунавањ

а 

-разумеју квалитативно 

и квантитативно 

значење хемијске 

једначине 

-схватају законе по 

којима се одвијају 

хемијске промене 

-решавају 

стехиометријске задатке 

-постављају питања 

-успостављају везу 

између масе 

супстанце и количине 

супстанце 

- разграничава и 

објашњава шта је 

квантитативно и 

квалитативно значење 

хемијске једначине 

- приближава законе 

по којима се одвијају 

хемијске реакције 

- одговара на питања 

ученика и подстиче 

их да постављају нова 

- указује на 

повезаност масе и 

количине супстанце 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-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 Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Хемија и њен 

значај 

ХЕ1.1.1. измери масу, 

запремину и температуру 

супстанце 

 

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 
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посматрања или мерења 

ХЕ.2.6.3.*изводи једноставна 

уопштавања и систематизацију 

резултата 

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 

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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Хомогене смеше  

раствори 

ХЕ1.4.1. шта раствори, како 

настају и примере раствора у 

свакодневном животу 

ХЕ1.6.1.* изведе експеримент 

према датом упутству 

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 

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 

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 

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 

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 

градива 

друге типове часова 

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 ВАСПИТАЊЕ 

 

 

ТЕМАТСКИ 

САДРЖАЈ 

БРОЈ ЧАСОВА ОБРАДА УВЕЖБАВАЊЕ ПРОВЕРА ПОНАВ-ЉАЊЕ 

УВОДНИ ЧАС     1     1     -    -    - 

АТЛЕТИКА    24      6     12     5    1 

ОДБОЈКА    22     8     11     3    - 

ГИМНАСТИК- 

РИТМИКА 

   15     4       7     3    1 

ТЕСТИРАЊЕ    10     -      -    10     - 

УКУПНО    72    19    30    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. Наставни садржај 
Бр.час

ова 
За обраду 

За утврђивање и 

понављање 

1. Увод 1 1 / 

2. Света тројица – Отац, Син и Свети Дух 10 5 5 

3. Постојање личности у заједници  слободе и љубави 9 5 4 

4. Антрополошке последице вере у Свету Тројицу 6 3 3 

5. Заједница са Светом Тројицом кроз Литургију 6 3 3 

6. Света Тројица у православној иконографији 4 2 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 
Бр 

Час. 

Активности 

ученика 

у васпитно-

образовном  раду 

Активности 

наставника 

у васпитно-

образовном раду 

раду 

Начин и поступак 

остваривања 

програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

I Увод: 

- Поглед уназад 

- планирање   

активности    

2 

Разговор 

Дискусија  

илустрација 

Писање 

Разговара,  

подсећа,  

укључује се 

удискусију, 

презентује програм 

Радионичарска 

интерактивна 

-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 

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 

19 

Разговор 

Дискусија 

Цртање 

Илустрац. 

Симулација 

Прикупљање 

Података    

Иницијативнот идеја  

Анализирање текста 

Писање 

Истаживање 

Интервјуисање 

Анкетирање 

Фотографисањ. 

Обрада података 

Илустрација 

Класификовањиграњ

е улога   

Ствара 

ситуације,упућује на 

извое сазнања, 

мотивише, 

координира групом, 

усмерава, слуша, 

даје подршку 

Радионичарски 

Симулацијски  

Интерактивни  

Истраживачки  

Тимски 

Групни 

Тандем 

Индивидуални  

Игровни  

Игра улога 

Кооперативни рад 

“мозгалица” 

демонстративна  

групна дискусија 

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 

Презентовање 

Лобирање 

Закључивање 

III Држава и власт 

-држава  

- власт 

7 

Разговор 

Дискусија 

Писање 

Извоње закључака 

Анализирање 

Истраживање 

Анализирање 

текстова, ТВ емисија, 

штампе 

Илустровање 

Симулирање 

Играње улога 

Објашњава, износи 

чињенице, даје 

упутства, асоцира,  

Радионичарска 

Групни 

Тимски 

Истраживачки 

Интерактивни 

Симулативна 

Кооперативна 

“Мозгалица” 

Индивидуални 

Игра улога 

Илустративна 

 

Разумевање појма државе и основних 

облика државних уређења 

Разумевање неопходности постојања 

власти 

Упознавање са концептом ограничене 

власти 

IV Ђачки парламент и 

иницијатива 

- ђачки парламент 

- -иницијатива 

5 

Разговор 

Дискусија 

Писање 

Извођење закључака 

Анализирање 

Истраживање 

Анализање текстова, 

ТВ емисија, штампе 

Илустровање 

Симулирање 

Играње улога 

Јавни наступ 

Објашњава појам, 

улогу и значај, 

подржава, учествује 

у радионицама, 

мотивише, усмерава 

Радионичарска 

Групни 

Тимски 

Истраживачки 

Интерактивни 

Симулативна 

Кооперативна 

“Мозгалица” 

Индивидуални 

Игра улога 

Илустративна 

 

 

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 

 

V Завршни део 

- речник 

- шта носим са собом 

3 

Дискусија 

Закључивање Писање  

Разговор 

Анализа 

Игра улога 

Симулирање 

Јавни наступ, евалуа 

Поставља питања, 

износи закључке, 

сугестије  

Радионичарски 

Групни 

Индивидуани 

Интерактивни 

Истраживачки 

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 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број часова 

о
б
р

а
д

а
 

в
еж

б
а
, 

п
о
н

а
в

љ
а
њ

е 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е,
 

п
р

о
в

ер
а
 

У
к

у
п

н
о
 

1. УБОД У ПРОГРАМСКЕ САДРЖАЈЕ  1  1 

2. WIE HAST DU MUTTI KENNEN GELERNT? 3 3  6 

3. 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  3 

10. LANDESKUNDE 5 1 1 7 

СВЕГА 26 38 8 72 
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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 матерњег језика. 
- ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која  ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других 

земаља, 
- ученик треба да усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и 

самостално. учење истог или другог 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; стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. 
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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. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

Российские просторы 

 

В здоровом теле – здоровый дух 

 

Ах, эта мода! 

 

Молодость всегда в пути 

 

Делу время – потехе час 

 

Семья всему начало 

 

Экран и сцена – окно в мир 

 

8 

 

8 

 

 

12 

 

8 

 

 

7 

 

11 

 

4 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

3 

 

4 

 

4 

 

5 

 

 

8 

 

3 

 

 

4 

 

7 
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7. 

 

 

       8. 

 

 

 

 

 

Земля ждёт твоей помощи 

 

9 

 

 

           9 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

 Укупно  

72 

 

30 

 

40 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - ИЗАБРАНИ  СПОРТ-  ОДБОЈКА 

 

Наставни  садржаји 
Број 

часова 

Активности 

ученика у 

васпитно-

образовном 

раду 

Активности 

наставника у 

васпитно-

образовном раду 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

 

 

ЕЛЕМЕНТИ 

ОДБОЈКЕ 

 

 

 

 

   36 

-вежбање 

-анализирање 

-трчање 

-скакање 

-пешачење 

анализирање 

- објашњавање 

-показивање  

поређење 

-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 

 

 

 

 

 



 428 

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 

Система-

тизација 

Евалуација, 

самоевалуац. 
Укупно 

1. ИНТЕРНЕТ 

 

3 2 1  6 

2. ОБРАДА ЗВУКА 
 

1 3   4 

3. ОБРАДА ВИДЕО ЗАПИСА 
 

1 4 1  6 

4. ИЗРАДА ПРЕЗЕНТАЦИЈА 
 

3 6 1  10 

5. 
ИЗБОРНИ МОДУЛИ – 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

 
4 5 1  10 

 Свега  12 20 4  36 

 

 

 

Наставна тема: ИНТЕРНЕТ 

 

Садржај 

(наставне јединице) 

Циљеви, задаци 

(исходи) 
Методе, облици Средства 

Евалуација, 

самоевалуац. 

- Појам електронске 

комуникације 

безбедност  на 

Интернету,заштита од 

нежељене поште. 

- упознати се са  разним врстама електронске 

комуникације као и правилима безбедног понашања у 

оквиру такве комуникације.  

- објаснити појам електронске комуникације и навести 

примере комуникације између људи преко рачунара, 

- индивидуални рад 

- рад по групама 

- дијалошка метода 

- активна настава 

Уџбеник 

Рачунарски систем 

Штампач 

МSOffice 

Посматрање 

Праћење 

ангажовања 

ученика 

Задовољство 
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- Инстант порука – 

блог,форум – појам 

дискусије и коментара 

на Интернету 

- Видео конференција – 

електронско учење и 

учење на даљину 

- Дигитална библиотека 

- Електронска пошта.  

 

мобилне телефоније и других електронских уређаја и 

опреме.  

- дискутовати са ученицима о томе колико су овакви 

облици комуникације заступљени  у њиховом 

свакодневном животу и колико утичу на њих.  

- тражити од ученика да размишљају о добрим и лошим 

странама тих утицаја.  

- извући заједничке закључке о томе колико нам је 

важан и користан Интернет и којих се правила 

понашања треба придржавати да би смо заштитили 

приватност, личне податке као и рачунар и осталу 

техничку опрему.   

- највећи 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 

- кооперативни рад 

- истраживање  

- практичан рад 

 

ученика на часу 



 431 

што су  дискусије и коментари на Интернету, појму 

блога и форума и начинима рада са њима, појму видео-

конференције, електронског учења и учења на даљину, 

појму инстант порука и ћаскања на Интернету.  

- 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 

 

Наставна тема: ОБРАДА ЗВУКА 

 

Садржај 

(наставне јединице) 

Циљеви, задаци 

(исходи) 
Методе, облици Средства 

Евалуација, 

самоевалуац. 
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- Формати звучних 

записа,Конверзија између 

различитих формата 

звучних записа 

- Снимање и обрада гласа и 

других звукова.   

- Практичан рад на 

снимању и обради звука. 

- Обрада звучног сигнала 

 

 

 

 

 

 

- ученицима представити формате звучних записа, 

издвојити оне који се најчешће користе и истаћи 

њихове предности и недостатке у поређењу са 

другима.  

- демонстрирати рад на обради звука у неком од 

доступних програма (нпр. Audacity, Windows Media 

Encoder, Adobe Audition, Sound Forge, Nuendo...).    

- посебну пажњу посветити целинама као што су: 

конверзија између различитих формата, снимање и 

обрада гласа (и других звукова) и монтажа аудио 

записа (од већ постојећих музичких нумера).  

- оставити времена да се ученици практично упознају 

са алатима за рад и испробају сегменте рада у 

програму: конверзија, снимање,  звука. 

- индивидуални рад 

- рад по групама 

- дијалошка метода 

- активна настава 

- кооперативни рад 

- истраживање  

- практичан рад 

-  

Уџбеник 

Рачунарски систем 

Штампач 

МSOffice 

Посматрање 

Праћење 

ангажовања 

ученика 

Задовољство 

ученика на часу 

Корелација: Енглески језик 
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Наставна тема: ОБРАДА ВИДЕО ЗАПИСА 

 

Садржај 

(наставне јединице) 

Циљеви, задаци 

(исходи) 
Методе, облици Средства 

Евалуација, 

самоевалуац. 

- Снимање видео записа.  

- Пребацивање видео 

материјала са камере у 

рачунар 

- Монтажа – едитовање 

- Додавање говора снимку 

и конвертовање видео 

формата 

- Самостална израда филма 

- обраду видео записа започети снимањем видео 

записа.  

- за снимање видео секвенци користити дигиталне 

фотоапарате и мобилне телефоне.  

- омогућити ученицима да практично раде са 

камером.  

- снимљене материјале увозити у програм за обраду 

видео секвенци (на пример Windows Movie Maker 

и други).  

- показати основне алате за одсецање, брисање, 

позиционирање, копирање, премештање, 

постављање на временску линију видео секвенци 

ради финалне монтаже.  

- на видео секвенце применити визуелне ефекте, 

додати звук и текст.  

- задатак за вежбу: 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). 

- индивидуални рад 

- рад по групама 

- дијалошка метода 

- активна настава 

- кооперативни рад 

- истраживање  

- практичан рад 

-  

Уџбеник 

Рачунарски 

систем 

Штампач 

МSOffice 

Посматрање 

Праћење 

ангажовања 

ученика 

Задовољство 

ученика на часу 
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Корелација: Енглески језик 

 

Наставна тема: ИЗРАДА ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

 

Садржај 

(наставне јединице) 

Циљеви, задаци 

(исходи) 
Методе, облици Средства 

Евалуација, 

самоевалуац. 

- Појам и структура 

презентације.  

- Дизајн и готови 

шаблони,постављање 

ефеката.  

- Рад са текстом,сликама и 

објектима 

- Повезивање слајдова 

унутар презентације.  

- Самостална израда 

презентације.  

 

- дефинисање појма презентације и 

упознавање са њеном типичном 

структуром кроз приказивање добро 

урађених примера.  

- ученике упознати са карактеристикама 

успешне презентације и критеријумима за 

њено оцењивање.  

- ученицима скренути пажњу на поштовање 

препорука приликом самосталне израде 

презентације. Препоруке обухватају: однос 

боја на слајдовима, количине текста, слика, 

анимација, графикона и других видео 

садражаја, као и уклопљеност звукова у 

целину.  

- 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. 

- индивидуални рад 

- рад по групама 

- дијалошка метода 

- активна настава 

- кооперативни рад 

- истраживање  

- практичан рад 

-  

Уџбеник 

Рачунарски 

систем 

Штампач 

МSOffice 

Посматрање 

Праћење 

ангажовања 

ученика 

Задовољство 

ученика на часу 
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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: 

- Низови – појам и употреба низова. Обрадити 

учитавање низа бројева са тастатуре и 

његово исписивање на екрану. 

- Разне врсте петљи, попут For и While. 

Наредбе за контролу петљи, Break и 

Continue. Обрадити пример учитавања низа 

оцена, све док се не учита број мањи од један 

или већи од пет. 

- 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. 

 

- индивидуални рад 

- рад по групама 

- дијалошка метода 

- активна настава 

- кооперативни рад 

- истраживање  

- практичан рад 

-  

Уџбеник 

Рачунарски 

систем 

Штампач 

МSOffice 

Посматрање 

Праћење 

ангажовања 

ученика 

Задовољство 

ученика на часу 

Корелација: Енглески језик 
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ЦРТАЊЕ,СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ     
 

Трајање                      садржај        начин остваривања         врсте активности 

ЦРТАЊЕ 

8+3+1 

-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) 

 

-вербално-текстуалне 

методе(кроз разговор и дискусију са 

ученицима 

обрадити појам пропорције 

као ликовног елемента, 

композиција и простор- 

структура уметничког дела,перспектива-

линеарна,ваздушна, 

инверзна) 

-практично-демонсративне 

методе( по моделу из природе-

цвет,грана,корење...) 

-подстицање,коре- 

ктура, 

естетска анализа и вредновање 

 

-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 

СЛИКАЊЕ 

8+3+1 

-Равнотежа  облика и боје у 

простору(3ч)обр. 

(1ч)вежба 

-Контраст светлина,површ- 

ина 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,експери- 

мента 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(троди- 

мензионални) 

(2ч)обрада 

-Вајарски материјали,одлив- 

ање(негатив,пози-

тив)(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. У в о д - 1 1 Упознавање са циљевима и задаима програма, 

Симултанка предметног наставника против ученика 
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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  

 

 

 

3. 
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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 

 

 

4. 
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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 



 443 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

С
в
ет

ск
и

 ш
ам

п
и

о
н

и
 и

 н
и

х
о
в
о
 

ст
в
ар

ал
аш

тв
о
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

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 

 

6. С в е г а 15 21 36  

 

 

 

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности ученика 

у образовно-

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Начини и поступци 

извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Независни односи  

 

 

5 

Писање, 

закључивање, 

примена 

- Мотивише за рад и 

прилагођава методе 

способностима ученика 

Демонстративна, 

дијалошка,  

текст метода 

-уочавање одлика независних 

реченица 



 444 

Синтаксе 

 
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) 

Глаголски облици 

 
7 

Запажање одлика, 

повезивање стечених 

знања 

- Мотивише за рад и 

прилагођава методе 

способностима ученика 

Демонстративна, 

дијалошка,  

текст метода 

-уочавање одлика, сличности и 

разлика 

Морфологија 

 
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 
Број 

часова 

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 

Начини и 

поступци 

остваривања 

рада  

Циљеви и задаци 

садржаја програма 
УЧЕНИKA НАСТАВНИKA 

Present Continuous vs. Simple 

Present Tenses 
2 

-уочава 

-именује 

-повезује 

-упоређује 

 

 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-помаже ученицима у 

савладавању градива 

-фронтални 

 

-индивидуални 

-Користи граматичку 

целину у говору и у 

писменом изражавању 

- Поставља кратка 

питања другу 

-Примењује употребу 

глаголске именице у 

реченици 

Simple Past Tense 1 

-разликује 

-именује 

-открива релације 

и изражава их 

 

 

-презентује 

-подстиче ученика на 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

-Користи граматичку 

целину у говору и у 

писменом изражавању 
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-упоређује увиђање, закључивање, 

упоређивање 

 

Enough, a few, a little, a bit 1 

-уочава 

 

-закључује 

 

-проверава 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести 

ученика о значају 

граматике језика 

-фронтални 

 

индивидуални 

 

-Користи неодређене 

заменице у енглеском 

језику 

 

The Future with Going to… 1 

-уочава 

 

-именује 

 

-разликује 

 

-упоређује 

 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-утиче на развој 

тачности,прецизности, 

одговорности,уредности 

код ученика 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

 

-Користи граматичку 

целину у говору и у 

писменом изражавању 

 

The First Conditional 1 

-уочава 

 

-именује 

 

-разликује 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

способност да брже 

усвајају знања 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

-Правилно коришћење 

погодбених реченица у 

енглеском језику 

 

Present Parfect Tense 1 

-именује 

 

-упоређује 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести 

ученика о значају 

глаголских времена 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

-Користи граматичку 

целину у говору и у 

писменом изражавању 

 

Passive Voice 2 

-уочава 

-разликује 

-упоређује 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

-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 
Број 

часова 

Активности ученика 

уобразовно-васпитном 

раду 

Активности 

наставника у 

образовно-

васпитном раду 

Начин и поступци 

остваривања програма 

Циљеви и задаци          

садржаја програма 

 

Основе капиталистичког 

друштва: мануфактура, 

капиталиста, радник, прва 

индустријска револуција 

2 

-слушају,  

питају,  

одговарају на питања, 

читају лекцију из књиге 

заједно са наставником 

 

-објашњава, 

показује,  

подстиче,  

сугерише 

Објашњавање основних 

појмова везаних за 

капитализам 

Читање одломака из књиге и 

анализирање, учимо учење 

-боља разумевања 

појмова,усвајање 

основних знања, 

препознавање 

Доба револуција 2 

Слушају, питају, одговарају 

на питања, читају лекцију 

из књиге заједно са 

наставником 

 

-објашњава, показује,  

подстиче,  

сугерише 

Разумевање појма 

револуцијее, историјски 

услови настанка 

-боље разумевање, 

уочавање,  

усвајање основнох 

знања, употреба 

 и примена 

историсјких карата 

Први српски устанак 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 

 

-објашњава, показује,  

подстиче,  

сугерише, мотивише 

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 

Други српски устанак 2 

Одговарају на питања 

наставника, понављају 

основне чињенице: Цвети 

1815, Љубић, Дубље, 

 

-објашњава,  

наводи разговор и 

дискусију, подстиче,  

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 

Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно васпитном 

раду 

Активности 

наставника у 

образовно 

васпитном раду 

Начин и 

поступак 

остваривања 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

Географска обележја 

Азије 
3 

Упознавање основних 

појмова, 

Употреба карте, 

Учвршћивање знања 

Објашњава 

појмове и процесе, 

демонстрира 

употребу карте, 

одговара на 

постављена питања 

ученика, 

мотивише, 

подстиче..... 

Индивидуални 

Тимски 

Групни 

Осамостаљивање у учењу 

Утврђивање знања 

Коришћење карте 

Географска обележја 

Африке 
2 

Упознавање основних 

појмова, 

Употреба карте, 

Учвршћивање знања 

Објашњава 

појмове и процесе, 

демонстрира 

употребу карте, 

одговара на 

постављена питања 

ученика, 

мотивише, 

Индивидуални 

Тимски 

Групни 

Осамостаљивање у учењу 

Утврђивање знања 

Коришћење карте 
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подстиче..... 

Северне и Јужне 

Америке 
2 

Упознавање основних 

појмова, 

Употреба карте, 

Учвршћивање знања 

Објашњава 

појмове и процесе, 

демонстрира 

употребу карте, 

одговара на 

постављена питања 

ученика, 

мотивише, 

подстиче.... 

Индивидуални 

Тимски 

Групни 

Осамостаљивање у учењу 

Утврђивање знања 

Коришћење карте 

Аустралија и 

Окејанија 
2 

Упознавање основних 

појмова, 

Употреба карте, 

Учвршћивање знања 

Објашњава 

појмове и процесе, 

демонстрира 

употребу карте, 

одговара на 

постављена питања 

ученика, 

мотивише, 

подстиче.... 

Индивидуални 

Тимски 

Групни 

Осамостаљивање у учењу 

Утврђивање знања 

Коришћење карте 

 

 

 

ФИЗИКА 

 

Садржај 

програма 

Бро

ј 

час

ова 

Активности 

ученика у 

васпитно-

образовном раду 

Активности 

наставника у 

васпитно-

образовном раду 

Начин и поступак  

остваривања 

програма 

 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Сила и кретање 

 

 

5 

 

 

 

Ученици: 

посматрају  уз 

помоћ наставника 

наводе примере, 

закључују, 

учествују у анализи 

и решавању 

једноставних 

Наставник позазује 

,наводи примере, 

даје додатна 

објашњења, 

показује решавање 

једноставнијих 

задатака усмерава и 

подстиче ученике. 

-индивидуални рад  

-фронтални рад 

-дијалошка метода 

-илустративно-

демонстративна 

метода 

 

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. 

 

Кретање тела 

под дејством 

силе теже 

 

 

2 

Ученици: треба да 

прате, уз помоћ 

наставника 

расуђују, уочавају 

разлике и решавају 

једноставне 

проблеме. 

Наставник показује 

,наводи примере, 

даје додатна 

објашњења,показује 

решавање 

једноставнијих 

задатака усмерава и 

подстиче ученике. 

-индивидуални рад  

-фронтални рад 

-дијалошка метода 

-илустративно-

демонстративна 

метода  

 

Ученик треба да: упозна слободан пад; 

хитац навише; хитац наниже; силу 

трења; силу отпора средине и разуме 

безтежинско стање тела. 

 

 

Равнотежа 

 

 

2 

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. 

-индивидуални рад  

-фронтални рад 

-дијалошка метода 

-илустративно-

демонстративна 

метода  

 

Ученик треба да: научи да сложи и 

разложи векторске величине; да зна 

када је тело у равнотежи; да објасни 

силу потиска и Архимедов закон. 

 

Механички 

рад, снага и 

енергија 

 

 

3 

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. 

 

 

-индивидуални рад  

-фронтални рад 

-дијалошка метода 

-илустративно-

демонстративна 

метода  

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. 

 

Топлотне 

појаве 

 

 

2 

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 

-илустративно-

демонстративна 

метода  

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 

 



 450 

Садржај 

програма 

Број 

часова 

Активности у образовно-васпитном раду 
Начини и поступци 

остваривања рада 
Циљеви и задаци садржаја програма 

       Ученика Наставника 

Операције у 

скупу реалних 

бројева 

1 

-уочава 

-разликује  

-рачуна 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

  

формирање појмова квадратног корена и 

аритметичког квадратног корена 

упознавање и поимање ирационалног 

броја 

извођење рацунских операција са 

реалним бројевима 

Питагорина 

теорема и 

примена 

1 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-рачуна 

-презентује 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и примени 

математике при  решавању 

проблема из свакодневног 

живота 

-фронтални 

-индивидуални 

знају Питагорину теорему и умеју да је 

примене код свих геометријских фигура 

Степени и 

операције са 

степенима 

1 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-рачуна 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-фронтални 

-индивидуални 

упознавање степена чији је изложилац 

природан број с’примерима у физици 

упознавање појмова алгебарског израза и 

његово израчунавање 

Многоугао 1 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

формирање појма многоугла и врсте 

збир углова многоугла и број дијагонала 

у многоуглу  

обим и површина многоугла 

Полиноми и 

операције са 

њима, квадрат 

бинома и 

разлика 

квадрата 

1 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-рачуна 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-утиче на развој 

тачности,прецизности, 

одговорности,уредности код 

-фронтални 

-индивидуални 

рачунске операције са мономима и 

полиномима  

растављање полинома на чиниоце  
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ученика 

Круг и делови 

круга 
1 

уочава 

именује 

разликује 

упоређује 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и примени 

математике у свакодневном 

животу 

-фронтални 

-индивидуални 

 

упознавање нових геометријских појмова 

(централни,периферијски круг, исечак) 

одређивање обима и површине круга  

упоређивање површине исечка и кружног 

лука 

Функција 1 

уочава 

закључује  

разликује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

правоугли  координатни сyстем у равни 

неке основне функције 

Пропорција - 

примена 
1 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-рачуна 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

 

пропорција 

примена у пракси директне и обрнуте 

пропорционалности  

Сличност и 

примена 

сличности 

1 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-презентује 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и примени 

математике при  решавању 

проблема из свакодневног 

живота 

-фронтални 

-индивидуални 

 

Талесова терома 

сличност троуглова,коефицијент 

сличности 

примена сличности код једноставних 

конструктивних задатака 
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БИОЛОГИЈA  

 

Н
а
ст

а
в

н

а
 т

ем
а
 

Циљеви Задаци 

О
б
л

и
ц

и
 

р
а
д

а
 

Методе рада 

Р
есу

р
си

 

Корелација Образовни стандарди 

П
о
р
ек

л
о
 и

 р
азв

о
ј љ

у
д

ск
е 

в
р
сте 

Стицање основних 

знања о пореклу и 

историјском развоју 

човека. 

Разумевање следа 

предака људске врсте и 

промена које су се 

дешавале током 

човечије еволуције. 

 

 Усвајање основних знања о 

пореклу људске врсте 

 Усвајање основних знања о 

родослову људске врсте 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

н
и

 и
 

ф
р
о
н

тал
н

и
 

вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошке, рад 

на тексту) 

демонстративно-

илустративне 

(демонстрација 

сликом и 

компјутером) 

И
н

тер
н

ет стр
ан

е, п
ан

о
и

, 

ш
ем

е, сл
и

к
е, ф

о
то

гр
аф

и
је 

Историја 

(порекло 

човека, 

културна 

еволуција), 

географија 

(распрострањ

еност наших 

предака и 

типова људи 

данас). 

БИ.1.3.8.  

БИ.1.3.9.  

БИ.2.3.5. БИ.3.3.6. 

О
сн

о
в
и

 ц
и

то
л
о
ги

је и
 х

и
сто

л
о

ги
је 

Стицање знања у вези са 

генетиком и 

микробиологијом. 

 

 Усвајање основних знања о 

грађи типске ћелије човека, 

деобама ћелија и основама 

генетике 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

н
и

 и
 ф

р
о
н

тал
н

и
 

вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошке, рад 

на тексту) 

демонстративно-

илустративне 

(демонстрација 

сликом, 

микроскопом и 

компјутером) 

 

П
П

 п
р
езен

тац
и

је и
 и

н
тер

н
ет стр

ан
е, 

п
у
б

л
и

к
ац

и
је, м

и
к
р
о

ск
о
п

и
 и

 м
атер

и
јал

 за 

м
и

к
р
о
ск

о
п

и
р
ањ

е. 

Математика 

(комбинова-

ње 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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Г
р

ађ
а ч

о
в
еч

јег тел
а 

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. 

 Усвајање основних знања о 

грађи и функционисању 

осганских система човека, 

њихових повреда и болести, 

као и правилног опхођења 

према организму као целини. 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

н
и

 и
 ф

р
о
н

тал
н

и
  

вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошке, рад 

на тексту) 

демонстративно-

илустративне 

(демонстрација 

сликом, моделом 

и компјутером) 

 

И
н

тер
н

ет стр
ан

е, п
ан

о
и

, м
о
д

ел
и

 о
р
ган

а и
 

ск
ел

ет. 

Физика 

(примена 

закона 

физике на 

облике и 

улоге 

појединих 

органа – 

трење, 

енергија, 

површина, 

запремина...) 

хемија 

(познавање 

најосновнији

х био-

хемијских 

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. 

Р
еп

р
о
д

у
к
ти

в
н

о
 зд

р
ав

љ
е 

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. 

 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. 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
н

и
 и

 ф
р

о
н

тал
н

и
 

вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошке, рад 

на тексту) 

демонстративно-

илустративне 

(демонстрација 

сликом, 

графиком, 

шемом и 

компјутером, 

учење по 

моделу) 

 

И
н

тер
н

ет стр
ан

е, п
ан

о
и

 и
 ш

ем
е. 

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. 
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ХЕМИЈА  

 

Циљеви наставе су: 

Допунска настава из хемије се организује за ученике који спорије усвајају знања, ученике који нису били присутни на неким часовима,  

ученике који желе да утврде знање или уклоне евентуалне нејасноће, што доприноси бољем усвајању знања и вештина везаних за 

наставно градиво   

 

Редни 

број 

теме 

Број 

часова 

Садржај        

програма 

 

Активности ученика у 

образовно 

васпитном раду 

Активности наставника 

у образовно 

васпитном раду 

Начин и 

поступак 

остваривања 

 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

 

1. 

 

    4 

Основни 

хемијски 

појмови 

- посматра супстанце 

- изводи закључке 

- ради огледе: прави смеше, 

раздваја смеше 

- испитује физичке и хемијске 

промене 

-показује супстанце 

-наводи на закључке 

-показује како се испитују 

основне физичке особине 

- индивидуални 

рад 

- групни рад 

- разликује физилка и хемијска 

свој ства супстанце и физичке и 

хемијскепромене супстанце 

- разликује појмове: елеменат, 

једињење, смеша 

    2.      4 
Структура 

супстанце 

- црта модел атома 

- користи таблицу ПСЕ 

- саставља формуле помоћу 

валенце 

- препознаје по формули тип 

хемијске везе 

 

-Упућује на правилно 

коришћење таблице ПСЕ 

-указује како се из 

формуле може сазнати тип 

везе 

- индивидуални 

рад 

- групни рад 

- зна које честице улазе у састав 

атома 

- зна основне податке о елементу 

из ПСЕ 

- зна разлику јонске и ковалентне 

везе 

- примењује валенцу за писање  

  формула 

3.     4 

Хомогене 

смеше  

-раствори 

- прави растворе 

- врши једноставнија 

израчунавања 

 

-Показује како се праве 

раствори 

-објашњава једноставнија 

израчунавања 

- индивидуални 

рад 

- групни рад 

- зна шта је раствор, а шта 

растварач 

- ради једноставне задатке 

- уме да направи раствор допуном 

до100г, ако је дата количина 

растворљиве супстанце 
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4.     6 

Хемијске 

реакције и        

израчунавања 

- повезује знања 

- пише једноставније једначине 

хемијских 

  реакција 

- врши једноставнија 

ирачунавања 

 

-подстиче ученике да 

повезују знања 

-објашњава писање 

једноставнијих једначина 

хемијских реакција 

-показује како се врше 

једноставнија 

израчунавања 

- индивидуални 

рад 

- групни рад 

- зна да представи једноставније 

  процесе једначинама 

- разликује појмове: мол, 

моларна 

  маса и количина супстанце 

- зна да докаже закон одржања 

масе 

  преко хемијске једначине 

 

 

 

 

ДОДАТНА  НАСТАВА   

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК  

  

     Садржаји програма 
Број 

часова 

 

Активности ученика 
Активности наставника 

Начини и поступци 

извођења програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

 

Језик 

 

- Граматика 

 

- Правопис 

 

 

 

 

 

24 

- примењује 

претходностечена знања 

 - овладава новим 

граматичким и 

правописним   правилима 

( систем зависних и 

независних реченица, 

синтагме, глаголски 

облици ); 

- уочава на примерима; 

- упоређује; 

- Презентује наставни 

садржај 

-Мотивише на рад, 

закључивање и 

упоређивање 

- Припрема ученике за 

такмичења из матерњег 

језика 

 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- индивидуални 

 

- припрема ученика за 

школско, општинско, 

међуопштинско и 

републичко такмичење 

из Српског језика. 

Лектира 

 

 

 

8 

 

- чита, анализира и 

интерпретира дела по 

избору ученика и 

наставника; 

- уметнички анализира 

филм по избору; 

- Подстиче на креативан 

однос при тумачењу 

књижевних дела и 

стваралачко мишљење. 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- индивидуални; 

-демонстративни 

- оспособљавање за 

исказивање властитих 

судова и закључака 

приликом анализе 

текста. 



 456 

Култура изражавања 

 

    - Говорно изражавање 

 

    - Писмено изражавање 

 

 

 

4 

- 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 ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 

Начини и 

поступци 

остваривања 

рада 

Циљеви и задаци 

садржаја 

програма УЧЕНИKA НАСТАВНИKA 

Countries and Nationalities 2 

-уочава 

-именује 

-повезује 

-уређује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

 

-индивидуални 

-проширивање 

знања о употреби 

придева и именица 

везане за нације и 

националности 

Descriptions: People and objects 2 

-открива 

релације и 

изражава их 

-упоређује 

-уочава 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-фронтални 

 

-индивидуални 

-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 

3 

-уочава 

-закључује 

-проверава 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и 

примени граматичке 

целине при  решавању 

проблема из свакодневног 

живота 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

-употреба познатих 

речи унутар 

непознатог текста 

Interview a friend about a discovery 

 
2 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

-открива 

релације 

-изражава их 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-утиче на развој 

тачности,прецизности, 

одговорности,уредности 

код ученика 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

 

-примена стеченог 

вокабулара 

Opposites: un + adjective 2 

-уочава 

-именује 

-открива 

релације 

-упоређује 

-закључује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

- префикси у 

енглеском језику 

који означавају 

супротно значење 

Expressions of quantity: too 

much/many, (not) enough, a few, a 

little, a bit 

 

3 

-уочавање 

-разликује 

-упоређује 

-проверава 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и 

примени граматичке 

целине у свакодневном 

животу 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

 

-примена израза 

квантитета у 

енглеском језику 

 

Quiz in English (Geography, History, 

Music and Art) 
3 

-oткрива 

релације 

-закључује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

-развијање 

логичког 

мишљења и 

закључивања 
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мишљење 

Pronunciation 3 

-oткрива 

релације 

-закључује 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

-употреба 

граматичке целине 

 

Verbs and expressions followed by the 

–ing form 

3 

-открива 

релације 

-закључује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и 

примени модалног глагола 

при  решавању проблема 

из свакодневног живота 

-фронтални 

 

-индивидуални 

-употреба глагола и 

израза у енглеском 

језику 

Present Perfect Tense (ever/never, 

just, for.., since…) 
3 

-разликује 

 

-упоређује 

 

-проверава 

-презентује 

-усмерава ученика 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

 

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

-употреба 

граматичке целине 

Ilnesses and injuries 2 

-oткрива 

релације 

-закључује 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-фронтални 

 

-индивидуални 

-упознавање са 

новим 

вокабуларом 

 

Listen and identify mistakes 2 

-упоређује 

-открива 

релације 

-изражава их 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и 

примени граматичке 

целине у свакодневном 

животу 

-фронтални 

 

-индивидуални 

-развијање  

мишљења и 

закључивања 

значења текста уз 

помоћ научене 

граматике 

Question tags 3 

-открива 

релације 

-закључује 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-фронтални 

 

-индивидуални 

-примена 

коришћења 

граматичке 

конструкције у 

енглеском језику 

Relative pronouns: who, that, which  -открива -презентује -фронтални -'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 
Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 

Активности 

наставника у раду 
Начин и поступци 

остваривања програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

 

 

Успон Европе 

(Европа од краја 15. 

до краја 18.века) 

2 

Увежбавање знања напредног 

нивоа, рад на историјској 

карти, организовање квизова, 

тестови за такмичења  

-води дискусију, 

наводи, ствара 

ситуацију, анализира., 

подстиче,  

усмерава 

Обнављање градива 

ранијих разреда, рад на 

кључним појмовима и 

стандардима напредног 

нивоа, припрема за 

такмичење 

 

-развијање сарадничког 

односа, проширивање 

постојећих и усвајање 

нових знања, сналажење на 

карти 

Српски народ под 

страном влашћу од 

16. до  18 века 

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 

Обнављање градива 

ранијих разреда, рад на 

кључним појмовима и 

стандардима напредног 

нивоа, припрема за 

такмичење 

 

-усвајање нових знања, 

утврђивање постојећих, 

употреба 

атлас,оспособљавање за 

самосталан рад 

Доба револуција 

(свет од кр.18.века 

до 70-тих год. 

19.века) 

2 

Увежбавање знања напредног 

нивоа, рад на историјској 

карти, организовање квизова, 

тестови за такмичења 

-објашњава, води 

дискусију,  

упућује на изворе и 

литературу,  усмерава,  

анализира 

Обнављање градива 

ранијих разреда, рад на 

кључним појмовима и 

стандардима напредног 

нивоа, припрема за 

такмичење 

-анализа 

текстова,уочавање 

повезаности 

градива,оспособљавање за 

самосталан рад 

 

Нововековне српске 

државе Србија и 

Црна Гора (до 

међународног 

прознања 

1878.године) 

2 

Увежбавање знања напредног 

нивоа, рад на историјској 

карти, организовање квизова, 

тестови за такмичења 

 

-објашњава, подстиче,  

мотивише,  

усмерава 

истраживање, 

анализира 

Обнављање градива 

ранијих разреда, рад на 

кључним појмовима и 

стандардима напредног 

нивоа, припрема за 

такмичење 

-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 

Активности ученика у 

образовно васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно 

васпитном раду 

Начин и поступак 

остваривања 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

Организовање додатног 

рада- 
4 

Разматрају,  

предлажу,  

усвајају план и програм 

Предлаже 

програм, 
Разговор,  

Активно учешће и улога у 

доношењу одлука, 

Истраживачки радови 10 

Користе стручну 

литертуру, самостално 

истражују, 

 Упућује  у начине 

коришћења извора 

знања, мотивише, 

Самосталан рад, 

истраживачки рад, 

тимски рад, рад у 

Осамостаљивање у раду, 

самостално истраживање, 

самостално и правилно 
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пишу реферате, 

осмишљавају асооцијације, 

организују квизове, 

активно учествују у 

планирању и организовању 

екскурзија, 

дајући предлоге 

спрема тестове, , 

упућује уписање 

реферата, 

малим групама коришћерње стручне 

литературе,штампе 

Интернет у настави 7 

Обучавање употребе 

савремених техничких 

достигнућа, правилно 

руковање и самостална 

примена у сопственом 

истраживању. 

Демонстрира, 

саветује о чувању 

имовине 

Самосталан рад, 

рад у мањим групама, 

тимски рад 

Самостално рукују, 

истражују, сазнају и 

примењују техничка 

достигнућа у настави. 

Припрема за такмичење 15 

Активности проширују 

знања петог, шестог, 

седмог и осмог разреда, 

самостално користи 

стручну литературу, 

интернет, штампу, 

учествују на свим 

организованим 

такмичењима 

Проналази изворе 

знања, мотивише, 

спроводи проверу 

знања, одговара 

на постављена 

питања, 

објашњава, 

усмерава, даје 

подршку 

Индивидуалн 

Тимски 

Истраживачки 

Развијање свестраније, 

целокупније личности са 

ширим размишљањима о 

збивањима, 

истраживачком раду и 

нових сазнања о свету 

 

ФИЗИКА 

 

Садржај 

програма 

Број 

часова 

Активности ученика у  

васпитно-образовном 

раду 

Активности 

наставникау 

васпитно-обратовном 

раду 

Начин и поступак 

остваривања 

програма 

 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Равнотежа 

тела 

 

 

 

 

 

3 

 

Ученик самостално и 

спонтано посматра  

различите облике слагања 

и разлагања сила и полугу, 

поставља питања, изводи 

закључке, претражује и 

користи литературу и 

Наставник учи, 

подстиче,усмерава 

,наводи ученике да 

повезују и примењују 

стечена знања о 

слагању и разлагању 

силе, примени полуге. 

-индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару 

-дијалошка метода 

-илустративно-

демонстративна 

метода 

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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 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. 

-практични рад 

-решавање 

рачунских задатака 

 

Кретање и 

сила 

 

 

 

 

 

3 

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 равномерно-

променљивог кретања (рач. 

и граф.). 

Наводи ученике на 

решавање сложенијих 

проблема.Вежба са 

њима такмичарске 

задатке и развија у 

њима изтрживачки дух. 

-индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару 

-дијалошка метода 

-илустративно-

демонстративна 

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. 

Кретање тела 

под дејством 

силе теже и 

сила трења 

 

 

 

 

4 

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. 

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. 

-индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару 

-дијалошка метода 

-илустративно-

демонстративна 

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. 

Рад, снага и 

енергија 

 

 

Ученик самостално и 

спонтано посматра 

Учи их да примењују 

стечена знања о  

-индивидуални рад  

-групни рад  

Ученик повезује и примењује 

стечена знања о раду, снази и 
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4 

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. 

енергији 

тела.Објашњава 

рачунске задатке и 

појаве у 

природи.Повезује 

теорију са 

праксом.Упућује на 

коришћење литература 

и интернета. 

-рад у пару 

-дијалошка метода 

-илустративно-

демонстративна 

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. 

Топлотне 

појаве 

 

 

 

 

5 

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. 

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. 

-индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару 

-дијалошка метода 

-илустративно-

демонстративна 

метода 

-практични рад 

-решавање 

рачунских задатака  

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 

Број 

часова 

Активности у образовно-васпитном раду 
Начини и поступци 

остваривања рада 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 
Ученика Наставника 

Конструктивни 

задаци- троугла 

и 

паралелограма 

3 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

-фронтални 

-индивидуални 

  

-конструкција помоћу 

висине,тежишне дужи,збира и 

разлике страница 
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мишљење 

Ирационални 

бројеви                   

(oдабрани 

задаци) 

2 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-презентује 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и примени 

математике при  решавању 

проблема из свакодневног 

живота 

-фронтални 

-индивидуални 

-рачунске операције у скупу 

ирационалних бројева свођењем 

на исти корен 

Примена 

Питагорине 

теореме на 

геометријске 

фигуре 

6 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-фронтални 

-индивидуални 

-практични задаци који се могу 

решавати Питагорином теоремом 

Комбинаторни 

задаци 
2 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-презентује 

-усмерава ученика 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-објашњење основних појмова из 

комбинаторике 

Решавање 

такмичарских 

задатака 

4 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-утиче на развој 

тачности,прецизности, 

одговорности,уредности код 

ученика 

-фронтални 

-индивидуални 

-одабрани ѕадаци са разних 

такмичења 

Правилни 

многоуглови 
2 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и примени 

математике у свакодневном 

животу 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-конструкција О и P помоћу а,r,R 
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Полиноми- 

растављање на 

чиниоце 

3 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 
-писање збира у облику производа 

Квадрат бинома 

и тринома 
3 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

-индивидуалн 

 

-примена квадрата бинома у 

геометрији 

Такмичарски 

задаци 
2 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-презентује 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и примени 

математике при  решавању 

проблема из свакодн. живота 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-одабрани ѕадаци са разних 

такмичења 

Круг- 

проблемски 

задаци 

2 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-решавање сложених задатака 

Дељивост и 

примена 

дељивости 

3 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-презентује 

-усмерава ученика 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

 

 

-решавање сложених задатака 

помоћу НЗС и НЗД 

Сличност 

троуглова 
4 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-презентује 

-усмерава ученика 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индукт.,дедукт. мишљење  

-фронтални 

-индивидуални 

 

-решавање практичних проблема 

помоћу сличности (висина 

дрвета,дужина тунела,ширина 

реке и сл.) 
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БИОЛОГИЈА 

 

Н
а
ст

а
в

н

а
 т

ем
а
 

Циљеви Задаци 

О
б
л

и
ц

и
 

р
а
д

а
 

Методе рада 

Р
ес

у
р

си
 

Корелација Образовни стандарди 

П
о

р
ек

л
о
 и

 р
аз

в
о
ј 

љ
у
д

ск
е 

в
р
ст

е 

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. 

 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). 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

н
и

 и
 г

р
у
п

н
и

 

вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошке, рад 

на тексту) 

демонстративно-

илустративне 

(демонстрација 

сликом и 

компјутером) 

П
П

 п
р

ез
ен

та
ц

и
је

 и
 и

н
те

р
н

ет
 с

тр
ан

е,
 п

ан
о
и

, 
ш

ем
е,

 с
л
и

к
е,

 

ф
о

то
гр

аф
и

је
, 

п
р
и

б
о
р
 з

а 
ц

р
та

њ
е 

и
 б

о
је

њ
е 

Историја 

(порекло 

човека, 

културна 

еволуција), 

географија 

(распрострањ

еност наших 

предака и 

типова људи 

данас). 

БИ.1.3.8.  

БИ.1.3.9.  

БИ.2.3.5. БИ.3.3.6.  
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О
сн

о
в
и

 ц
и

то
л
о
ги

је
 и

 х
и

ст
о
л
о
ги

је
 

Продубљивања 

знања у вези са 

генетиком и 

микробиологијом; 

развијање 

способности 

презентовања и 

(вршњачког) 

преношења знања. 

 Микроскопирање препарата 

људских и животињских ткива; 

 Детаљнија обрада теме: основи 

генетике; функција хромозома 

и гена, правила наслеђивања, 

квалитативне и квантитативне 

особине... 

 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

н
и

, 
р
ад

 у
 п

ар
о
в
и

м
а 

и
 

ф
р
о
н

та
л
н

и
 

вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошке, рад 

на тексту) 

демонстративно-

илустративне 

(демонстрација 

сликом, 

микроскопом и 

компјутером) 

 

П
П

 п
р
ез

ен
та

ц
и

је
 и

 и
н

те
р
н

ет
 с

тр
ан

е,
 

п
у
б

л
и

к
ац

и
је

, 
м

и
к
р
о
ск

о
п

и
 и

 м
ат

ер
и

ја
л
 з

а 

м
и

к
р
о
ск

о
п

и
р
ањ

е.
 

Математика 

(комбинова-

ње 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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Г
р

ађ
а ч

о
в
еч

јег тел
а 

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. 

 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,  

 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

н
и

 и
 гр

у
п

н
и

 

вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошке, рад 

на тексту) 

демонстративно-

илустративне 

(демонстрација 

сликом, моделом 

и компјутером,) 

 

П
П

, п
р
езен

тац
и

је, и
н

тер
н

ет стр
ан

е, к
њ

и
ге и

 ч
асо

п
и

си
, п

ан
о

и
, 

п
р

и
б

о
р
 за ц

р
тањ

е и
 м

о
д

ел
и

р
ањ

е. 

Физика 

(примена 

закона 

физике на 

облике и 

улоге 

појединих 

органа – 

трење, 

енергија, 

површина, 

запремина...) 

хемија 

(познавање 

најосновнији

х био-

хемијских 

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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Р
еп

р
о
д

у
к
ти

в
н

о
 зд

р
ав

љ
е 

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. 

 

 Трибине и дискусије у вези са 

репродуктивним здрављем, 

хигијеном, нежељеном 

трудноћом, контрацепцијом и 

заштитом, превенцијом, 

могућим болестима и лечењем. 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

н
и

 и
 гр

у
п

н
и

 

вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошке, рад 

на тексту) 

демонстративно-

илустративне 

(демонстрација 

сликом, 

графиком, 

шемом и 

компјутером,) 

 

П
П

, п
р
езен

тац
и

је, и
н

тер
н

ет стр
ан

е, к
њ

и
ге и

 

ч
асо

п
и

си
. 

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 

Садржај 

програма 

Активности ученика у 

образовно 

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно 

васпитном раду 

Основни облици 

извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја                

програма 

 

   1. 

 

 

    2 

 

 

Хемија и њен 

значај 

- активно учествује, поставља 

питања 

- врши мерење масе, запремине 

и 

  температуре 

- бележи резултате, дискутује 

- одговара  на 

питања 

- подстиче на 

стваралачко 

мишљење 

- упућује у 

лабораторијски рад 

- индивидуални рад 

 

- разуме шта је предмет 

изучавања хемије и како се 

долази до сазнања 

- овладава основним 

операцијама лабораторијске 

технике 

- организује радно место, 
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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  

-одговара на питања 

- наводи на 

размишљање 

- буди радозналост 

-упућује у 

самосталан рад 

- индивидуални рад 

 

- разуме разлику између 

физичких и хемијских промена 

- зна разлику између чистих 

супстанци и смеша 

- умеју да примене одговарајући 

поступак за раздвајање састојака 

смеша знајући својства 

супстанци  

 

   3. 

 

  

 

   6 

 

  

 

Структура 

супстанце - схвата повезаност својстава 

супстанце и хемијске везе 

- постваља питања, закључује 

- самостално врши 

израчунавање 

 

 

-објашњава 

повезаност хемијске 

везе са својствима 

супстанце 

-упућује на 

критичко мишљење 

-објашњава суштину 

и значај 

израчунавања у 

хемији 

- индивидуални рад 

- фронтални рад 

- рад у паровима 

- разуме квалитативно и 

квантитативно значење 

хемијских симбола 

- зна основне честице које 

изграђују 

супстанце 

- зна разлику између јонске и 

ковалентне везе 

- израчунава релативну 

молекулскумасу, процентни 

састав једињења 

- на основу положаја елемнта 

уПСЕ 

одређује тип хемијске везе 

 

   4. 

 

   

 

   4 

     

 

 Хомогене 

смеше –       

раствори 

- самостално праве растворе 

исте концентрације, а различите 

масе 

- постваљају питања 

- врше израчунавања 

- схватају везу квантитативног 

састава раствора и процентне 

концентрације 

- подстиче ученике 

на самосталан рад 

-упућује на 

повезивање 

израчунавања 

процентног састава 

раствора са 

практичном 

применом раствора 

одрећене 

концентрације 

- индивидуални рад 

- фронтални рад 

- рад у паровима 

- разуме изражавање 

квантитативног 

  састава преко процентне 

концентрације 

- разме да је вода растватач за 

једињења са јонском и поларном 

ковалентном везом 

- уме да израчуна и направи 

раствор 

  одређене концетрације 
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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, јун 2014. 
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ФОНД ЧАСОВА ЗА ОСМИ РАЗРЕД 

 

Редни 

број 
 ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ОСМИ РАЗРЕД 

Нед. Год. 

1. Српски језик 4 136 

2. Страни језик- енглески 2 68 

3. 

 
Ликовна култура 1 34 

4. Музичка култура 1 34 

5. Историја 2 68 

6. Географија 2 68 

7. Физика 2 68 

8. Математика 4 136 

9. Биологија 2 68 

10. Хемија 2 68 

11. Техничко и информатичко образовање 2 68 

12. Физичко васпитање 2 68 

Редни 

број 
 ОБАВЕЗНИ  ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   

1. Верска настава / Грађанско васпитање
2
 1 34 

2. Страни језик-Немачки језик/ Руски језик 2 68 

3. Физичко васпитање- изборни спорт
1 

1 34 

Редни 

број 
 ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   

1. Информатика и рачунарство 1 34 

2. Домаћинство 1 34 

3 Цртање, сликање и вајање 1 34 

4 Шах   

Редни 

број 
 ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА   
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1. Редовна настава   

2. Допунска настава 1 34 

3. Додатни рад 1 34 

 

6. 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. 

7. Ученик бира један од обавезних изборних предмета: верска настава/грађанско васпитање и изучава га до краја образовног циклуса. 

8. 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 Језик  и правопис Језичка култура Укупно 

1. 
ЈЕЗИК ЈЕ ХРАНИТЕЉ 

НАРОДА 
20 23 8 51 

2. ТО БЕЈАХУ ИДЕАЛИ 3 7 5 15 

3. 
ПРИЧА О СВЕТОМ 

САВИ 
2 2 2 6 

4. 
СВЕ ЋЕ ТО НАРОД 

ПОЗЛАТИТИ 
7 6 5 18 

5. 
ЧЕЖЊА ЗА 

ДАЉИНАМА 
6 9 4 19 

6. ГЛАСАМ ЗА ЉУБАВ 8 5 5 18 

7. 
У ЋУТАЊУ ЈЕ 

СИГУРНОСТ 
5 1 3 9 

УКУПНО 51 53 32 136 
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Садржај 

програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начини и поступци 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Језик 

- Граматика 

-Правоопис 

53 

 

Слушање, 

упоређивање, 

анализирање, 

самостално 

закључивање, 

прктична примена, 

истраживање, 

примена стеченог 

знања 

-Презентује 

наставни садржај 

-Подстиче на 

усвајање знања, 

мотивише на 

размишљање и 

закључивање 

 

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 

Књижевност 

-Школска 

лектира 

-Домаћа 

лектира 

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 

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 

Култура 

изражавања 

- Говорно  

изражавање 

- Писмено 

изражавање 

32 

Читање, разговор, 

упоређивање, 

истицање 

индивидуалности, 

неговање говорне и 

писане културе 

-Презентује 

наставни садржај 

- Подстиче на 

креативност у 

усменом и 

писменом 

изражавању. 

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 
Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Вештина 

читања и 

разумевања 

прочитаног 

 

 

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, узрок-

последица) 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 

 

Писмено 

изражавање 

 

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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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 

резимеа  

д зна правописну норму и 

примењује је у већини случајева  

 

г) саставља аргументовани текст 

д) пише приказ, репортажу или 

расправу 

 

Граматика 

 

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 

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 

 

 

Лексика 

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) 

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 

Народнии 

књижевни језик 

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 

  

Књижевност 

 

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 

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 казивања- 

унутрашњи 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 темама
1
, 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 језику
2
 

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.  

Оперативни задаци по језичким вештинама 
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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; 

б) да би пратио упутства; 
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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 

У ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) које не могу да се споразумеју, ученик треба да:  
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- 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 учења
3
 

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, 

• примењује компензационе стратегије и то тако што:  
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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 Образовно 

- 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 

(толеранција, разумевање, хуманост); 

- професионална оријентација (жеље и 

- 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 

селу и у граду); 

- знаменитости, интересантна места и дешавања у 

- 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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реалне могућности у вези са даљим 

школовањем и усавршавањем) 

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 

18. Скретање пажње 
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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:  

a) The Past Perfect Tense 
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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) Број часова Остваривање програма ( начин и поступци ) Врсте активности у васпитно-образовом раду 

Увод   2    

 

 

-  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 

 

-  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 

2  Време и место  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 

-  рад на тексту (читање са разумевањем) 

- слушање аудио материјала 

- визуелне активности 

- говорне вежбе, усмене презентације, дијалози 

- израда разних врста граматицких везбања 

- изговарање снимљеног материјала 
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- 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 

- писање кратког есеја на тему образовања 

- певање песама 

- прикупљање података о инсектима на мат. 

језику 

- драмске активности 

- прављење табела 

3  Опасности 10    

 

 

- 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 

-  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 

4  Може ли једно 

питање? 

  10    

 

 

- усвајање новог речника којим се на енглеском језику говори 

о медијима, занимањима/пословима и полицијским 

операцијама 

- упознавање са свакодневним изразима којима се од некога 

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 

-  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 животу тинејџера 

- певање песама 

- прављење списка послова којима се баве 

тинејџери 
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- 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 

- драмске активности 

- попуњавање упитника 

- прављење огласа за посао 

5  Купопродаја 10    

 

 

- 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 

-  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 

6  Протест 10    

 

 

- 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 

- 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 

-  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 

- певање песама 

- прикупљање података о енглеским 

универзитетима  

- драмске активности 

- преношење порука  

- прављење и попуњавање табела 



 493 

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 

 

 

 

 

- вежбање изговарања речи у везаном говору 

Писмени задаци: 3 X 2      6    
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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 

 

Бр. 

час. 

Активности ученика у образовно-

васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 

Облици 

остваривања 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

 

 

 

 

 

 

Слободно 

компоновање 

 

 

 

3+2 

-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 

 -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 

 

-фронтални 

 -групни 

-рад у пару 

-индивидуални 

-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 

Визуелна 

метафорика и 

споразумевање 

- 

 

5+ 2 

-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 

-кроз разговор и дискусију 

развија се значај масовне 

комуникације у свакодневном 

животу 

-објашњавање појмова-

амблем,симбол,персонификациј

а,алегорија,хералдика,пиктогра

м 

-проналази примере из 

свакодневног живота и 

презентује их ученицима 

-објашњава појам стилизације 

-индивидуални 

рад 

-рад у пару 

-фронтални 

 

-схватају улогу масовне 

комуникације у 

свакодневном животу 

-разумеју појмове-

амблем,знак,пиктограм,хе

ралдика,стилизација 

-познају карактеристике 

савремене комуникације 

и технологије 

-изводе радове са 

одређеном намером у 

различитим ликовним 
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-учествује у креирању вежби 

-подстиче самосталан рад 

ученика 

-буди њихову машту и 

креативнос 

-врши естетску анализу и 

врадновање 

техникама и 

материјалима 

Контраст, 

јединство и 

доминанта у 

простору 

 

 

10+6 

-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 

-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 

-индивидуални 

-рад у пару 

-групни рад 

-фронтални 

-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 

Слободно 

компоновање и 

фантастика 

 

    4+2      -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 

-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 

-индивидуални 

рад 

-фронтални 

-групни рад 

-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 Павловић-

Барили.. 

-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 2. ниво - СРЕДЊИ 3. ниво - НАПРЕДНИ 

1. Медији, 

материјали и 

технике 

визуелних 

уметности 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом 

раду) основне меди-је, материјале и 

технике (цртање, сликање, ваја-н>е) 

визуелних уметности 

ЛК.1.1.2. изводи дводимензионалне и 

тродимензионалне радове 

ЛК. 1.1.3. описује свој рад и радове 

других (нпр. исказује утисак) 

ЛК.2.1.1. познаје и користи (у свом раду) 

основне из-ражајне могућности 

класичних и савремених медија, 

техника и материјала визуелних умет-

ности 

ЛК.2.1.2. образлаже свој рад и радове других 

(нпр. наводи садржај, тему, 

карактеристике технике...) 

ЛК.3.1.1. познаје и користи различите изражајне 

могућности класичних и савремених медија, 

техника и 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, 

принципи и 

садржаји 

(теме, моти-ви, 

идеје...) 

Визуелних 

уметности 

ЛК. 1.2.1. описује свој рад и радове 

других (нпр. исказује утисак) 

ЛК.2.2.1. одабира адекватан садржај да би 

представио неку идеју или концепт 

ЛК.2.2.2. образлаже свој рад и радове 

других (нпр. наводи садржај, тему, 

карактеристике тех-нике...) 

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 3. Улога, развој 

и различи-тост 

визуелних 

уметности 

ЛК. 1.3.1. описује разлике које уочава на 

уметничким радо-вима из различитих 

земаља, култура и периода 

ЛК. 1.3.2. зна да наведе различита 

занимања за која су по-требна знања и 

вештине стечени учењем у визу-елним 

уметностима (нпр. костимограф, 

дизајнер, архитекта...) 

ЛК.1.3.3. познаје места и изворе где 

може да прошири своја знања везана за 

визуелне уметности (нпр. музеј, 

галерија, атеље, уметничка радионица...) 

ЛК.1.3.4. зна неколико примера примене 

визуелних уметности у свакодневном 

животу 

ЛК.2.3.1. лоцира одабрана уметничка дела у 

историј-ски и друштвени контекст 

ЛК.3.3.1. анализира одабрана уметничка делау 

оджн \ на време настанка и према културној 

припаднт ги (описује основне карактеристике, 

намеру уметни ка...) 

ЛК.3.3.2. описује потребна знања и вештине који 

су неопход ни у занимањима везаним за визуелне 

умг 1НО1 1 и 

ЛК.3.3.3. користи другаместаиизворе(нм|>. 

библиотека, ин-тернет...) да би проширио своја 

ШММ И | ни |у1''1них уметности 

ЛК.3.3.4. разуме међусобну повезашкт и утиц.1| 

уметности и других области живота 
 

Назив теме-области 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Довољан 2 Добар 3 Врло добар 4 Одличан 5 

 

 

Слободно компоновање 

 

-Ученик треба да зна: 

-разликује и користи у 

свом раду основне 

медије,материјале и 

технике 

-изводи дводимензионалне 

и тродимензионалне 

радове 

-износи утисак о свом раду 

-Ученик треба да зна: 

-познаје и користи 

основне 

медије,материјале и 

технике визуелних 

могућности и 

могућности које оне 

пружају 

-описује свој рад и 

-Ученик треба да зна: 

-познаје и користи 

различите изражајне 

могућности класичних и 

савремених медија,техника 

и материјала визуелне 

уметности 

-одабира адекватна 

средства(медије,технике),п

-Ученик треба да зна: 

-познаје и користи изражајне 

могућности лик.медија,техника 

и материјала 

-одабира адекватна средства 

помоћу којих ће на најбиљи 

начин реализовати своју идеју 

-изводи радове са одређеном 

намером 
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и радовима других радове других 

(нпр.наводи 

садржај,тему,карактер

истике технике) 

-одабира адекватан 

садржај да би 

представио неку идеју 

или концепт 

 

 

 

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 композиције-

лоцира 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 

Визуелна метафорика и 

споразумевање 

 

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 

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 

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 

појмове-

амблем,знак,персонификација,а

легорија,хералдика 

-самостално гради маштовита и 

оригинална ликовна решења 

стилизованих облика 

-користи саврамене медије 

комуникације-

фотографију,видео,филм 

Контраст, 

јединство и доминанта 

 

Ученици треба да знају: 

-разликују контраст као 

супротстављање квалитета 

истих или различитих 

ликовних елемената 

Ученици треба да 

знају: 

-кроз различите 

лик.технике и 

материјале исказују 

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,високо-

ниско,кратко-дуго,облика-

обло-угаоно,боје-светло-

тамно),код 

тродимензионалних 

облика-конвексно-

конкавно 

-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 

-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  

 

 

 

Слободно компоновање 

и фантастика 

 

Ученици треба да: 

-разликују појмове реално-

иреално 

-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 

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 

 

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 

Ученик треба да зна: 

-познаје карактеристике 

савремене комуникације и 

технологије 

-гради самостална и 

оригинална ликовна 

Ученик треба да зна: 

-успешно анализира свој рад и 

радове других,зна добро 

појмове-амблем, знак, 

персонификација, алегорија, 

хералдика 
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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 

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. 

 

 

Елементи музичке 

писмености 

Основни 

ниво 

Средњи 

ниво 

Напредни 

ниво 

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. 

 

Ученик зна историјат, литературу, извођаче и специфичне карактеристике музичких 

инструмената и састава што повезује са естетском применом. 

 

 

 

Инструменти, гласови и 

састави 
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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 

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. 

 

 

Епохе; 

Музичко-сценска и 

концертна музика 

Основни 

ниво 

Средњи 

ниво 

Напредни 

ниво 

Ученик познаје основне појмове одређених музичких жанрова. 

 

Ученик разуме специфичне карактеристике жанра, структукуралне и драматуршке 

елементе жанровских примера и њихову естетску функцију. 

Ученик повезује драматуршке и структуралне елементе са естетском применом и 

доводи у везу са духом времена. Познаје најзначајније светске и националне 

представнике. 

 

 

 

Жанрови 

Основни 

ниво 

 

 

Средњи 

ниво 

 

Напредни 

ниво 

Ученик познаје основне појмове народног стваралаштва, контекст настанка српске 

народне музике, музичке карактеристике и специфичне саставе. Ученик познаје 

основне појмове српске народне духовне музике (Осмогласник) и основне 

караткеристике фолклорне музике других народа. 

Ученик повезује изражајне елементе народне музике са контекстом њиховог 

настанка. Препознаје различите видове спрског музичког фолклора по географским 

карактеристикама. 

Ученик разликује старију и новију музичку традицију, аутентичну фолклорну музику 

од “ новокомпоноване “ на основу повезивања музичких, текстуалних, извођачких, 

социјалних и историјских карактеристика. 

 

 

 

 

Народна 

музика 
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композиције. 

Основни 

ниво 

Средњи 

ниво 

Напредни 

ниво 

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. 

 

 

Инструменти, гласови и 

састави 

Основни 

ниво 

 

Средњи 

ниво 

 

Напредни 

ниво 

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. 

 

 

Епохе; 

Музичко-сценска и 

концертна музика 

Основни 

ниво 

 

Средњи 

ниво 

 

 

 

Напредни 

ниво 

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. 

 

 

 

 

 

Жанрови 

Основни 

ниво 

 

Средњи 

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 

Народна 

музика 



 504 

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 

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, успоравање-

убрзавање, 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). 

 

 

 

 

 

 

Основе музичке писмености 

Основни 

ниво 

 

Напредни 

ниво 

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. 

 

Музички 

инструменти 

Основни 

ниво 

Напредни 

ниво 

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 

Музички 

жанрови 
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OБЛАСТ (4) : МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

 

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. 

 

 

Основе 

музичке 

писмености 

Основни 

ниво 

Напредни 

ниво 

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). 

 

             Музички 

инструменти 

Основни 

ниво 

 

 

 

Напредни 

ниво 

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. 

 

 

 

 

Музички 

жанрови 

Основни 

ниво 

 

 

Напредни 

ниво 

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). 

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 Наставна тема обрада утврђивање систематизација укупно 

I 
Свет крајем 19-ог и 

почетком 20-ог века 
3 3 / 6 

II 

Србија, Црна Гора и Срби 

у Хабзбуршком и 

Османском царству од 

1878. до 1914.године 

7 7 / 14 

III 

Савремено доба-Први 

светски рат и револуције у 

Русији и Европи 

3 3 / 6 

IV 
Србија и Црна Гора у 

Првом светском рату 
2 2 / 4 

V 
Свет између Првог и 

Другог светског рата 
4 4 / 8 

VI Југословенска краљевина 3 3 1 7 

VII 
Други светски рат-тотални 

рат 
3 3 / 6 

VIII 
Југославија у Другом 

светском рату 
4 4 / 8 

IX 
Свет после Другог 

светског рата 
2 1 / 3 

X 
Југославија после Другог 

светског рата 
3 2 1 6 

 34 32 2 68 

 

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 
Тема 

Циљеви / исходи 

по темама 

Методе и 

технике рада 

Активности 

наставника 

Активности 

ученика 

Оцењивањ

е 

Време 

реализације 

1 

Свет у 

другојполовини 19.и 

почетком20. века 

Упознавање 

самеђународнимодносим

а ипривредним 

идруштвеним 

односимакрајем 19. и 

почетком20. века. 

Разумевање тековинаовог 

периода и поделакоје 

постоје у Европии 

свету пред Првисветски 

Предавање, 

 објашњавање, 

 описивање, дијалог, 

радса историјском 

игеографском 

картом,коришћење 

различитихтипова 

историјскихизвора, 

рад сауџбеником, 

коришћењедокумент

Предаје, 

објашњава,илуструје, 

проверавазнање 

ученика,припрема 

адекватнеизворе, 

демонстрира накарти и 

оспособљаваученике да  

самикористе карту, 

подстичеученике да 

износе својамишљења, 

Посматра,слуша, 

бележи,самостално 

ради,износи 

својемишљење,кори

стеисторијскукарту,

покушавају 

дапрепознајузначајн

е податкеу 

историјскимизвори

ма 

Усмено, ра

д 

начасу,кра

ћеписмене

провере 
Септембар 
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рат арних иуметнички 

филмова 

подстиче ихда 

самосталноистражују 

појаве  за којесу 

заинтересовани 

2 

Србија, ЦрнаГора и 

Срби 

уХабзбуршкоми 

Османскомцарству 

одБерлинскогконгре

са доПрвогсветског 

рата 

 

Стицање знања о 

историјиСрбије , Црне 

Горе ињихових суседа 

крајем 19.века и 

почетком 20-ог века,као 

и о условима у којимасу 

живели Срби 

ванпростора Србије и 

ЦрнеГоре.Разумевање 

околности укојима се 

развијаполитички 

животнезависне 

Србије,политичких 

странака,њихових 

програма Уочавање 

узрока који судовели до 

Балканских ратова, као и 

последица.Истицање 

значајнихпојединаца и 

разумевањењихове улоге 

у одређенимдогађајима. 

Предавање, 

 објашњавање, 

 описивање, дијалог, 

радса историјском 

игеографском 

картом,коришћење 

различитихтипова 

историјскихизвора, 

рад сауџбеником, 

коришћењедокумент

арних иуметнички 

филмова 

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 

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 

3 

Први светкират 

иреволуција уРусији 

иЕвропи 

Уочавање узрока и 

повода заизбијање Првог 

светског ратаи истицање 

значајнихмомената у 

рату.Истицањезначајних 

ратиштаи 

личности.Упознавање 

ученика саузроцима који 

су довели доФебруарске 

и Октобарске револуције 

у Русији, као 

Предавање, 

 објашњавање, 

 описивање, дијалог, 

радса историјском 

игеографском 

картом,коришћење 

различитихтипова 

историјскихизвора, 

рад сауџбеником, 

коришћењедокумент

арних иуметнички 

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 

Новембар  
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иупознавање са 

последицамаових 

ревлуција и 

утицајемистих на 

догађаје у Европи 

филмова самостално 

истражујупојаве за које 

сузаинтересовани 

4 

Србија иЦрна Гора 

уПрвомсветском 

рату 

 

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 

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 

Децембар, 

 

5 

Свет измеђуПрвог 

иДругогсветског 

рата 

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 

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 

Јануар-

фебруар 
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материјал иуспеју да 

одреде у којој мериби 

евентуално подаци 

моглибити релеванти. 

Изграђивањесвести о 

културнимдостигнућима. 

 

иуметничких 

филмова. 

Дискусија,илустрац

ија 

 

6 

Југословенскакраље

вина 

 

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 

Предавање, 

објашњавање, 

 описивање, 

дијалог, рад са 

историјском 

игеографском 

картом,коришћење р

азличитихтиповаист

оријских извора, рад 

са 

уџбеником,коришће

њедокументарних 

иуметничких 

филмова.Дискусија,

илустрација 

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 

 

7 

Други светскират – 

Тоталнират 

 

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 

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 

 
Март, 

април 
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илустрација 

8 

Југославија 

удругомсветском 

рату 

 

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 

Предавање, 

објашњавање, 

 описивање, 

дијалог, рад са 

историјском 

игеографском 

картом,коришћење р

азличитихтиповаист

оријских извора, рад 

са 

уџбеником,коришће

њедокументарних 

иуметничких 

филмова.Дискусија,

илустрација 

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 

 

Април 

 

9 

Свет 

послеДругогсветско

г рата 

Стицање знања 

онајважнијим променама 

уЕвропи и свету после 

Другогсветког рата 

.Блоковска подела и 

стварањеНАТО и 

Варшавског пакта 

.Промене 

насталедеведесетих 

година.Уочавање 

географскихпромена 

после 1945. 

 

Предавање, 

објашњавање, 

 описивање, 

дијалог, рад са 

историјском 

игеографском 

картом,коришћење р

азличитихтиповаист

оријских извора, рад 

са 

уџбеником,коришће

њедокументарних 

иуметничких 

филмова.Дискусија,

илустрација 

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 

 

Мај 

 

10 

Југославијапосле 

Другогсветског рата 

 

Уочавање 

проблемапослератне 

Југославије,основних 

карактеристика спољне и 

унутрашњеполитике 

Предавање, 

објашњавање, 

 описивање, 

дијалог, рад са 

историјском 

Објашњава, 

илуструје,проверава 

знањеученика, 

припремаадекватне 

изворе,демонстрира на 

Посматра,слуша,бел

ежи,самостално рад

и, 

износисвојемишље

ње,користеисторијс

Усмено, 

радна 

часу,учест

вовањеу 

дискусији 

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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СТАНДАРДИ 

 

Наставни садржаји Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Увод у програмске 

садржаје 

ГЕ 1.1.1.зна основну поделу 

географије (физичка, друштвена 

,регионална)  

ГЕ 2.1.1. именује и разликује 

географске дисциплине 

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 математичко-

географски 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 

 

Редни 

број 

 

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ 

Укупан број 

часова 

Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђивања 

1 Увод у програмске садржаје 1 1  

 

2 

Географски положај, границе и величина Србије  

2 

 

1 

 

1 

3 Природне одлике Србије 26 16 10 

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  

3 

 

2 

 

1 

9 Годишња систематизација градива 2  2 

 УКУПНО 68 42 26 
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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 физичко- 

географски 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природне одлике 

Србије 

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 

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 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 полно-

старосне 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 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. 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 

 

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... 

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 

 

 

Завичајна географија 

ГЕ 1.4.1.  одређује географски 

положај ужичког краја на 

географској карти Србије 

 

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 

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 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 

Србија у савременим 

интеграцијским 

процесима 

ГЕ 1.4.1.  зна да Србија остварује 

политичку, економску, културно-

просветну 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.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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Осцилаторно и таласно 

кретање 
4 3 

/ / 
1 8 

Светлосне појаве 7 4 
1 1 

2 15 

Електричнопоље 5 4 
1 / 

/ 10 

Електрична струја 8 7 
/ 1 

3 19 

     Магнетно поље 4 2 
/ / 

/ 6 

Елементи атомске и 

нуклеарне физике 
5 3 

/ / 

/ 8 

Физика и савремени свет 2 / 

/ / 

/ 2 

Укупно 35 23 
2 2 

6 68 
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Активности  

ученика у 

васпитно-

образовном 

раду 

Активности 

наставника у 

васпитном-

образовном раду 

Начин и поступак остваривања програма 

 

 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

 

1. 

 

 

 

 

 

8 

 

О
С

Ц
И

Л
А

Т
О
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Н
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А

Л
А
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О
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Р

Е
Т

А
Њ
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-посматра 

-уочава 

-изводи  

-закључке 

-учествује у 

решавању 

рачунских 

задатака 

-изводи огледе 

-врши мерења 

-закључује 

-одговара на 

питања 

-препознаје 

-анализира  

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.  

-ндивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно-демонстративна метода 

-практични рад  

-решавање рачунских задатака 

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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2. 

 

 

 

 

 

15 
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-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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3. 
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-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 

 



 525 

4. 

 

 

 

19 

 

Е
Л

Е
К

Т
Р

И
Ч

Н
А

 С
Т

Р
У

Ј
А

 

-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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-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 
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 -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. 

Корелација: хемија, биологија 

7. 
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-посматра 

-уочава 

-закључује 

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. 

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 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Осцилатор

но и 

таласно 

кретање 

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.  

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 

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. 

 

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. 

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. 

 

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 

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. 

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) 

 

Електричн

а струја 

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 

2.3.1.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 



 531 

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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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. 

Магнетно 

поље 

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. 

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) 

 

3.7.2.Ученик уме да препозна 

питање и да одговор вршењем 

демонстрационих огледа са 

магнетима.  

Елементи 

атомске и 

Ова област је изостала 

због недостатака 

Ова област је изостала због 

недостатака емпиријских налаза 

Ова област је изостала због 

недостатака емпиријских налаза 
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нуклеарне 

физике 

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. 

Физика и 

савремени 

свет 

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. 

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. Тачка,права,раван 12 6 6 

3. 
Линеарне једначине и неједначине 

с’једном непознатом 
18 6 12 

4. Призма 14 6 8 

5. Пирамида 16 6 10 

6. Линеарна функција 12 5 7 

7. 
Графичко представљање 

статистичких података 
8 4 4 

8. 
Систем линеарних једначина са две 

непознате 
12 6 6 

9. Ваљак 10 4 6 

10. Купа 12 4 8 

11. Лопта 6 3 3 

12. Писмени задаци са исправкама 8 4 4 

 

САДРЖАЈ  

ПРОГРАМА 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 

Начини и 

поступци 

остваривања 

рада 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 
УЧЕНИKA НАСТАВНИKA 

Сличност троуглова 8(3+5) 

уочава 

разликује 

упоређује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару  

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 12(6+6) 

уочава 

именује 

разликује 

упоређује 

-презентује 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и 

примени математике при  

решавању проблема из 

свакодневног живота 

-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 

Линеарне једначине и 

неједначине с’једном 

непознатом 

18(6+12) 

уочава 

именује 

разликује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

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 14(6+8) 

уочава 

именује 

разликује 

упоређује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

 

призма,појам,врста,елементи 

мреза призме. Површина призме 

мерење запремине. Запремина 

призме,маса тела 

Пирамида 16(6+10) 

уочава 

именује 

разликује 

упоређује 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-утиче на развој 

тачности,прецизности, 

одговорности,уредности  

-фронтални 

 

-индивидуални 

 

-групни 

 

-рад у пару 

пирамида,појам,врсте и елементи 

мрежа пирамиде. Поврсина пирамиде 

запремина пирамиде 

Линеарна функција 12(5+7) 

Уочава 

именује  

закључује 

разликује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и 

примени математике у 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

 

функција и њен график 

функција дата једнацином y=аx+б 

цртање и цитање графика 

графичко приказивање података 
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свакодневном животу 

Графичко представљање 

статистичких података 
8(4+4) 

уочава 

именује 

упоређује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

 

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 

Системлинеарнихједначина 

са две непознате 
12(6+6) 

уочава 

именује 

закључује 

разликује 

открива 

релације 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

 

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 

Ваљак 10(4+6) 

уочава 

именује 

разликује 

упоређује 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-утиче на развој 

тачности,прецизности, 

одговорности,уредности  

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

 

ваљак,настанак,елементи и врсте 

мрежа ваљака 

површине и запремине ваљка 

Купа 12(4+8) 

уочава 

именује 

разликује 

упоређује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и 

примени математике у 

свакодневном животу 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

 

купа настанак и елементи 

мреза купе 

површина и запремина купа 

Лопта 6(3+3) 

уочава 

именује 

разликује 

упоређује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљањe 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

сфера и лопта:пресеци лопте 

површина и запремина лопте 
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Писмени задаци са 

исправкама 
8(4+4)  

 
 

сагледати како су ученици савладали 

пређено градиво 

 

 

СТАНДАРДИ 

 

ОБЛАСТ НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 1.ЛИНЕАРНЕ 

ЈЕДНАЧИНЕ И 

НЕЈЕДНАЧИНЕ 

1.2.1. решава линеарне 

једначине у којима се 

непозната појављује 

само у једном члану; 

2.2.1. решава линеарне 

једначине и системе 

линеарних једначина са 

две непознате; 

2.2.5.користи једначине у 

једноставним 

текстуалним задацима; 

3.2.1.саставља и решава 

линеарне једначине и 

неједначине и системе 

линеарних једначина са 

две непознате;  

3.2.5. користи једначине, 

неједначине и системе 

једначина решавајући и 

сложеније текстуалне 

задатке 

АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ 2.ЛИНЕАРНА 

ФУНКЦИЈА 

1.2.4. одреди вредност 

функције дате таблицом 

или формулом; 

 

2.2.4. уочи зависност 

међу променљивим, зна 

функцију y=ax и 

графички интерпретира 

њена својства; везује за та 

својства појам директне 

пропорционалности и 

одређује непознати члан 

пропорције; 

3.2.4. разликује директно 

и 

обрнутопропорционалне 

величине и то изражава 

одговарајућим записом; 

зна линеарну функцију и 

графички интерпретира 

њена својства; 

 3.СИСТЕМИ ДВЕ 

ЛИНЕАРНЕ 

ЈЕДНАЧИНЕ СА ДВЕ 

НЕПОЗНАТЕ 

- 2.2.1. решава линеарне 

једначине и системе 

линеарних једначина са 

две непознате; 

 

3.2.1.саставља и решава 

линеарне једначине и 

неједначине и системе 

линеарних једначина са 

две непознате; 

ГЕОМЕТРИЈА И МЕРЕЊЕ 4.СЛИЧНОСТ 

ТРОУГЛОВА 

- - 3.3.6.уме да примени 

подударност и сличност 

троуглова, повезујући 

тако разна својства 

геометријских објеката; 
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 5.ТАЧКА,ПРАВА,РАВАН - - - 

 6.ПРИЗМА 1.3.4. влада појмовима: 

коцка и квадар (уочава 

њихове моделе у 

реалним ситуацијама, 

зна њихове основне 

елементе и уме да их 

обележи и рачуна 

њихову површину и 

запремину); 

1.4.1. користи 

одговарајуће јединице 

за мерење дужине, 

површине, запремине, 

масе,времена и углова; 

1.4.2.претвори веће 

јединице дужине,масе и 

времена у мање; 

1.4.3. користи различите 

апоене новца; 

1.4.4. при мерењу 

одабере одговарајућу 

мерну јединицу; 

заокружује величине 

исказане датом мером; 

2.3.4.влада појмовима: 

призма и пирамида, 

рачуна њихову површину 

и запремину када су 

неопходни елементи 

непосредно дати 

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); 

 7. ПИРАМИДА 1.4.1. - 1.4.2.  - 1.4.3.  - 

1.4.4. 

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. 

3.3.4. рачуна површину и  

запремину призме и 

пирамиде, укључујући 

случајеве када 

неопходни елементи 

нису непосредно дати;  

3.4.1. - 3.4.2. 

 8.ВАЉАК 1.3.5. влада 

појмовима:купа, ваљак 

и лопта (уочава њихове 

2.3.5. рачуна површину и 

запремину ваљка, купе и 

лопте када су неопходни 

3.3.5. рачуна површину и 

запремину ваљка, купе и 

лопте, укључујући 
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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. 

 9.КУПА 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. 

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. 

 10.ЛОПТА 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

НАЗИВ 

ОБЛАСТИ 
ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 

 

 

 

 

 

Довољан 2 Добар 3 Врло добар 4 Одличан 5 

Ученик/ца уме да: 

•прочита и запише различите 

врстебројева(природне, целе, 

рационалне) 

•преведе децимални запис броја у 

Ученик/ца уме да: 

•упореди по величини бројеве записане у 

различитим облицима 

• одреди супротан  број, реципрочну 

вредност и апсолутнувредност броја 

Ученик/ца уме да: 

• одреди вредност 

сложенијег  

бројевног израза 

•примењује појам 

Ученик/ца уме да: 

• оперише са појмом 

дељивости у пробле- 

мским 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 једноцифр- 

еним бројем и зна када је један 

број дељив другим 

• користи целе бројеве и 

једноставне изразе сањима 

помажући се визуелним предст- 

авама 

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 дека- 

дним јединицама 

•  користи бројеве и бројевне изразе у 

једноставнијим  реалним ситуацијама 

дељивости  и 

бројевне изразе у 

неким 

математичким 

проблемима 

бројевне изразе у 

реалним ситуацијама 
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АЛГЕБРА И 

ФУНКЦИЈЕ 
 

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 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: 

• саставља и 

решава линеарне 

једначине и 

неједначине и 

системе линеарних 

једначина са две 

непознате 

• користи особине 

степена и 

квадратног корена 

• зна и примењује 

формуле за 

разлику квадрата и 

квадрат бинома; 

 

•Ученик/ца уме да: 

Увежбано трансфор- 

мише алгебарске 

изразе и своди их на 

најједноставнији 

облик 

• разликује директно 

и обрнуто 

пропорциона- 

лне величине и то  

изражава одговара-

јућим записом;зна 

линеарну функцију и 

графички интерпре- 

тира њена својства 

•користи једначине, 

неједначине и системе 

 једначина решавајући 

и сложеније 

текстуалне задатке 

ГЕОМЕТРИЈА 

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: 

•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, 

• рачуна са 

угловима 

укључујући и 

претварање 

угаоних 

мера;закључује 

користећи особине 

пара- 

лелних и 

нормалних 

правих,укључујући 

углове 

на трансверзали 

• одреди централни 

и периферијски 

угао, рачуна 

• 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 

• израчуна површину 

и запремину призме и 

пирамиде,укључујући  
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израчуна обим и површину  

троугла,квадрата и правоуга- 

оника 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) 

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 

 

 

МЕРЕЊЕ 

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; 

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 Обрада 

 

Понављање Вежбе Провера Укупно 

         1  Увод          4 

 

         2          0           0          6 

 

         2                 

Екологија и животна средина  

 

         8 

 

         5 

 

         0 

 

          1 

 

         14 

 

         3 

Угрожавање,заштита и 

унапређивање екосистема-

животне средине 

 

         14 

 

         5 

 

         4 

 

          1 

 

          24 

 

         4 

Глобалне последице загађивања 

животне средине 

 

         5 

 

          2 

 

         1 

 

           0 

 

          8 

 

         5 

Животна средина и одрживи 

развој 

 

         4 

 

 

           2 

 

          3 

 

            0 

 

           9 

  

  6 

Животна средина,здравље и 

култура живљења 

 

         3  

 

           3 

 

          1            

 

            0 

 

           7 
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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 

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 

Фронт

ални,и

ндиви

дуални 

-упознавање еколошких појмова 

-развијање вештина и умења из 

области екологие 

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 

-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 

3. Угрожавање, 

заштита и 

унапређивање 

екосистема-

животне 

средине 

24 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 

 

 

 

-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 

4. Глобалне 

последице 

загађивања 

животне 

средине 

8 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 жив. 

Средине 
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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 

Развијање потребе и могућности 

личног ангажовања у заштити 

жив.средине 

-усвајање и примена принципа 

одрживости 

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 

--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 

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 

--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. 
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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 

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 

Екологија и животна 

средина 

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,станиште-

биотоп,животна заједница-

биоценоза,популација,еколошка 

ниша,екосистем,биом,биосфера)и зна 

најопштије чињенице о њима 

1.4.2.препознаје утицаје појединих 

абиотичких и биотичких фактора на 

организме и популације 

1.4.3.уме на задатом примеру да 

одреди материјалне и енергетске 

токове у екосистему,чланове ланаца 

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
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исхране иправце кружења 

најважнијих 

супстанци(воде,угљеника,азота 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

једног /више фактора),уме да 

постави хипотезу и извуче закључак 

3.6.5.зна,уз одговарајуће навођење 

наставника,самостално да 

осмисли,реализује и извести о 

експерименту на примеру који сам 

одабере 

Животна средина и 

одрживи развој 

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. 

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 

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 

Животна 1.5.1.зна основне мере за одржавање 2.5.1.познаје основне механизме 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 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
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 5 3 1 1 

Електролитичка дисоцијација киселина , база и 

соли 
3 2 1 0 

Увод у органску хемију 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 

 

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 

Активности  ученика у 

образовно-васпитном 

раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 

 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Оперативни задаци 

извођења програма 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

6+5+2 

НЕМЕТАЛИ, 

ОКСИДИ 

НЕМЕТАЛА И 

КИСЕЛИНЕ 

 

 

- 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 

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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    2. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

 

 

 

 

8 

 

4+3+1 

МЕТАЛИ, 

ОКСИДИ 

МЕТАЛА И 

ХИДРОКСИД

И (БАЗЕ) 

 

-дискусија о својствима 

неметала 

-планирање огледа 

-бележење резултата 

-решавање рачунских 

задатака 

-питања 

-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. 

 

 

 

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 

5 

3+1+1 

СОЛИ 

 

-дискусија о својствима 

метала 

-планирање огледа 

-бележење резултата 

-решавање рачунских 

задатака 

-питања 

-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   

фронтални 

индивидуални 

групни 

 

-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 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2+1+0 

 

 

 

ЕЛЕКТРОЛИТ

ИЧКА 

ДИСОЦИЈА 

ЦИЈА 

-дискусија о својствима 

киселина, хидроксида и 

соли 

-планирање и извођење 

огледа 

-припремање извештаја 

огледа  

-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 

-групни 

у пару 

-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 

 

 

 

 

 

 

 

-решавање рачунских 

задатака 

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  

у отворене и затворене низове 

-разумеју да се угљеникови 

атоми могу везивати са 

атомима других елемената у 

зависности од њихове 

валенце 

5. 
2 

  1 + 1 

+ 0 

УВОД  

УОРГАНСКУХ

ЕМИЈУ 

 

-прикупљање података 

-претраживање и 

коришћење различите 

материје 

-дискусија 

-Упућује ученике да увиде разлику  

између  органских и неорганских 

једињења 

-Подстиче ученике да повезују 

својства угљениковог атома са 

многобројношћу органских 

једињења  

 

 

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 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

12 

7+4+1 

УГЉОВОДОН

ИЦИ 

 

 

-прикупљање података 

-претраживање и 

коришћење различите 

материје 

-дискусија 

-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 

фронтални 

-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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-Скреће пажњу на проблеме 

загађења животне средине 

пластичним масама 

7. 

 

 

 

 

 

9 

 

 

5+3+1 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА 

СА 

КИСЕОНИКО

М 
 

 

 

-дискусија о познатим 

угљоводоницима 

-планирање и извођење 

огледа 

-бележење резултата 

-уређење радног места 

-претраживање интернета 

ради прикупљања 

информација 

-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 

фронтални 

Индивидуа 

лни 

групни 

у пару 

-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 

8. 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

7+4+1 

 

БИОЛОШКИ 

ВАЖНА 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА 

 

 

-посматрање својства 

супстанци и промена у 

огледу 

-анализа резултата огледа 

-прикупљање података 

-извођење закључака 

-решавање  задатака 

-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 

индивидуални 

групни 

-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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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; 

организму 

-Истиче велики значај витамина у 

исхрани и наводи ученике да кажу 

које су намирнице богате 

витамином це и сл. 

9. 

4 

 

 

2+2+0 

 

 

ХЕМИЈА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-претраживање и 

коришћење различите 

литературе 

-фирмулисање објашњења 

за правилности уочене 

међу прикупљеним 

подацима 

-извођење закључака 

-дискутовање 

- 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 
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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 Напредни 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.докажекисело-

базнасвојствасупстанципомоћ

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) 

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) 

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.докажекисело-

базнасвојствасупстанципомоћ

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 

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 

соли 

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

ХЕ2.3.1. 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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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.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 

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 

Угљоводо

ници 

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.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.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 

Органска 

једињења 

са 

кисеонико

м 

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.2.7.3. пише једначине хемијских реакција сагоревања 

једињења са кисеоником-алкохола  

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 

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. 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 

Хемија 

животне 

средине 

ХЕ.1.9.1 значај безбедног 

поступања са супстанцама, 

начине њиховог правилног 

складиштења, а са циљем 

очувања здравља и животне 

средине 

  

 

Ученик/ца зна: 

 

Назив теме – области 
Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Довољан 2 Добар 3 Врло добар 4 Одличан 5 

НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ 

НЕМЕТАЛА И 

КИСЕЛИНЕ 

 

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 

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 

 

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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раствора помоћи 

индикатора 

МЕТАЛИ, ОКСИДИ 

МЕТАЛА И 

ХИДРОКСИДИ (БАЗЕ) 

 

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 

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 

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 општа својства база 

зависе од њихове структуре 

(реакције са киселинама и 

киселим оксидима оксидима) 

 

СОЛИ 

 

Формуле натријум 

хлорида и натријум 

карбоната 

Да испитају 

растворљивост соли  

Из којих се јона граде соли 

Зна шта је неутрализација  

Пише простије реакције за 

добијање соли директном 

синтезом из елемената 

Да физичка и хемијска 

својства соли зависе од 

њихове структуре 

Изведу реакцију 

неутрализације 

 

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 

 

Зна шта је електролитичка 

дисоцијација 

Зна шта су електролити и 

да су јони у ратсвору 

електролита носиоци 

наелектрисања и 

одговорни за 

проводљивост 

Пише електролитичку 

дисоцијацију база, 

киселина и соли 

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 

УГЉОВОДОНИЦИ 

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 

Зна да представи изомерију 

низа и изомерију положаја 

Пише једначине хемијских 

реакција сагоревања 

угљоводоника  

Зна за примарне, 

секундарне, терцијарне и 

кватернерне угљеникове 

атоме 

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 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

СА КИСЕОНИКОМ 

 

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 једначине хемијских 

реакција сагоревања 

алкохола 

Зна да предтави изомерију 

код алкохола 

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 

 

Физичка својства 

(агрегатно стање и 

растворљивост) масти и 

уља, угљених хидрата, 

протеина 

Примере заступњености 

масти и уља, угљених 

хидрата, протеина и 

витамина у намирницама 

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 

 

ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

 

Значај безбедног 

поступања са супстанцама, 

начине њиховог правилног 

складиштења у циљу 

заштите животне средине 

  

Израда мини пројеката 

вазаних за заштиту животне 

средине 

У ОБЛАСТИ 

ЕКСПЕРИМЕНТ  

 

Да рукују основном 

опремом за 

експериментални рад и 

супстанцама 

Изведе експеримент према 

датом упутству 

 

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 по 

теми 

Број часова за 

   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 

        6. УКУПНО ЧАСОВА: 68 34 34 

 

ФИЗИЧКО 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 ПОНАВЉАЊЕ 

УВОДНИ ЧАС    1    1    -    -    - 

АТЛЕТИКА   20    2    10     6    2 

ГИМНАСТИКА-РИТМИКА   14   -    10     2    2 

СПОРТИКА ИГРА ОДБОЈКА  23   3    12     6 2 

ТЕСТИРАЊЕ   10    -    -   10    - 

УКУПНО   68    6    32   24    6 
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ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС  

 

 

Р.бр. Наставни садржај Бр.часова За обраду 
За утврђивање и 

понављање 

1. Увод 2 / 2 

2. Учење о личности 6 3 3 

3. Разлике личности и природе 2 1 1 

4. Човек као личност 3 2 1 

5. Сједињење тварнр и нетварне природе у Христу 4 3 1 

6. 
Обожење створене природе 

 
5 2 3 

7. 
Црква- Тело Христово 

 
8 4 4 

8. Теологија иконе 4 2 2 

 Укупно часова 34 17 17 

 

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. 
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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 

Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно 

васпитном раду 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

Увод  2 
Разговарају, размењују 

мишљења 

Презентује 

програм Разговор дебата 

Поглед уназад, подсећање 

на научено и сазнање о 

новом 

Деца у савременом свету 18 

Разговарају, дебата, 

самостални  рад, 

аргументовање, анализирање, 

извођење сопствених 

закључака,активно 

укључивање у различите 

процесе 

Усмерава, 

подстиче, 

похваљује, 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 

Медији у савременом друштву 11 

Читају штампу, посећују 

медијске куће, играју улоге 

,истражују анализирају 

изводе закључке 

Упућује,  

координира, 

ствара ситуације, 

мотивише 

Радионице , 

самосталан 

истраживачки рад,  

рад у групи, дебата , 

активизам 

Разумевање улпге и значаја 

медија у друштву, 

стварање квалитетније 

слике дететс кроз и у 

медијима 
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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 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број часова 

О
б
р

а
д

а
 

в
еж

б
а
, 

п
о
н

а
в

љ
а
њ

е 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е,
 

п
р

о
в

ер
а
 

у
к

у
п

н
о
 

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  3 

СВЕГА 23 32 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 матерњег језика. 
- ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која  ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из 

других земаља, 
- ученик треба да усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и 

самостално. учење истог или другог 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 

наставне 

теме 

 

НАСТАВНE ТЕМЕ 

 

Број часова по теми 

Број часова за 

обраду 

 

остале типове 

часова 

 

 

1. 

 

 

Снова  за  партой 

 

 

8 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

2. 

 

 

 

Годовой  круговорот 

 

 

8 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

3. 

 

 

Родительский   дом 

 

 

13 

 

 

4 

 

 

9 

 

 

 

4. 

 

 

Зимние  радости 

 

 

 

8 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

      5. 

 

 

 

Кто  в  Москве  не  бывал 

 

 

 

10 

 

 

 

3 

 

 

 

7 
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6. 

 

 

У  кого  что  болит 

 

 

 

 

14 

 

 

 

5 

 

 

 

9 

 

 

7. 

 

Едем  на  экскурсию 

 

 

 

7 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 Укупно 68 26 42 

 

 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - ИЗАБРАНИ  СПОРТ 

 

Наставни  

садржаји 

Број 

часова 

Активности 

ученика у 

васпитно-

образовном раду 

Активности 

наставника у 

васпитно-

образовном раду 

Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

 

 

ЕЛЕМЕНТИ 

ОДБОЈКЕ 

 

 

 

 

 

34 

-вежбање 

-анализирање 

-трчање 

-скакање 

-пешачење 

-дискусија 

-анализирање 

-објашњавање 

-показивање 

-демонстрација 

-дијалог 

-физичко вежбање 

-турнири 

-излет 

-познаје правила спортске игре и 

придржава их се 

-стварање услова за социјално 

прилагођавање ученика за колективни 

живот и рад 

-развијање основних моторичких 

активности 

-развијање такмичарског духа 
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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 

 

 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 

 

Ред. 

бр. 
Назив наставне теме Увод Обрада 

Понављање 

вежбање 

утврђивање 

Систе-

матиза-

ција 

Евалуација 

самоевал. 
Укупно 

1. ТАБЕЛАРНИ ПРОРАЧУНИ  3 5 1 1 10 

2. ИЗБОРНИ МОДУЛИ  2 8 2  12 

3. ИЗРАДА САМОСТАЛНОГ ПРОЈЕКТА  3 7 1 1 12 

 Свега  8 22 4 2 34 
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Тематска структура годишњег програмаНаставна тема: ТАБЕЛАРНИ ПРОРАЧУНИ 

Садржај 

(наставне јединице) 

Циљеви, задаци 

(исходи) 
Активности, методе Средства 

Евалуација, 

самоевалуац. 

- Радна свеска и радни 

лист 

- Унос података у ћелију 

- Форматирање ћелија 

- Рад са формулама 

- Коришћење уграђених 

функција 

- Рад са графичким 

објектима 

- Израда графикона и 

штампање 

- Израда табела у Excelu 

 

 

 

 

Ученик треба да 

- овлада програмским пакетом 

Microsoft Office Excel 

- уме да отвори стари и креира 

нови документ 

- уме да форматира ћелије 

- зна да ради са основним 

формулама 

- зна да нацрта основне 

графиконе 

- упозна линијски мени и све 

опције линијског менија 

- уме да користи уграђене 

формуле 

- уме да ради са графичким 

објектима 

- 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. 

уџбеник 

рачунарски систем 

штампач 

Microsoft Office 

Excel 

припремљен 

материјал са 

задацима 

 

 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

белешке 

задовољство 

ученика на часу 

 

 

Корелација: Енглески јези 
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Наставна тема: ИЗБОРНИ МОДУЛИ 

Садржај 

(наставне јединице) 

Циљеви, задаци 

(исходи) 
Активности, методе Средства 

Евалуација, 

самоевалуац. 

- 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 

 

 

 

 

Ученик треба да 

- потпуно овлада програмским 

језиком Visual Basic-ом 

- у стању је да самостално напише 

програм у  Visual Basic-у 

- примењује команде за доделу 

вредности 

- може да објасни контролну 

структуру IF...Then...Else 

- може да примени  команде уноса 

и исписа 

- може да објасни и примени 

контролну структуру For...To 

- може да критички вреднује 

информације доступне на 

мрежној презентацији 

- може да направи квалитетну 

презентацију на мрежи 

 

- Објаснити појам и развој програмских језика, 

а нарочито се осврнути на појам алгоритма.  

- Ученик треба да самостално напише 

алгоритам. 

- Прелазак алгоритма у програм, са деклари-

сањем промењивих, типовима података и 

командом доделе вредности.  

- Један час вежбати креирање програма који 

захтевају познавање контролних структура, 

петљи и низова (на пример, програм за 

факторијел највећег елемента низа). 

- Контролну структуру IF...Then...Else објаснити 

детаљно (уз алгоритам) и вежбати програме 

који укључују коришћење контролне 

структуре, као команду исписа (Print). 

- Контролну структуру For...To такође детаљно 

презентовати уз алгоритам.  

- Демонстрирати могућности програмског 

пакета, односно израду тежих програма. 

- Демонстрирати могућности језика HTML. 

- Демонстрирати могућности језика MS 

Publisher, MS Front Page, Dreamweaver, 

Joomla,... 

- Причати са ученицима о критеријумима за 

вредновање веб страница. 

уџбеник 

рачунарски 

систем 

штампач 

MSOffice 

Dreamweaver 

Joomla 

припремљен 

материјал са 

задацима 

 

 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

белешке 

задовољство 

ученика на часу 

 

 

Корелација: Енглески језик 
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Наставна тема: ИЗРАДА САМОСТАЛНОГ ПРОЈЕКТА 

Садржај 

(наставне јединице) 

Циљеви, задаци 

(исходи) 
Активности, методе Средства 

Евалуација, 

самоевалуац. 

- Избор теме. 

- Израда плана рада на 

пројекту. 

- Избор средстава за 

реализацију пројекта. 

- Израда пројекта. 

- Вредновање пројекта. 

 

 

Ученик треба да 

- 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 

- 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. 

- 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. 

уџбеник 

рачунарски систем 

штампач 

интернет 

 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

белешке 

задовољство 

ученика на часу 

 

 

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. Наставна тема обрада понављање вежбе провера укупно 

1. 
Средства за одржавање личне хигијене и хигијене 

стана 
8 3 5 1 17 

2. Исхрана човека 7 2 7 1 17 
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Редни 

број 

теме 

Број 

часова 

Садржај 

програма 

Активности 

ученика у 

образовно- 

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно- 

васпитном раду 

Облици 

извођења 

програма 

Опоративни задаци извођења 

програма 

1. 

 
17 

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 

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 

фронтални, 

групни, 

индивидуални 

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 

2. 17 
Исхрана 

човека 

слушају, причају,  

уочавају, разумеју, 

посматрају, 

демонстрирају, 

закључују, 

примењују имају 

развијену еколошку 

свест, формирају 

пракрична знања и 

вештине 

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 

фронтални, 

групни, 

индивидуални 

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 ком- 

позиција 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 

-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 

ВИЗУЕЛНА 

МЕТАФОРИКА 

4+2 

-Амблем,површи- 

нско обликовање 

(2ч)обрада 

-Амблем, 

тродимензионално 

обликовање 

(2ч)обрада 

-Визуелна метафорика 

(2ч)вежбање 

-излагање,дијалог 

проширивање  

знања из области визуелног 

-практично- 

демонстративна, 

употреба вајарских 

материјала 

-перцепција и 

аперцепција кроз 

разговор,проширивање 

стечених знања 

-самосталан рад, 

рад упару или групи 

КОНТРАСТ 

ЈЕДИНСТВО И 

ДОМИНАНТА У 

ПРОСТОРУ 

10+6 

-Контраст, 

јединство и 

доминанта у 

простору 

(10ч)обрада 

(4ч)вежбање 

-вербално текстуалне методе 

-практично-демонстративна  

метода у различитим 

ликовним техникама 

-креирање вежби 

-подстицање, 

коректура и 

вредновање 

-перцепција-кроз 

разговор,дискусију 

-аперцепција- 

практична примена стеченог знања 

кроз  

различите ликовне материјале и 

технике 

-самосталан стваралачки рад са 

наглашеном индивидуалношћу,рад 



 582 

у пару или у групи 

-самовредновање кроз 

разговоре,поређења, 

дискусије 

СЛОБОДНО 

КОМПОНОВАЊЕ 

И ФАНТАСТИКА 

3+1 

-Реални облици у 

нереалним односима 

(2ч)обрада 

-Фотомонтажа 

(1ч)обрада 

-Слободно 

компоновање и 

фантастика 

(1ч)вежбање 

-дијалог- 

реално-нереално кроз 

ликовне, 

књижевне и 

музичке појаве 

-илустрације и слике 

-креирање вежби 

и  вредновање 

-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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Р
ед
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Наставна  

тема 

 

часова 

 

А к т и в н о с т и 

обра

да 

вежбањ

е 

свега 

1.  У в о д - 1 1 Упознавање са циљевима и задаима програма и начином рада 
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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) 
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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 
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2 

 

1. Семјуел Лојд и његово стваралаштво. Изабрани проблеми 

 

2. Студије. Примери са позицијама које подсећају на практичну игру из шаховског 

гласника 
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1. Предратни период. Бора Костић. Костићева замка. 

 Поучна партија: Костић – Иља, Буенос Аирес 1913. 

 

2. Први послератни успеси. П.Трифуновић, С. Глигорић 

 Поучна партија:Смислов – Глигорић, Варшава 1947. 

 

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. 

6. С в е г а 15 19 34  
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ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Садржаји програма Број 

часова 

Активности  

ученика 

Активности наставника Начини и поступци 

извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

1. Развој српског 

књижевног језика 
5 

слушаjу,  

читају,  

питају,  

разговарају 

-Подстиче на усвајање 

знања, 

-мотивише за  рад 

индивидуални, текстуални 

усвајање основних знања о 

Вуковом раду на развоју 

књижевног језика 

2. Морфологија 7 

обнаваљају стечена 

знања о облицима речи, 

раде текстове из збирке 

за квалификациони 

испит 

-Подстиче на усвајање 

знања, 

-мотивише за  рад 

рад у групи,  

фронтални 

 

оспособљавање ученика за 

полагање квалификационог 

испита 

3.Фонетика 7 

одређују гласове по 

звучности и месту 

изговора, уочавају 

гласовне промене у 

датим речима 

-Подстиче на усвајање 

знања, 

-мотивише за  рад 

индивидуални, 

текстуални,  

фронтални 

оспособљавање ученика за 

полагање квалификационог 

испита 

4.Синтакса 10 

одређују службу речи у 

реченици, издвајају 

зависне и независне 

реченице и одређују 

њихове врсте према 

значењу 

-Подстиче на усвајање 

знања, 

-мотивише за  рад 

индивидуални, 

фронтални, 

 

оспособљавање ученика за 

полагање квалификационог 

испита 

5.Правопис 5 

пишу текст, исправљају 

неправилно написане 

реченице, питају 

-Подстиче на усвајање 

знања, 

-мотивише за  рад 

индивидуални, 

текстуални,  

рад у пару  

побољшање писмене културе 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 

Начини и 

поступци 

остваривања 

рада  

Циљеви и задаци 

садржаја програма 
УЧЕНИKA НАСТАВНИKA 

Relative Clauses with Who, That, Which 1 

-уочава 

-именује 

-повезује 

-упоређује 

 

 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на 

размишљање 

-помаже ученицима у 

савладавању градива 

 

-фронтални 

-

индивидуални 

-Користи граматичку 

целину у говоруи у 

писменом 

изражавању 

- Поставља кратка 

питања другу 

-Примењује употребу 

глаголске именице у 

реченици 

Pronoun ONE/ONES 1 

-разликује 

-именује 

-открива 

релације и 

изражава их 

-упоређује 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-фронтални 

-

индивидуални 

 

-Користи граматичку 

целину у говору и у 

писменом 

изражавању 

 

Past Continuous and Past Simple 2 

-уочава 

-закључује 

-проверава 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести 

ученика о значају 

граматике језика 

-фронтални 

-

индивидуални 

 

-Користи неодређене 

заменице у 

енглеском језику 

 

The Second Conditional 1 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-утиче на развој 

тачности,прецизности, 

одговорности,уредности 

код ученика 

-фронтални 

-

индивидуални 

 

 

-Користи граматичку 

целину у говоруи у 

писменом 

изражавању 
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The Passive Voice 

(Simple Past and Simple Present) 
2 

-уочава 

-именује 

-разликује 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на 

размишљање 

-развија код ученика 

способност да брже 

усвајају знања 

-фронтални 

-

индивидуални 

 

-Правилно 

коришћење 

погодбених 

реченица у 

енглеском језику 

 

Past Perfect Tense 1 

-именује 

-упоређује 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести 

ученика о значају 

глаголских времена 

-фронтални 

-

индивидуални 

 

 

-Користи граматичку 

целину у говоруи у 

писменом 

изражавању 

 

Reported Speech 2 

-уочава 

-разликује 

-упоређује 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на 

размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

 

-

индивидуални 

 

-Правилно 

коришћењепасивних 

реченица у 

енглеском језику 

 

 

 

ИСТОРИЈА 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часов

а 

Активности ученика у образовно-

васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Начин и поступци 

остваривања програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

Свет у другој 

половини  19-ог и 

почетком 20 века 

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 

Помоћу уџбеника и 

историјске карте утврдити 

основне чињенице везане 

за прилике у свету у овом 

периоду 

-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 

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 

Обнова појма „Источно 

питање“, разумевање 

положаја Србије и других 

балканских држава у 

окружењу великих сила 

-усвајање нових знања, 

утврђивање 

посојећих,употреба 

атласа, оспособљавање за 

самосталан рад 

Први светски рат 

и револуција у 

Русији 

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 

Користећи уџбеник и 

историјску карту утврдити 

чињенице основног и 

средњег нивоа о свету у 

Великом рату 

-анализа текстова, 

уочавање 

 повезаности 

 градива и оспособљавање 

за  

самосталан 

 рад, употреба атласа 

Србија и Црна 

Гора  у Првом 

светском рату 

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 

Усвајање знања, уочавање 

узрочно-последичних веза, 

примена стечених знања, 

коришћење карте 

-анализа текстова, 

уочавање 

 повезаности 

 градива и оспособљавање 

за  

самосталан 

 рад, употреба атласа 

Свет између Првог 

и Другог светског 

рата 

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 

Усвајање појмова основног 

и средњег нивоа помоћу 

уџбеника и карте 

-анализа текстова, 

уочавање 

 повезаности 

 градива и оспособљавање 

за  

самосталан  

рад, употреба атласа 

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 

Објашњава, 

подстиче,  

дискутује,   

анализира,  

поставља проблем,  

усмерава,  

ствара ситуацију 

Усвајање појмова основног 

и средњег нивоа помоћу 

уџбеника и карте, 

припрема за полагање 

завршног испита 

-уочавање узрочно 

последничких веза, 

развијање способноси за 

самосталан 

 рад 
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Други светски рат 

– Тотални рат 
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 

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 

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 

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 

-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 

Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно васпитном раду 

Активности  

наставника у 

образовно 

васпитном раду 

Начин и поступак  

остваривања програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

Природно географске 

одлике Републике 

Србије 

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 
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Становништво и 

насеље 
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 

Привреда 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 
Број 

часова 

Активности ученика у 

васпитно-образовном 

раду 

Активности наставника у 

васпитно-образовном 

раду 

Начин и поступак 

остваривања 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

 

 

Осцилаторно и 

таласно кретање 

 

 

 

 

 

2 

Ученици уз помоћ 

наставника наводе 

примере, дискутују, 

посматрају, изводе 

закључке. 

Упознају ученике са 

осцилаторним и таласним 

кретањем и величинама 

које описују то 

кретање.Наводе ученике да 

уоче разлику између ових 

кретања и транслаторног. 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-дијалошка метода  

-илустративно-

демонстративна 

метода  

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. 

 

 

 

Светлосне појаве 

 

 

 

 

3 

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  

-илустративно-

демонстративна 

метода  

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). 

 

 

Електрично поље 

 

 

 

1 

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-

Ученик треба да: упозна појаве 

наелектрисања тела и њихово 

узајамно деловање; зна да постоје 

две врсте наелектрисања; да се 
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количином наелектрисања 

и  

јединицама. 

демонстративна 

метода  

упозна са појмом електричног поља 

и рада у пољу; да упозна количину 

наелектрисања и напон и њихове 

мерне јединице. 

 

 

Електрична струја 

 

 

 

3 

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. 

 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-дијалошка метода  

-илустративно-

демонстративна 

метода 

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. 

 

 

 

 

Магнетно поље 

 

 

 

 

1 

 

 

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. 

 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-дијалошка метода  

-илустративно-

демонстративна 

метода  

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. 

Елементи атомске и 

нуклеарне физике 

 

 

1 

Ученици: посматрају, 

питају, уз помоћ 

наставника наводе 

примере, закључују, 

записују. 

Наставник показује, 

наводи, упућује,  

објашњава појмове из 

области атомске и 

нуклеарне физике. 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-дијалошка метода  

-илустративно-

демонстративна 

метода  

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 

 

Садржај  

Програма 

Број 

часова 

Активности у образовно-васпитном раду Начини и 

поступци 

остваривања 

рада 

Циљеви и задаци садржаја програма 
Учениka Наставниka 

Тачка, права и 

раван,диедар  
1 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

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 

Једначина и 

примена 

једначине 

1 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-презентује 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и 

примени математике при  

решавању проблема из 

свакодневног живота 

-фронтални 

-индивидуални 

Основна својства једнакости,Еквивалентност 

једначине 

ресавање линеарних једначина с’једном 

непознатом,примери и примене 

 

Ортогонална 

пројекција 
1 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-фронтални 

-индивидуални 

 

ортогонална пројекција на раван 

Призма P и V – 

пресеци 
1 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

 

призма,појам,врста,елементи 

мрежа призме. Површина призме 

мерење запремине. Запремина призме 

Пирамида P и V 1 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-утиче на развој 

-фронтални 

-индивидуални 

 

пирамида,појам,врсте и елементи. 

Мрежа пирамиде.Површина и запремина 

пирамиде 
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тачности,прецизности, 

одговорности,уредности  

Ваљак P и V и P и 

V купе 
1 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-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 

Функција и 

график функције 
1 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-фронтални 

-индивидуални 

 

Функција и њен график 

Систем једначина 

са две непознате 
1 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-утиче на развој 

тачности,прецизности, 

одговорности,уредности  

-фронтални 

-индивидуални 

 

линеарне једначине са две непознате и њихова 

решења 

методе решавања система линеарних једначина 

 

Сложене фигуре 1 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и 

примени математике у 

свакодневном животу 

-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. 

Н
а
ст

а
в

н

а
 т

ем
а
 

Циљеви Задаци 

О
б
л

и
ц

и
 

р
а
д

а
 

Методе рада 

Р
есу

р
си

 

Корелација 
Образовни 

стандарди 

У
в
о
д

 у
 ек

о
л
о
ги

ју
 

Формирање позитивног 

односа према учењу 

биологије и заштити 

и очувању природе и 

непосредног окружења. 

 

 Упознавање  и усвајање еколошких 

појмова, биолошке 

разноврсности и њеног 

значаја за опстанак врста. 

 Усвајање и разумевање 

нивоа организације живог 

света у природи 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

н
и

  

вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошке, рад на 

тексту) 

демонстративно-

илустративне 

(демонстрација 

компјутером) 

И
 и

н
тер

н
ет стр

ан
е, п

ан
о
и

, 

ш
ем

е, сл
и

к
е, ф

о
то

гр
аф

и
је. 

историја, 

географија, 

хемија, 

физика, 

математика 

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 

Број 

часо

ва 

Садржај програма 
Активности ученика у 

образовно васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно 

васпитном раду 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

1. 4 

Неметали, оксиди 

неметала и киселине 

 

-Препознаје Основна физичка и 

хемијска својства неметала 

(агрегатно стање, боју, 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 

Подстиче , упућује, 

објашњава,  

наводи примере, 

помаже у писању 

формула оксида и 

киселина 

- индивидуални 

рад 

- групни рад 

- зна разлику метала и неметала 

- зна примену неких елемената и 

  њихових једињења 

- зна својства неких наметала 

-пише формуле 

 

2. 3 

Метали, оксиди 

метала, хидроксиди 

(базе) 

 

- повезује појмове 

- пише једноставније једначине 

- доказује базе индикаторима 

- ради једноставније огледе 

- Препознаје најважније метале 

на основу њихових физичких и 

хемијских својстава 

- На основу формуле именује 

неорганска једињења оксиде и 

базе 

Подстиче , упућује, 

објашњава, наводи 

примере, помаже у 

писању формула 

оксида и база 

- индивидуални 

рад 

- групни рад 

- зна преко формуле да одреди класу 

једињења 

- разликује својства базних оксида  и 

база 

- ради једноставније задатке 

-зна разлику хемијских метала и 

  техничких метала 

-пише формуле 
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3. 3 

Соли електролитичка 

дисоцијација 

киселина, база и соли 

 

-пише формуле соли  

- зна шта је електролитичка 

дисоцијација 

- зна шта су електролити и да су 

јони у ратсвору електролита 

носиоци наелектрисања и 

одговорни за проводљивост 

Демонстрира, 

подстиче, 

објашњава 

- индивидуални 

рад 

- групни рад 

- зна преко формуле да одреди класу 

једињења 

- разликује својства соли 

- ради једноставније задатке 

 

4. 4 Угљоводоници  

-помоћу модела склапа формуле 

-зна хомологи низ првих десет 

алкана, алкена, алкина 

-пише формуле угљоводоника 

Подстиче , упућује, 

објашњава, наводи 

примере, помаже у 

писању формула  

индивидуални рад 

- групни рад 

зна поделу угљоводоника 

- преко везе разликује засићене и  

  незасићене угљоводонике 

- помоћу опште формуле пише  

  формуле угљоводоника 

- зна нека својства и примену 

5. 4 
Органска једињења са 

кисеоником 

- помоћу модела склапа формуле 

- поставља питања, повезује и  

  закључује 

- пише формуле и једноставније 

једначине 

- ради једноставније огледе 

Подстиче , упућује, 

објашњава, наводи 

примере, помаже у 

писању формула  

- индивидуални 

рад 

- групни рад 

- према функционалној групи 

разликује класе једињења 

- зна примену и својства етанола 

- зна примену и својствасирћетне 

  киселине 

- зна шта су естри и како настају 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Садржај 

програма 

Број 

часова 
Активности у ченика Активности наставника 

Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Избор ученика и 

усвајање год. 

плана рада 

1 

Слушање, сугестије, 

усвајање и записивање 

плана 

-Подстиче на 

размишљање, 

закључивање и креативно 

мишљење 

Дијалог,  

монолог 

-Развијање љубави према срп.језику 

и потребе за унапређивањем 

Језик (граматика 

и правопис) 
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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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.  

Садржаји програма Број часова 

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ Начини и 

поступци 

остваривања 

рада 

Циљеви и задаци 

садржаја програма УЧЕНИKA НАСТАВНИKA 

Biographies of famous 

people 

 

2 

-уочава 

-именује 

-повезује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-фронтални 

-индивидуални 

-проширивање знања  

о познатим 

личностима и 

закључивање 

Књижевност 

(kњижевни 

текстови и 

стилске особине 

текста) 

7 

Читање, разговор, 

анализа, упоређивање, 

размена знања и 

искуства, 

истараживање 

-Подстиче на 

размишљање, 

закључивање и креативно 

мишљење 

Дијалог,  

монолог,  

групни,  

тимски рад, индивидуалан 

рад 

- Развијање осећања за аутентичне 

естетске вредности у књ. 

- Уверљиво усмено и писмено 

изражавање  

Припрема 

ученика за 

такмичења 

10 

Вежбање,слушање, 

сугестије, запажања, 

разговор 

-Подстиче на 

размишљање, 

закључивање и креативно 

мишљење 

Текст,  

дијалог,  

анализа, вежбе 

- Развијање такмичарског духа и 

жеље за стицањем нових знања из 

језика и граматике  

Израда текстова 2 Рад на тексту 

-Подстиче на 

размишљање, 

закључивање и креативно 

мишљење 

Припремање текста, 

извођење програма 

- Квалитетна и разноврсна израда 

текстова 

Анализа рада 1 
Сугестије, усвајање, 

записивање 

-Подстиче на 

размишљање, 

закључивање и креативно 

мишљење 

Дијалог,  

анализа,  

монолог 

Унапређивање рада наставе   
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Description of the pictures -уређује -развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно мишљење 

употреба вокабулара у 

сврху описа 

Relative clauses with Who, 

That, Which 
1 

-открива релације 

и изражава их 

-упоређује 

-уочава 

-презентује 

-подстиче ученика на увиђање, 

закључивање, упоређивање 

-фронтални 

-индивидуални 

-употреба односних 

заменица у енглеском 

језику 

Translation of an unknown 

text with familiar 

vocabulary  from English 

to Serbian 

3 

-уочава 

-закључује 

-проверава 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести ученика о 

значају и примени граматичке 

целине при  решавању проблема из 

свакодневног живота 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-употреба познатих 

речи унутар 

непознатог текста 

Listening comprehension 

 
2 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

-открива релације 

-изражава их 

-презентује 

-подстиче ученика на увиђање, 

закључивање, упоређивање 

-утиче на развој 

тачности,прецизности, 

одговорности,уредности код ученика 

 

 

-фронтални 

-индивидуални 

 

 

-примена стеченог 

вокабулара 

Compound adjectives 

(best-selling novel, ready-

made sauce) 

2 

-уочава 

-именује 

-открива релације 

-упоређује 

-закључује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

 

- примена сложених 

придева у енглеском 

језику 

Quiz in English 

(Geography, History, 

Music and Art) 

3 
-oткрива релације 

-закључује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-развијање логичког 

мишљења и 

закључивања 

Time expressions (for ages, 

for a fortnight…) 
3 

-oткрива релације 

-закључује 

-презентује 

-подстиче ученика на увиђање, 

закључивање, упоређивање 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-употреба израза за 

време 

 3 -открива релације -презентује -фронтални -употреба израза у 
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First conditional with IF 

and UNLESS 

-закључује -усмерава ученика 

-утиче на развој свести ученика о 

значају и примени модалног глагола 

при  решавању проблема из 

свакодневног живота 

-индивидуални енглеском језику 

-употреба погодбених 

реченица у енглеском 

језику 

The Second Conditional 

And The Third 

Conditional 

3 

-разликује 

-упоређује 

-проверава 

-презентује 

-усмерава ученика 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-употреба погодбених 

реченица у енглеском 

језику 

Get/ have something done 2 
-oткрива релације 

-закључује 

-презентује 

-подстиче ученика на увиђање, 

закључивање, упоређивање 
-фронтални 

-индивидуални 

-употреба 

конструкције 

реченице у енглеском 

језику 

 

Pronunciation: 

Stress in sentences 
2 

-упоређује 

-открива релације 

-изражава их 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести ученика о 

значају и примени граматичке 

целине у свакодневном животу 

-фронтални 

-индивидуални 

-употреба 

наглашевања делова 

реченица 

Let someone do something 3 
-открива релације 

-закључује 

-презентује 

-подстиче ученика на увиђање, 

закључивање, упоређивање 

-фронтални 

-индивидуални 

-примена коришћења 

граматичке 

конструкције у 

енглеском језику 

Reported Speech 

 

 

3 
-открива релације 

-закључује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно мишљење 

-фронтални 

 

-индивидуални 

-'употреба управног 

говора у енглеском 

језику 
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ИСТОРИЈА 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часов

а 

Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 

Активности наставника 

у образовно-васпитном 

раду 

Начин и поступци 

остваривања програма 

Циљеви и задаци 

садржаја 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 

2 

Увежбавање знања напредног 

нивоа, рад на историјској карти, 

тестови са такмичења, вежбања 

за завршни испит 

 

Објашњава, 

подстиче,  

дискутује,   

анализира,  

поставља проблем, 

усмерава, ствара 

ситуацију 

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 

Први светски рат 

и револуција у 

Русији и Европи 

Србија и Црна 

Гора  у Првом 

светском рату 

2 

Увежбавање знања напредног 

нивоа, рад на историјској карти, 

тестови са такмичења, вежбања 

за завршни испит 

Објашњава, 

подстиче,  

дискутује,   

анализира,  

поставља проблем,  

усмерава,  

ствара ситуацију 

Рад на различитим уџбеницима 

и збиркама извора; самосталне 

презентације; повезивање 

раније наученог и корелација 

са другим предметима, 

припреме за такмичење и 

завршни испит 

-анализа текстова, 

уочавање 

 повезаности 

 градива и оспособљавање 

за  

самосталан 

 рад, употреба атласа 

Свет између 

Првог и Другог 

светског рата 

Југословенска 

краљевина 

2 

Увежбавање знања напредног 

нивоа, рад на историјској карти, 

тестови са такмичења, вежбања 

за завршни испит 

Објашњава, 

подстиче,  

дискутује,   

анализира,  

поставља проблем,  

усмерава,  

ствара ситуацију 

Рад на различитим уџбеницима 

и збиркама извора; самосталне 

презентације; повезивање 

раније наученог и корелација 

са другим предметима, 

припреме за такмичење и 

завршни испит 

-анализа текстова, 

уочавање 

 повезаности 

 градива и оспособљавање 

за  

самосталан  

рад, употреба атласа 

Други светски рат 

– Тотални рат 

Југославија у 

Другом светском 

рату 

2 

Увежбавање знања напредног 

нивоа, рад на историјској карти, 

тестови са такмичења, вежбања 

за завршни испит 

Објашњава, 

подстиче,  

дискутује,   

анализира,  

поставља проблем,  

Рад на различитим уџбеницима 

и збиркама извора; самосталне 

презентације; повезивање 

раније наученог и корелација 

са другим предметима, 

-анализа текстова, уочавањ 

е повезаности герадива, 

развијање креативности и 

сарадничког  односа 
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усмерава,  

ствара ситуацију 

припреме за такмичење и 

завршни испит 

Југославија и свет 

после Другог 

светског рата  

2 

Увежбавање знања напредног 

нивоа, рад на историјској карти, 

тестови са такмичења, вежбања 

за 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 

Активности ученика у 

образовно васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно 

васпитном раду 

Начин ипоступак 

остваривања програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Организовање 

додатног рада- 
4 

Разматрају, предласжу, 

усвајају план и програм 

Предлаже програм 
Разговор,  

Активно учешће и улога у 

доношењу одлука, 

Истраживачки радови 10 

Користе стручну литертуру, 

самостално истражују,  

пишу реферате, осмишљавају 

асооцијације, организују 

квизове, 

активно учествују у 

планирању и организовању 

екскурзија дајући предлоге 

Упућује, ствара 

ситуације, 

мотивише, 

објашњава, 

демонстрира, указује 

на могуће грешке, 

Самосталан рад, 

истраживачки рад, тимски 

рад, рад у малим групама 

Осамостаљивање у раду, 

самостално истраживање, 

самостално и правилно 

коришћерње стручне 

литературе,штампе 

Интернет у настави 7 

Обучавање употребе 

савремених техничких 

достигнућа, правилно 

руковање и самостална 

примена у сопственом 

истраживању. 

Објашњава , 

демонстрира, 

Самосталан рад, 

рад у мањим групама, 

тимски рад 

Самостално рукују, 

истражују, сазнају и 

примењују техничка 

достигнућа у настави. 

Припрема за 

такмичење 
15 

Активности проширују знања 

петог, шестог, седмог и осмог 

разреда, самостално користи 

стручну литературу, интернет, 

штампу, учествују на свим 

организованим такмичењима 

Упућује на изворе 

стицања знања, даје 

подршку, мотивише, 

прави тестове, 

проверава стечено 

знање 

Индивидуалн 

Тимски 

Истраживачки 

Развијање свестраније, 

целокупније личности са 

ширим размишљањима о 

збивањима, истраживачком 

раду и нових сазнања о свету 

 

ФИЗИКА 

 

Садржај програма 
Број 

часова 

Активности ученика у 

васпитно-образовном раду 

Активности наставника у 

васпитно-образовном раду 

Начин и поступак 

остваривања 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

 

 

Осцилаторно и 

таласно кретање 

 

 

 

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, 

-индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару 

-дијалошка метода  

Ученик повезује и примењује 

стечена знања из области 

осцилаторног и таласног 

кретања да би извео закључке 
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звучну резонанцију и брзину 

звука у ваздуху, поставља 

питања, изводи закључке, 

користи литературу и 

интернет. 

такмичарски дух, стваралачки 

и истраживачки рад. 

-илустративно-

демонстративна метода 

-практичан рад  

-решавање рачунских 

задатака 

и дошао до решења сложених 

задатака.  

 

 

 

 

Светлосне појаве 

 

 

 

 

8 

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  

-илустративно-

демонстративна метода 

-практичан рад  

-решавање рачунских 

задатака  

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. 

 

 

 

Електрично поље 

 

 

 

 

3 

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  

-илустративно-

демонстративна 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). 

 

 

 

 

 

 

Електрична струја 

 

 

 

 

 

 

6 

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  

-илустративно-

демонстративна 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 
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везаних за горе наведено. 

 

 

 

Магнетно поље 

 

 

 

 

 

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  

-илустративно-

демонстративна 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. 

 

 

 

Атомска и 

нуклеарна физика  

 

 

 

 

4 

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  

-илустративно-

демонстративна метода 

-практичан рад  

-решавање рачунских 

задатака  

 

 

Ученик повезује и примењује 

стечена знања о структури 

атома и нуклеарним 

реакцијама, да би извео 

закључке и решио проблеме 

везане за радиоактивност. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Садржај  

Програма 

Број 

часова 

Активности у образовно-васпитном раду Начини и 

поступци 

остваривања 

рада 

Циљеви и задаци садржаја програма 
учениka наставниka 

Полиноми, растављање 

на чиниоце – сложени 

задаци 

3 

-закључује 

-разликује 

-открива 

релације 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на 

размишљање 

-фронтални 

-индивидуални 

-бројевни изрази са полиномима који у 

имениоцу имају променљиву 
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-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

Једначине са апсолутним 

вредностима 
3 

-закључује 

-разликује 

-открива 

релације 

-презентује 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и 

примени математике при  

решавању проблема из 

свакодневног живота 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-одређивање нула и дискусија 

-решавање једначина са апсолутном 

вредношћу 

Докази у математици 2 

-закључује 

-разликује 

-открива 

релације 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-на основу датих података истеченог знања 

доказати задате теореме 

Примена процената 3 

-разликује 

-открива 

релације 

-презентује 

-усмерава ученика 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-примена процената у осталим гранама 

живота 

Задаци логичке природе  3 

-закључује 

-разликује 

-открива 

релације 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-утиче на развој 

тачности,прецизности, 

одговорности,уредности  

-фронтални 

-индивидуални 

 

-решавање задатака помоћу логичког 

закључивања 

Призма P и V – сложени 

задаци 
3 

-разликује 

-упоређује 

-открива 

релације 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и 

примени математике у 

свакодневном животу 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-израчунавање О и Р пресека призме под 

одређеним условима 

-сложени задаци са Р и V 

Пирамида PиV – сложени 3 -разликује -презентује -фронтални -израчунавање О и Р пресека пирамиде под 
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задаци -упоређује 

-открива 

релације 

 

-усмерава ученика 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-индивидуални 

 

одређеним условима 

-сложени задаци са Р и V 

Декартов правоугли 

координантни систем 
2 

-разликује 

-упоређује 

-открива 

релације 

-закључује 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-утиче на развој 

тачности,прецизности, 

одговорности,уредности  

-фронтални 

-индивидуални 

 

-растојање између тачака 

-израчунавање О и Р фигуре која има 

координате темена 

Функција, цртање и 

читање графика 
3 

-закључује 

-разликује 

-открива 

релације 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и 

примени математике у 

свакодневном животу 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-цртање и читање задатих графика 

Неки елементарни 

проблеми екстремних 

вредности 

3 

-закључује 

-разликује 

-открива 

релације 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на 

размишљањe 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-решавање екстремних задатака 

-уочавање односа између елемената и 

закључивање 

Ваљак – купа – сложена 

тела – одабрани задаци 
3 

-разликује 

-упоређује 

-открива 

релације 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на 

размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-сложена тела од ваљка и купе(купа из ваљка 

као и обратно) 

-површина пресека под одређеним условима 

Решавање проблема 

једначином са једном 

непознатом и системом 

једначина 

5 

-разликује 

-упоређује 

-открива 

релације 

 

-презентује 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и 

примени математике при  

решавању проблема из 

свакодневног живота 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-решавање проблемских задатака 

укључивањем једначине са једном 

непознатом или системом једначина 
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БИОЛОГИЈА 

Циљеви додатне наставе су: 

Додатна настава се организује за напредније ученике који желе да прошире своја знања из биологије 

Н
а
ст

а
в

н

а
 т

ем
а
 

Циљеви Задаци 

О
б
л

и
ц

и
 

р
а
д

а
 

Методе рада 

Р
ес

у
р

си
 

Корелација 
Образовни 

стандарди 

У
в
о
д

 у
 е

к
о
л
о
ги

ју
 

Упознавање ученика са 

новим наставним 

предметом.  

Развијање функционалне 

биолошке писмености 

Оспособљавање ученика за 

комуницирање коришћењем 

стручне терминологије 

 Представљање основних метода 

истраживања у екологији 

 Разумевање научне методе којом се 

долази до сазнања 

 Оспособљавање ученика за 

извођење једноставних 

истраживања 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

н
и

  

вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошке, рад на 

тексту) 

демонстративно-

илустративне 

(демонстрација 

компјутером) 

И
 и

н
те

р
н

ет
 с

тр
ан

е,
 п

ан
о
и

, 

ш
ем

е,
 с

л
и

к
е,

 ф
о
то

гр
аф

и
је

 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. 

Е
к
о

л
о

ги
ја

 и
 ж

и
в
о

тн
а 

ср
ед

и
н

а 

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. 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
н

и
 и

 

ф
р
о
н

тал
н

и
 

вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошке, рад на 

тексту) 

демонстративно-

илустративне 

(демонстрација 

сликом и 

компјутером) 

 И
н

те
р

н
ет

 с
тр

ан
е,

 ш
ем

е,
 

сл
и

к
е,

 п
у

б
л
и

к
ац

и
је

. 

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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У
гр

о
ж

ав
ањ

е,
 з

аш
ти

та
 и

 

у
н

ап
р
еђ

и
в
ањ

е 
ек

о
си

ст
ем

а 

Оспособљавање ученика 

за решавање проблема, 

изражавање и образлагање 

сопственог мишљења 

 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 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

н
и

  

вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошке, рад на 

тексту) 

демонстративно-

илустративне 

(демонстрација 

сликоми 

компјутером) 

 И
н

те
р
н

ет
 с

тр
ан

е,
 

п
у
б

л
и

к
ац

и
је

, 
ш

та
м

п
а,

 

м
ед

и
ји

 

физика, хемија, 

географија, 

техничко 

образовање, 

грађанско 

васпитање 

БИ.3.6.3.  

БИ.3.4.6. 

БИ.3.4.7. 

БИ.3.4.5. 

Г
л
о
б

ал
н

е 
п

о
сл

ед
и

ц
е 

 

за
га

ђ
и

в
ањ

а 
ж

и
в
о
тн

е 
ср

ед
и

н
е 

Даље усвајање вештина и 

умећа из 

области екологије и 

заштите 

животне средине. 

 стицање основних знања 

о глобалним последицама 

загађивања животне 

средине. 

 Усвајање знања о важности 

едуковања становништва и 

спровођења мера заштите 

животне средине. 

 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

н
и

  и
 гр

у
п

н
и

  

вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошке, рад на 

тексту) 

демонстративно-

илустративне 

(демонстрација 

сликом, графиком, 

шемом и 

компјутером) 

 И
н

те
р
н

ет
 с

тр
ан

е,
 с

л
и

к
е,

 

п
ан

о
и

, 
ш

та
м

п
а,

 м
ед

и
ји

, 

д
и

ги
та

л
н

а 
к
ам

ер
а 

и
 м

о
б

и
л
н

и
 

те
л
еф

о
н

и
 

физика, хемија, 

географија, 

техничко 

образовање, 

грађанско 

васпитање 

БИ.3.6.4. 

БИ.3.6.1.  

БИ.3.4.6. 

БИ.3.4.8. 

Ж
и

в
о

тн
а 

ср
ед

и
н

а 
и

 

о
д

р
ж

и
в
и

 р
аз

в
о
ј 

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 

 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

н
и

  и
 гр

у
п

н
и

 
вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошке, рад на 

тексту) 

демонстративно-

илустративне 

(демонстрација 

сликом и 

компјутером) 

 И
н

те
р

н
ет

 с
тр

ан
е,

 ш
та

м
п

а,
 

м
ед

и
ји

, 
п

у
б

л
и

к
ац

и
је

 

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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Ж
и

в
о
тн

а 
ср

ед
и

н
а 

, 

зд
р
ав

љ
е 

и
 к

у
л
ту

р
а 

Продубљивање знања о 

здравом начину живљења и 

деловања 

 Даље развијање еколошке и 

здравствене културе као и 

културе живљења. 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

н
и

  и
 гр

у
п

н
и

  

вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошке, рад на 

тексту) 

демонстративно-

илустративне 

(демонстрација 

сликом, шемом и 

компјутером) 

 И
н

те
р
н

ет
 с

тр
ан

е,
 с

л
и

к
е,

 

п
ан

о
и

, 
д

и
ги

та
л
н

а 
к
ам

ер
а 

и
 

м
о
б

и
л
н

и
 т

ел
еф

о
н

и
, 

ш
та

м
п

а 

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 

Број 

часова 

Садржај 

програма 

Активности ученика у 

образовно 

васпитном раду 

Активности 

наставника  у 

образовно 

васпитном раду 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

1 3 

Неметали, 

оксиди неметала 

и киселине 

 

- планира оглед, бележи 

резултате 

- решава рачунске задатке 

- поставља питања 

- изводи закључке на основу 

огледа 

Подстиче, упуђује у 

истраживачки рад, 

одговара на питања, 

помаже у закључивању 

и сугерише при 

решавању задатака  

- 

индивидуални 

рад 

- фронтални 

рад 

- рад у 

паровима 

- повезује својства неметала и 

метала са положајем у ПСЕ 

- применом стечених знања 

самостално изводи огледе 

- самостално решава 

стехиометријске  задатке 

2 3 

Метали, оксиди 

метала, 

хидроксиди 

(базе) 

 

- дискутује о својствима 

киселина, база и соли 

- планира и изводи огледе 

- припрема извештаје о 

експеримен талном раду 

- решава рачунске задатке 

Подстиче, упуђује у 

истраживачки рад, 

одговара на питања, 

помаже у закључивању 

и сугерише при 

решавању задатака 

- 

индивидуални 

рад 

- фронтални 

рад 

- рад у 

паровима 

- разликује својства класа и 

једињења применом индикатора 

- схвата генетску повезаност 

класа једињења 

- самостално решава 

експерименталне и рачунске 

задатке 
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3 1 Соли  

- претражује и користи 

литературу 

- планира и изводи оглед 

Подстиче, упуђује у 

истраживачки рад, 

помаже и сугерише 

при извођењу огледа 

- 

индивидуални 

рад 

- зна шта су органска једињења и 

 значај угљеника за органску 

хемију 

- самостално изводиексперименте 

за потврду састава органских 

једињења 

4 1 

Електролитичка 

дисоцијација 

киселина, база 

и соли 

 

Препознаје  јаке и слабе 

електролите 

Зна да су јаки електролити 

потпуно дисосовани на јоне, а 

слаби нису  

Успешно представља 

електролитичку дисоцијацију 

по фазама 

Демонстрира способност 

електролита да проводе 

електричну енергију 

Демонстрира упућује у 

самосталан рад, 

подстиче на 

стваралачко и 

критичко мишљење - 

индивидуални 

рад 

- разуме начин на који раствори 

електролита проводе електричну 

енергију 

- зна основна својства електролита 

5. 4 Угљоводоници 

- планира и изводи оглед, 

бележи резултате 

- претражује интернет за 

прикупља ње информација 

 - упућује на 

коришћење интернета, 

извођење огледа и 

истиче битност 

истинитости резултата 

- 

индивидуални 

рад 

- рад у 

паровима 

- разуме разлику између засићених 

и незасићених 

угљоводоника 

- зна основна физилка и хемијска 

својства угљоводоника 

- самостално изводиексперименте, 

претражује интернет и прикупља 

информације 

6 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 

- 

индивидуални 

рад 

- фронтални 

рад 

- разликује класе једињења на 

основу функционалних група 

- зна везу функционалне групе и 

својства једињења 

 - примењује знања у 

експерименталном раду 

- врши потребна израчунавања 

7. 2 
Биолошки 

важна једињења 

- претражује и користи 

различиту 

литературу 

- изводи експерименте и 

-упућује на различиту 

литературу 

-упућује на 

експерименте и 

- фронтални 

рад 

- рад у 

паровима 

- разуме својства и улогу масти и 

уља 

- зна разлику између моносахарида 

и осталих угљених хидрата 
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закључке 

из експеримента 

помаже при доношењу 

закључака  

- експериментално проверава 

теоријска знања 

 - зна улогу протеина у живим 

бићима 

8. 1 
Хемија животне 

средине  

-претражује и користи 

различиту 

литературу 

-предлаже решења проблема 

заштите животне средине и 

прави мини пројекте 

-даје савете за израду 

мини пројеката 

-указује на значај 

заштите животне 

средине 

индивидуални 

рад 

- фронтални 

рад 

- знају који је значај безбедног 

поступања са супстанцама, 

начине њиховог правилног 

складиштења  

-Израђују  мини пројекте вазане  

за заштиту животне средине 

 

 

 

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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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА  ОД НАСИЉА,ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ОШ „РАЈАК 

ПАВИЋЕВИЋ“БАЈИНА БАШТА 

 
В

р
ем

е 

р
еа

л
и

за
ц

и
је

 
 

Активности-Теме 

   Начин 

реализације 

  Носиоци 

реализације 

С
еп

т
ем

б
а
р

 

-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 

 

 

       Разговор 

       Анализа 

       Договор 

 

 

Тим за заштиту 

деце и ученика 

од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

О
к

т
о

б
а

р
 

-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 

 

 

Презентација 

Упознавање 

 

-Тим 

-Специјални 

педагог 

-Одељенске  

старешине 

Н
о
в

ем
б
а

р
 

-Упознавање ученика са 

Повељом дечјих права 

Презентација и 

излагање 

Специјални 

педагог 
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Д
ец

ем
б
а
р

 

 Предавање на тему 

„Заштита деце-ученика 

од насиља,злостављања и 

занемаривања“ 

 

Предавање 

Специјални 

педагог 

 

Т
о
к

о
м

 

ш
к

о
л

ск
е 

г
о
д

и
н

е 

Реализација радионица 

из области ненасилне 

комуникације 

 Током школске 

године 

 Учитељи 

Одељ. старешине 

Стручне службе 

Т
о
к

о
м

 

ш
к

о
л

ск
е 

г
о
д

и
н

е 

Сарадња са институцијама и 

организацијама,Центром за 

социјални рад,Дечји 

диспанзер,МУП,... 

 

Сарадња 

Разговор 

Тим за заштиту 

Директор 

Спец.педагог 

Ј
а
н

у
а
р

 

Ф
еб

р
у
а
р

  Коришћење садржаја 

грађанског васпитања у 

превенцији насиља 

Кроз  

наставу 

Наставници 

грађанског  

васпитања 

М
а

р
т
 

Предавања стручњака 

из других институција 

     По потреби Лекари 

Психолози 

Инспектори 

А
п

р
и

л
 

 Спортска такмичења 

посвећена сигурном и  

безбедном окружењу. 

Спортом против насиља 

Договор 

Сарадња 

Орган.такмичења 

Тим 

Наставници 

Физич.култура 

М
а
ј 

Ј
у
н

 

Анализа стања у школи о 

присутности насиља 

 Разговор и  

Сарадња 

 

Тим 

Чланови 
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Ј
у
л

 

А
в

г
у
с
т
 

              Еваулација  

                 плана 

Анализа 

 Разговор 

Договор 

Чланови тима 
Т

о
к

о
м

 

ш
к

о
л

ск
е 

г
о
д

и
н

е 

Вођење 

            евиденције 

 Евиденција Чланови Тима 

за заштиту 

 

 

 

            Програм професионалне оријентације 

 

 

 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. Представљање програма и портфолија за 8. Разред 

2. У свету интересовања и графикони интересовања 

3. О стереотипима 

4. У свету врлина и вредности ко сам ја 

5. Каква сам „на први поглед“ 

6. Моја очекивања 

7. Маскенбал занимања 

                                                             

 

 

Реализатори:  

Одељенске старешине 8. разреда и Тим за ПО. 

Октобар – децембар 2014. 

 

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. 
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Реализатори: 

Одељенске старешине 8. разреда, предметни наставници и Тим за ПО.. 

Јануар, фебруар 2015 

 

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 2015 

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 2015. 

Тим за професионалну орјентације 
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 Програм здравствене превенције 

 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. 

 

 

 

ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

 

 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВОСТИ 

Стварање што повољнијих 

хигијенских услова у школи и 

њихово одржавање у току године 

VIII и током године Помоћни радници, наставници 

Систематски прегледи ученика Према распореду Дома здравља Дом здравља 

Лекарски прегледи ученика пред 

одлазак на рекреативну наставу или 

екскурзију 

У току школске године Дом здравља 

Систематски прегледи зуба Према распореду Дома здравља Дом здравља 

Праћење социјалних и породичних 

прилика ученика 

У току школске године Учитељи и одељенске старешине 

Предавање за ученике и родитеље 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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 ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Садржаји програма 

 

Број 

часо 

ва 

Активности ученика 

у образовно-

васпитном раду 

Активности наставника у образовно-

васпитном раду 

Основни облици 

извођења програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

Екологија и животна 

средина 
5 

- разговарају, 

- описују, 

-уочавају 

-посматрају 

-мере 

-упућује 

-подстиче на размишљање, логичко 

закључивање и упоређивање 

-подстиче на радозналост и самостални 

рад 

-одговара на питања 

-усмерава и прати активности ученика 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-рад у групи 

- Уочавање 

зависности раста и 

развоја биљака у 

зависности од 

еколошких фактора 

Угрожавање, заштита 

и унапређивање 

екосистема - животне 

средине 

5 

- гледају филм 

- разговарају, 

- описују, 

- упоређују  

- уочавају  

-упућује 

-подстиче на размишљање, логичко 

закључивање и упоређивање 

-подстиче на радозналост и самостални 

рад 

-одговара на питања 

-усмерава и прати активности ученика 

-фронтални 

-индивидуални 

 

- Упознавање 

одликама биома 

изван нашег 

поднебља 

Глобалне последице 

загађивања животне 

средине 

4 

-уочавају 

-разговарају 

-израђују паное 

-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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-истражују 

-креирају драмску 

радионицу 

рад 

-одговара на питања 

-усмерава и прати активности ученика 

-рад у групи 

Животна средина и 

одрживи развој 
4 

- гледају филм 

- разговарају, 

- описују, 

- упоређују  

- уочавају 

-упућује 

-подстиче на размишљање, логичко 

закључивање и упоређивање 

-подстиче на радозналост и самостални 

рад 

-одговара на питања 

-усмерава и прати активности ученика 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-рад у групи 

- Проширивање 

знања о проблему 

чврстог отпада и 

значају рециклаже 
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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 Носиоци 

активности 

Време Напомена 

1.Индивидуални  

разговори- 

информације 

Информације о 

условима понашању 

ученика у породици, 

школи , успеху, 

напредовању 

Одељенске 

старешине 

-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 

 

2. Одељенски 

родитељски 

- упознавање са 

НПП, уџбеницима, 

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, мај-

јуни 

план ове 

сарадње  са 

родитељима 

припрема и 

реализује 

одељенски 

старешина 

Термине и 

дневни ред  

утвђује 

одељенски 

старешина; 

 

 

Програм 

педагошког-

психолошког  

образовања , 

израда педагог 

 ОС 

3.Разредни 

одељенски 

састанци ( 1. и 

4.разред ) 

- упознавање са  

Школом- 

организацијом 

,условима, кућним 

редом,..... 

Директор 

одељенске 

старешине , сви 

предметни 

наставници 

помоћник 

директора , 

педагог, 

Септембар ( 

1.раз) 

 

-  

  

  

 - април-мај 

 (4.и завршни 

3.разред) 

4.Саветодавни рад 

са родитељима 

Различити облици  

саветодавног рада  у 

Педагог , Према 

потребама  
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ученика чија деца 

имају  тешкоћа у 

понашању и 

учењу 

зависности од 

проблема  

информације, 

родитеља 

упућивање, Спец. педагог 

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 родитеља-

школе- наставника) 

Директор, 

наставници 

одељенских 

већа; педагог , 

психолог по 

потреби 

  

Фебруар  

  

5.Рад  Савета 

родитеља 

према  дефинисаној 

улози  у Закону  о 

средњoј школи 

Задужени  

наставник 

координатор 

Од септембра  

до јуна 

 

6. Учешће 

родитеља  у 

Школском одбору 

 

Према 

правилницима и 

програмима ових 

органа 

Родитељи 

чланови  ових 

тела  и  

координатори 

Од септембра  

до јуна 

 

7.Учешће 

родитеља у 

презентацијама 

стваралаштва  и  

активности  

ученика  и 

наставника 

Према планираним  

активностима  

Учитељи, 

наставници 

Према 

школском 

календару 
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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 

 

Планиране  дестинације  за  извођење  наставе  у  природи  су  по  разредима: 

 

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  Основне  школе „Милорад  Благојевић ” из  Пилице . 
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ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

 
Редни 

број 
РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ 

БОРАВКА 

НЕДЕЉНИ БРОЈ 

РАДНИХ 

ЧАСОВА 

ГОДИШЊИ БРОЈ 

РАДНИХ 

ЧАСОВА 

1. Израда домаћих задатака и учење 

(Српски језик, Математика, Свет око нас) 
10 350 

2. Допунска настава, додатна настава 

(Српски језик, Математика) 
према потреби  

 ПРАТЕЋЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ БОРАВКА   

3. Мала школа великих ствари  2 70 

4. Оловка пише срцем 1 35 

5. Шарам - стварам 2 70 

7. Певам, плешем, глумим 1 35 

8. Видео пројекције  2 70 

9. Игре без граница 5 140 

10. Активност по избору ученика 2 70 

 ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ БОРАВКА   

11. Припрема за оброк и исхрана 1 35 

 укупно 25 875 

 

 

ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА  
 

КАДА  ЈЕ НАСТАВА  ПОПОДНЕ 

07:50-08:45  -
   

јутарње прихватање ученика, хигијенска припрема за доручак  

08:45-09:00
   -

 доручак 

09:00-10:30 -  самосталан рад, израда домаћих задатака 

10:30-11:30 - слободно време-боравак на ваздуху 

11:30-12:30- слободне активности и припрема за одлазак на редовну наставу 

 

 

КАДА  ЈЕ НАСТАВА  ПРЕ ПОДНЕ 

11:30-12:00  -             пријем деце-слободне активности 

12:00-13:25
-
   слободно време боравак на ваздуху 

13:25-13:45 -   ручак 

13:45-15:15 -   самосталан рад ученика, израда домаћих задатака 

15:15-16:10-   слободно време-активности по избору ученика 
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АКТИВНОСТИ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 
Време 

реализације 
Активности - теме Активности ученика 

Активности 

наставника 

Начин 

реализације 
Циљеви и задаци 

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  

-слушају 

-посматрају 

-описују 

-упоређују 

-цртају 

-праве 

-трче 

-вежбају 

-такмичесе 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-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 

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 

-истражују 

-прикупљају материјале 

-цртају 

-сликају 

-дискутују 

-изводе ѕакључке 

-певају 

-вежбају и такмиче се 

-координира 

радом, помаже 

у стварању тима 

и групе, 

-упућује на 

изворе сазнања, 

-сугерише 

-дискутује 

-мотивише 

-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 

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 
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-развијање колективног 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 

-координира 

радом  

-помаже у 

стварању тима 

и групе 

-упућује на 

изворе сазнања 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-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 

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 

-уређење паноа (игре на снегу, Свети 

Сава) 

-причају 

-активно слушају 

-вежбају 

-такмичесе 

-координира 

радом  

-помаже у 

стварању тима 

и групе 

-упућује на 

изворе сазнања 

-подстиче 

-мотивише 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-богаћење речника, -вежбе у 

усменом изражавању 

-неговање групног облика 

рада 

-учествовање у организовању 

уметничких активности 

-подстицање и развој 

креативности 

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 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

-анализира 

-мотивише 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-развијање правилног и лепог 

изражавања 

-неговање другарства 

-даљи развој физичких 

способности 

-развој критичког мишљења 

-неговање изражајног читања 

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) 

-истражују 

-прикупљају материјал 

-чистају и рецитују 

-цртају праве 

-дискутују и анализирају 

-изводе закључке 

-координира 

радом  

-помаже у 

стварању тима 

и групе 

-упућује на 

изворе сазнања 

-подстиче 

-мотивише 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-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 

април -креативан рад (прављење корпица за -истражује -мотивише -фронтални -неговање изражајности при 
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јаја, украшавање ускршњих јаја) 

-читање текстова по избору ученика 

-изражајно рецитовање 

-слушање музике и играње народних 

игара 

-уређење паноа (Дан планете земље) 

-прикупљају материјале 

-читају и рецитују 

-цртају и праве 

-дискутују и анализирају 

-изводе закључке 

-слушају музику 

-такмичесе 

-координира 

радом 

-помаже у 

сварању група и 

тимова 

-упућује на 

изворе знања 

-ослобађа од 

треме 

-развија 

слободно 

мишљење 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

читању и рецитовању 

-развијање осећаја за 

склапање боја 

-развијање креативности и 

стваралаштва 

-развијање координације 

покрета уз музику 

-развијање осећаја за 

колективни рад 

-неговање навике очувања 

животне средине 

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 

-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 

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 

-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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ПРОГРАМ  РАДА  БИБЛИОТЕКЕ 

 
  

В
р

ем
е 

р
еа

л
и

за
ц

и
је

 

 

Активности/теме 

 

Начин 

реализације 

 

Носиоци 

реализације 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

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 

1.Индивидуално 

 

2.Групно, 

консултације 

 

3.Индивидуално 

 

 

 

4.Консултације 

 

1.Библиотекар 

 

2.Библиотекар 

 

 

3.Библиотекар 

 

 

 

4.Библиотекар 

 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

 

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 

1.Групно, 

демонстрирање 

2.Састанак, 

индивидуално, 

посете 

 

 

 

 

 

 

3.Посета 

1.Библиотекар 

 

2.Библиотекар 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Библиотекар, 

разредне старешине 
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Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

 

 

 

 

1.Организовање сусрета са неким 

од познатих књижевника 

 

 

 

 

1.Консултације 

 

 

 

 

 

1.Библиотекар 

 

 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

 

 

 

1.Рад на изради картотечког 

материјала 

2.Израда библиотечког паноа за 

пратеће јубилеје 

 

 

 

1.Групно 

 

2.Радионица 

 

 

1.Библиотекар, 

 

2.Библиотекар, 

чланови библиотечке 

секције 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

 

 

 

1.Анализа читаности 

 

 

 

1.Анкета 

 

 

 

1.Актив српског 

језика 
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М
А

Р
Т

 

 

 

1.Сарадња са могућим 

спонзорима за издавање 

листа,учешће на конкурсима 

2.Посете родитељским 

састанцима 

 

1.Разговор 

 

 

 

2.Посете 

 

1.Актив српског 

језика,библиотекар 

 

 

2.Библиотекар 

 

А
П

Р
И

Л
 

 

 

 

1.Текуће активности библиотеке 

 

 

1.Индивидуално 

 

 

1.Библиотекар 

 

М
А

Ј
 

  

 

1.Рад на сређивању библиотечког 

фонда 

 

1.Индивидуално 

 

1.Библиотекар 

  

Ј
У

Н
 

 

 

 

 

1.Праћење враћања књига у 

библиотеку 

 

 

 

1.Сарадња са 

разредним 

старешинама 

 

 

 

1.Библиотекар, 

разредне старешине 
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Програм рада библиотекара 

 

1.Рад на успостављању картотеке                                                           9        библиотекар 

         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,  10        библиотекар 

   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     12       библиотекар 

2.Израда библиотечког паноа за пратеће јубилеје 

3.Текуче активности библиотеке  

 

         1.Извршити анализу читаности                                                                  2.             актив СЈ 

2.Текућа активност библиотеке 

 

        1.сарадња са могућим спонзорима за издавање  

   листа , учешће на конкурсима                                           3.             актив СЈ 

 

         1.Пратеће активности библиотеке 

        2.Рад на сређивању библиотечког фонда                                                 5     библиотекар 

 

         1.Праћење враћања књига у библиотеку од 

   стране ученика        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, 
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сарадницима,градском библиотеком и сл. 

Библиотека се налази у новим просторима са сасвим адекватним условима за рaд. 

 

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. 

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 ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗ. 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА 

Усвајање Плана рада за школску ... Тим за инклузију август Планирање и 

одлучивање 

Записник тима 

Утврђивање бројног стања 

ученика укључених у инклузију 

Тим за инклузију август Анализа и 

извештавање  

Записник тима 

Информисање Наставничког већа 

о броју ученика који раде по ИОП-

у 

Тим за инклузију август Извештавање Записник тима 

Приступање изради планова за 

ученике од 4. , 6.,  8. разреда 

Тимови за 

додатну подршку 

септембар Израда планова Израђени планови 

Израда планова стручног 

усавршавања наставника за ИОП 

Тим за инклузију септембар ппланирање Реализовани семинари 
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Сатанак по потреби Тим за инклузију октобар Договор, Записник тима 

Евалуација реализованих ИОП 

планова 

Одељенски 

старешина, 

наставник, 

родитељ 

децембар евалуација Извештај о напредовању ученика 

Израда нових тромесечних ИОП-а Тимови за 

додатну подршку 

децембар планирање Урађени ИОП-и 

Идентификација ученика првог 

разреда који би требало да раде по 

ИОП-у 

Учитељи првог 

разреда 

фебруар Извештавање,  Опсервација ученика, процена 

учитеља 

Израда педагошког профила за те 

ученике 

Учитељи првог 

разреда, стручни 

сарадник, 

родитељ 

фебруар Прикупљање 

информација и 

писање 

профила 

Урађени пед. Профили 

Сардања са Интересорном 

комисијом 

Директор, 

стручни сарданик 

фебруар допис допис 

Сатанак по потреби Тим за инклузију март договор записник 

Евалуација реализованих ИОП-а Тимови за 

додатну подршку 

март евалуација Извештај о напредовању 

Израда нових тромесечних 

планова 

Тимови за 

додатну подршку 

април планирање Израђени планови 

Евалуација реализованих планова 

за први разред 

Тимови за 

додатну подршку 

мај евалуација Извештај о напредовању 

Професионална оријентација 

ученика осмог разреда који су 

радили по ИОП-у 

Одељнски 

старешина, 

стручни сарадник 

мај саветовање записник 

Анализа остварених резултата у 

раду Тима за инклузију 

Тим за инклузију Мај  анализа Записник и извештај 

 

 


