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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

Школски програм израђен je за период од четири године, тј. од школске 2018/19. до школске 2021/2022. По 

потреби се доносе измене и додаци Школском програму у виду Анекса школског програма.  

Школским програмом обезбеђује се остваривање наставних планова и програма и потреба ученика и 

родитеља, школе и јединице локалне самоуправе.  

Школски програм израђен је у складу са Законом.  

Школски програм је документ на основу којег се остварује развојни план и укупан образовноваспитни рад у 

школи.  

Школски програм представља основу на којој сваки наставник и стручни сарадник планира и реализује свој 

рад.  

Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно старатеља у избору школе, праћење 

квалитета образовно-васпитног процеса и његових резултата, као и процену индивидуалног рада и 

напредовања сваког ученика.  

Школски програм се доноси на основу наставног плана и програма у складу са Законом. Поједини делови 

школског програма иновирају се у току његовог остваривања.  

Школа објављује школски програм у складу са Законом и општим актом школе.  
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2. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ ЗА ПРВИ И ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ  ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  

 

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Ред. 
број 

А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ ПРВИ 
РАЗРЕД 

ДРУГИ 
РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 
РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД 

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

1. Српски језик 
____________ језик 

5 180 5 180 5 180 5 180 

2. Српски језик као нематерњи 2 72 2 72 3 108 3 108 

3. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

4. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

5. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 

6. Природа и друштво - - - - 2 72 2 72 

7. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 

8. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

9. Физичко и здравствено 
васпитање 

3 108 3 108 3 108 3 108 

10. Дигитални свет 1 36 1 36 1 36 1 36 

У К У П Н О: А 20-
22* 

720-
792* 

21-
23* 

756-
828* 

21-
24* 

756-
864* 

21-
24* 

756-
864* 

Ред. 
број 

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ  

1. Верска настава/Грађанско 
васпитање 

1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Матерњи језик/говор са 
елементима националне 
културе  

2 72 2 72 2 72 2 72 

У К У П Н О: Б 1-3* 36-
108* 

1-3* 36-
108* 

1-3* 36-
108* 

1-3* 36-
108* 

У К У П Н О: А + Б 21-
23* 

756-
828* 

22-
24* 

792-
864* 

22-
25* 

792-
900* 

22-
25* 

792-
900* 

 

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

Ред. 
број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- 
ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ 
РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 
РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД 

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

1. Редовна настава 21-
23* 

756-
828* 

22-
24* 

792-
864* 

22-
25* 

792-
900* 

22-
25* 

792-
900* 

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

3. Додатна настава     1 36 1 36 

4. Настава у природи** 7-10 дана 
годишње 

7-10 дана 
годишње 

7-10 дана 
годишње 

7-10 дана 
годишње 
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Ред. 
број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 
РАДА 

ПРВИ 
РАЗРЕД 

ДРУГИ 
РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 
РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД 

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

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

2. Ваннаставне активности 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

3. Екскурзија 1-3 дана 
годишње 

1-3 дана 
годишње 

1-3 дана 
годишње 

1-3 дана 
годишње 

 

 

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Ред.  
број 

А.ОБАВЕЗНИ 
ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. 

1. Српски језик и књижевност  језик 5 180 4 144 

2. Српски као нематерњи језик  3 108 3 108 

3. Страни језик 2 72 2 72 

4. Ликовна култура 2 72 1 36 

5. Музичка култура 2 72 1 36 

6. Историја 1 36 2 72 

7. Географија 1 36 2 72 

8. Физика - - 2 72 

Ред. 
број 

А. ОБАВЕЗНИ 
ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. 

9. Математика 4 144 4 144 

10. Биологија 2 72 2 72 

11. Хемија - - - - 

12. Техника и технологија 2 72 2 72 

13. Информатика и рачунарство 1 36 1 36 

14. Физичко и здравствено васпитање 2 72+543 2 72+543 

 

Ред. 
број 

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ     

1 Верска настава/ Грађанско васпитање 1 36 1 36 

2. Други страни језик 2 72 2 72 

3. 
Матерњи језик/говор са елементима 

националне културе  
2 72 2 72 
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, изборни програми и 

активности 

Ред. број ОБЛИК ОБРАЗОВНО– ВАСПИТНОГ РАДА ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 27-30* 1026-1134* 28-31* 1062-1170* 

2. Слободне наставне активности7 1 36 1 36 

3. Допунска настава 1 36 1 36 

4. Додатна настава 1 36 1 36 

Ред. број ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. 

1. Час одељењског старешине 1 36 1 36 

2. Ваннаставне активности 1 36 1 36 

3. Екскурзија До 2 дана годишње До 2 дана годишње 
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3. ДИГИТАЛНИ СВЕТ ЗА 1. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 

4. Назив 
предмета 

ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

Циљ Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет је развијање дигиталне компетенције 
ученика ради њиховог оспособљавања за безбедну и правилну употребу дигиталних 
уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развој алгоритамског начина размишљања. 

Разред Први 

Годишњи фонд 
часова 

36 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– препозна дигиталне уређаје из 
окружења и именује неке од њих; 
– наведе неке од животних 
ситуација у којима дигитални 
уређаји олакшавају обављање 
послова; 
– упореди начине рада и живота 
људи пре и после појаве 
дигиталних уређаја; 
– упореди начине креативног 
изражавања са дигиталним 
уређајима и без њих; 
– користи дигиталне уџбенике за 
учење (самостално и/или уз помоћ 
наставника); 
– упореди дигитални и папирни 
уџбеник; 

ДИГИТАЛНО 
ДРУШТВО 

Различит изглед дигиталних уређаја. 
Дигитални уређаји у различитим занимањима. 
Учење уз помоћ дигиталних уџбеника. 
Креативно изражавање са дигиталним 
уређајима и без њих. 
Комуникација посредством дигиталних 
уређаја. 
Дигитални уређај и паметни дигитални уређај. 
Коришћење дигиталних уређаја за повећање 
прилика за учење и стицање искуства ученика 
у области науке, културе и уметности. 

– упореди традиционалне видове 
комуникације са комуникацијом 
посредством дигиталних уређаја; 
– наведе неке од карактеристика 
„паметног“ дигиталног уређаја; 
– наведе на који начин дигитални 
уређаји могу да допринесу 
упознавању културне баштине; 
– наведе основна правила за 
коришћење дигиталних уређаја 
како не би угрозио здравље; 
– наведе неке од здравствених 
ризика везаних за прекомерно или 
неправилно коришћење дигиталних 
уређаја; 
– доведе у везу начин одлагања 
електронског отпада са загађењем 
животне средине; 
– наброји основне податке о 
личности; 
– објасни зашто саопштавање 
података о личности представља 

БЕЗБЕДНО 
КОРИШЋЕЊЕ 
ДИГИТАЛНИХ 
УРЕЂАЈА 

Дигитални уређај и наше здравље (вид, 
положај тела, време пред екраном, дигитални 
уређај као отпад). 
Подаци о личности и њихова заштита при 
комуникацији помоћу дигиталних уређаја. 
Помоћ у случају контакта са непримереним 
дигиталним 
садржајем, непознатим, злонамерним 
особама или особама које комуницирају на 
неприхватљив начин. 
Одговорно руковање дигиталним уређајем 
(мере физичке заштите, коришћење лозинке). 

АЛГОРИТАМСКИ 
НАЧИН 
РАЗМИШЉАЊА 

Разлагање проблема на мање целине. 
Осмишљавање корака који воде до решења 
једноставног проблема. 
Тумачење постојећих и креирање алгоритама 
изражених симболима. 
Уочавање и исправљање грешака у 
алгоритму. 
Тумачење понашања дигиталног уређаја у 
односу на приказани алгоритам. 
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ризично понашање при 
комуникацији помоћу дигиталних 
уређаја; 
– именује особе или институције 
којима се треба обратити за помоћ 
у случају контакта са 
непримереним дигиталним 
садржајем, непознатим, 
злонамерним особама или особама 
које комуницирају на неприхватљив 
начин; 
– наведе основне препоруке за 
руковање дигиталним уређајем на 
одговоран начин (примена мера 
физичке заштите) и објасни зашто 
је важно примењивати их; 
– анализира једноставан познати 
поступак/активност и предлаже 
кораке за његово спровођење; 
– протумачи симболе 
познатог/договореног значења и 
спроведе поступак описан њима; 
– уочи и исправи грешку у 
симболима израженом упутству 
(алгоритму), провери ваљаност 
свог решења и по потреби га 
поправи (самостално или 
сараднички); 
– доведе у везу алгоритам и 
понашање дигиталног уређаја. 

 

Кључни појмови садржаја: дигитални уређаји, интернет, електронски отпад, подаци о личности, 

безбедност, решавање проблема, алгоритам. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Предмет Дигитални свет намењен је развијању дигиталне компетенције код ученика првог разреда 

основне школе. Програм наставе и учења за први разред оријентисан је на процес учења и остваривање 

исхода. 

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи предмет 

Дигитални свет. Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика, који су 

груписани у три наставне теме: Дигитално друштво, Безбедно коришћење дигиталних уређаја и Алгоритамски 

начин размишљања. 

 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи – глобални план рада из кога 

ће касније развијати своје оперативне планове. Дефинисани исходи олакшавају наставнику даљу 

операционализацију исхода на ниво конкретне наставне јединице. При планирању треба, такође, имати у виду 
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да се исходи разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више 

времена и више различитих активности. 

Наставник је у планирању, припреми и остваривању наставе и учења аутономан. За сваки час треба 

планирати и припремити средства и начине провере остварености пројектованих исхода. 

 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Наведене исходе могуће је остварити са различитим нивоима расположивости дигиталних уређаја 

намењених за коришћење од стране ученика, укључујући и могућност да само наставник располаже 

дигиталним уређајем. Уколико наставник има на располагању одговарајуће дигиталне уређаје (рачунаре, 

таблете, мобилне телефоне, роботе и друге физичке дигиталне уређаје...), ученици треба да их користе на 

начин који директно доприноси остваривања дефинисаних исхода учења. Вероватно је да ученици имају 

искуства са коришћењем дигиталних уређаја. Од изузетног је значаја да та искуства наставник увиди и уважи. 

Ученици могу бити вешти корисници технологије, али то не значи да су и компетентни у овој области. У том 

смислу, наставник има слободу да наставу организује у складу са техничким могућностима, предзнањима и 

потребама својих ученика. 

Током реализације наставе, рад наставника мора бити континуирано усмерен ка смањивању дигиталног 

јаза. Важно је да наставници помогну ученицима да увиде да технологија није свима једнако доступна, те да 

немогућност приступа технологији може да угрози одређене групе или појединце у друштву. Отуда је 

неопходно да наставник, пре него што планира конкретне активности учења, уочи постојање ученика који би, 

због ограниченог приступа технологији, могли да буду искључени или у неповољном положају. На пример, ако 

наставник предвиђа коришћење апликације на таблету или мобилном телефону, он мора да буде сигуран да 

те активности нису неповољне за ученике који немају приступ таквој технологији код куће. Обавезивање 

ученика да користе наставне материјала за које им је потребан приступ интернету од куће неправедно је према 

онима који га немају. За такве ученике наставник мора да обезбеди алтернативу – могућност приступа 

школским дигиталним уређајима, пре или после наставе. Значајно је и да наставник упозна ученике са 

стереотипом да је бављењем информатиком и програмирањем поље рада резервисано за мушку популацију 

и да га демантује кроз навођење адекватних примера (Ада Лавлејс и сл.). 

 

Дигитално друштво 

Наставник треба да креира образовну ситуацију у којој ученици могу да увиде да су дигитални уређаји 

свуда око њих – код куће, у школи, дому здравља, продавници, на паркингу, улици. Наставник не сме да 

инсистира на дефинисању дигиталног уређаја. Он треба да има у виду да рачунари данас имају различите 

појавне облике. Десктоп, лаптоп или таблет јесу рачунари, али то је и телефон, као и нека савремена играчка, 

фрижидер, клима уређај, веш-машина. Отуда термин рачунар (енгл. цомпутер) није довољан, те користимо 

термин дигитални уређај. 

Ученике треба подстицати да поделе са вршњацима животне ситуације које су их увериле у корисност 

дигиталних уређаја, тј. опишу како родитељи: плаћају рачуне од куће (без чекања у реду, у време када им је 

згодно, чак и ноћу), како проналазе информације које су им потребне (радно време продавнице, временску 

прогнозу, читају новине и сл.), користе навигацију... 

Наставник треба да створи услове за хеуристички разговор постављајући питања: Некада није било 

рачунара. И тада су лекари лечили људе. Сада лекари користе дигитални уређај. Зашто? (Повезивањем 

рачунара, систем здравствене заштите обезбеђује да ажурни подаци о здравственом стању пацијента буду 

доступни не само једном лекару, већ свим лекарима укљученим у његово лечење. Не постоји потреба ни за 

издавањем папирних рецепата за лекове. Тиме се смањују трошкови и обезбеђује правовремено издавање 
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лекова пацијентима којима су потребни, као и штити животна средина); Како ради касир у продавници? Да ли 

укуцава цену производа? Како је употребом дигиталног уређаја унапређен његов рад? (Скенирајући бар-

кодове, касир ради брже, производи које су купци купили нису више на стању у продавници, менаџер 

продавнице зна шта треба набавити, а шта не); Наставници су подучавали децу и пре рачунара. Сада користе 

дигитални уређај. Зашто? (Некада су наставници уписивали оцене у папирни дневник. Сада користе 

електронски дневник. Коришћењем електронског дневника наставник омогућава да родитељи лако могу да 

прате оцене своје деце, да правовремено виде коментаре наставника и васпитно делују.) 

Како би створио услове да ученици упореде начине креативног изражавања у ликовној уметности 

(вајарство) са дигиталним уређајима и без њих, наставник треба да омогући ученицима да, на часу, вајају у 

пластелину популарни лик из цртаћа. Током часа, наставник треба да прикаже ученицима видео-запис 

дигиталног вајања истог јунака, у 3Д програму и са ученицима извршити поређење вајања и дигиталног вајања. 

Обуку ученика за коришћење дигиталних уџбеника наставник треба да спроводи планирано, у више 

наврата, у ситуацијама када дигитални уџбеник пружа могућности које премашују традиционални и доприноси 

разумевању наставног садржаја различитих предмета, те конструкцији и функционализацији знања. На 

часовима наставник треба да омогући ученицима да искажу своје виђење предности и мана дигиталних 

уџбеника. Ако ученици користе дигиталне уџбенике различитих издавача, добро би било да наставник 

подстакне ученике да упореде платформе и укажу на различите добробити сваке од њих. Ученици треба да 

решавају тестове у уџбеницима и играју образовне игре, а све у контексту конструкције конкретних знања и 

јачања дигиталне компетенције. 

Питања попут: Како људи комуницирају? Како дигитални уређаји доприносе брзини и лакоћи 

комуникације? Како данас комуницирамо са особама које су физички удаљене, живе у различитим деловима 

света? Да ли је могуће комуницирати коришћењем сваког дигиталног уређаја? Који су предуслови за 

комуникацију помоћу дигиталних уређаја? Који дигитални уређаји су „паметниˮ и има ли, уопште простора да, 

у овом контексту, говоримо о памети? наставник треба да постави ученицима и омогући им да поделе своја 

искуства када су у питању видови комуникације са дигиталним уређајима и без њих. У овом контексту, 

наставник треба да искористи прилику да са ученицима разговара и о интернету, без инсистирања на 

дефинисању појма. (Комуникација лицем у лице, разговор посредством фиксне телефоније неки су од 

традиционалних начина комуникације. Мобилни телефон је дигитални уређај помоћу кога можемо увек да 

комуницирамо (ако имамо домет и платили смо рачун). Да ли је то случај и са таблетом? За комуникацију 

помоћу таблета неопходан нам је приступ интернету и одговарајући програми. Наставник треба да упозна 

ученике са могућностима комуникације на релацији човек - дигитални уређај (паметни фрижидер, машина за 

прање веша, клима-уређај).) 

Ако могућности локалне средине дозвољавају, наставник треба да одведе ученике у музеј, у осмишљену 

туру која им пружа прилику за уметнички доживљај и учење. У учионици, наставник треба да демонстрира 

ученицима виртуелну посету неком од најзначајнијих светских музеја/галерија и подстакне их на размишљање 

о условима који су били потребни да би се приказана установа културе посетила. Оно што ученици треба да 

схвате јесте да дигиталне уређаје можемо и треба да користимо како би повећали (створили нове) прилике за 

учење и искуства из области науке, културе и уметности. Посебно је значајно да наставник, пре екскурзије или 

наставе у природи, употреби неку од постојећих веб-презентација 

(хттп://виминациум.орг.рс/излозбе/виминациум-виртуал-тоур/) или апликација и, виртуелно, упозна ученике са 

местима и културним добрима (музејима, манастирима, споменицима) које ће посетити. На тај начин, 

наставник пружа ученицима прилику да упореде доживљај поднебља и културне баштине посредством 

дигиталног уређаја и уживо. О доживљају ученика треба продискутовати након повратка у школу. (Дигитални 

уређаји и интернет омогућавају приступ најзначајнијим достигнућима културе и науке без изласка из учионице. 

Њиховим коришћењем, повећава се доступност светске културне баштине. Нације производе бројне дигиталне 

производе да би промовисале сопствену културу и показале своја достигнућа. Да ли и ми треба о томе да 
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мислимо и на томе да радимо и, да бисмо исто постигли, која знања треба да имамо, завршна су питања за 

ученике.) 

Препоручени број часова је 18. 

 

Безбедно коришћење дигиталних уређаја 

Наставник треба да иницира хеуристички разговор – какав је начин живота савременог човека? Колико 

се крећемо, каквим се активностима бавимо? Указати на чињеницу да се број занимања у којима је дигитални 

уређај доминантно средство за рад непрестано увећава и да отуда потиче потреба да негујемо здраве навике 

када је употреба дигиталних уређаја у питању. Нагласити да проблеми који настају са видом и коштано-

мишићним системом не настају од употребе технологије, већ од неправилног положаја тела, претежног 

седења, дужег гледања без промене фокуса. Своју тврдњу треба да подупре нпр. приказивањем видео-записа 

http://bit.ly/KibernetskiPoremecaj. 

Наставник треба да демонстрира и, заједно са ученицима примени начине коришћења дигиталних уређаја 

на безбедан начин по здравље. Добро би било и да заједно излистају неке од здравствених ризика, разговарају 

о дужини утрошеног времена испред екрана, направе одговарајући постер и окаче га у учионици. 

Правилно одлагање електронског отпада важно је питање за очување здраве животне средине. Наставник 

може од ученика да тражи да разговарају са родитељима и пронађу електронски отпад који поседују у кући и, 

уколико постоје услови, организује акцију прикупљања тог отпада. Алтернатива је да наставници разредне 

наставе исте школе организују заједничку акцију прикупљања електронског отпада и, као госта-експерта, 

позову стручњака из агенције за уклањање и складиштење ове врсте отпада да одржи адекватно предавање 

ученицима. (У случају да у локалној средини не постоје услови за организацију оваквог догађаја, наставници 

би требало да се повежу са школама у којима се такве акције спроводе и, са својим ученицима. Уколико ни то 

није могуће реализовати, ученицима би требало приказати видео-снимак предавања стручњака.) 

Указати на чињеницу да нису све особе које користе интернет добронамерне. Постоје људи који могу да 

угрозе имовину, па и живот других корисника интернета. У том смислу, треба приказати одабране видео-записе 

који адекватно третирају неке од најчешћих појава из спектра догађаја који настају откривањем података о 

личности (име и презиме, адреса становања, број телефона, фотографија, идентитет на интернету). 

Крађа: http://bit.ly/Opljackani 

Лажни идентитет: http://bit.ly/LazniIdentitet 

Од изузетног значаја је да ученици схвате који подаци спадају у податке о личности, као и на које начине 

их људи најчешће чине доступним на интернету. Више информација о безбедном коришћењу интернета код 

деце узраста 4-8 година (стручне текстове, цртане филмове за децу, итд.) наставник може да пронађе на: 

https://digitalni-vodic.ucpd.rs/zastita-licnih-podataka-i-privatnosti-na-internetu/. 

Посебну пажњу треба посветити чињеници да људи своје личне податке чине доступним добровољно 

(најчешће из незнања или наивности). Наставник треба да покрене дискусију о непримереној комуникацији 

(говор мржње, вређање, омаловажавање), као и о ризичној комуникацији (контакт са непознатим особама) у 

реалном животу. Затим, треба да помогне ученицима да формирају вредносне ставове који се подједнако 

односе на комуникацију у онлајн и офлајн свету. Такође, наставник треба да подстакне ученике да наведу 

ситуације у којима су се срели са различитим врстама непримереног садржаја у реалном животу и нагласи да 

је слична ситуација у онлајн свету. Неопходно је да, током разговора са ученицима, непрестано наглашава да 

они не треба да се осећају беспомоћно ако се нађу у сличним ситуацијама, већ да постоје особе и институције 

којима треба правовремено да се обрате и од којих ће добити адекватну заштиту: 

1. родитељ/други законски заступник 
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2. наставник, педагог, психолог, директор 

3. https://pametnoibezbedno.gov.rs/ 

Телефон: 19833 

Форма: https://pametnoibezbedno.gov.rs/prijava-nelegalnog-sadrzaja/ 

Користан извор: 

https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/lesson/putting-a-stop-to-online-meanness 

Дигитални уређаји захтевају пажљиво руковање и одговарајућу заштиту од неовлашћеног приступа. 

Ученике треба упознати са неколико важних принципа физичке заштите дигиталног уређаја (не доводити 

уређај у контакт са течностима, посебно слатким пићима, штитити га од прашине, излагања прекомерној 

топлоти, било због вишесатне употребе или остављања на сунцу или пећи и сл.). Поред физичке заштите, 

дигитални уређај треба обезбедити од неовлашћеног приступа. 

Препоручени број часова је 8. 

Алгоритамски начин размишљања 

Знања ученика и садржаје осталих обавезних предмета и изборних програма требало би искористити како 

би се пред њих поставио адекватан задатак – поступак који треба да анализирају и предложе кораке за његово 

спровођење (колут унапред, писање слова, низ сличица од којих треба сачинити причу, низ сличица међу 

којима има сувишних...). Наставник треба да уведе термин алгоритам и да га ученицима протумачи као 

упутство за решавање неког проблема или извођење неког поступка. Свако инсистирање на дефиницијама 

није прихватљиво. 

Ученике треба ставити у ситуацију да добију упутство прво за делимично познате и њима смислене 

задатке и поступе у складу са њим. Потребно је да наставник осмисли симболе које ученици треба да 

дешифрују и изврше предвиђени поступак. У другој фази, наставник треба ученицима да обезбеди упутство 

које им омогућава да изврше потпуно непознати задатак. Након успешне реализације задатка, наставник треба 

да им укаже да су били у ситуацији у којој се сваки дигитални уређај налази – извршава наредбе (упутства), не 

знајући са којим циљем, али ипак савршено тачно и на корист својим корисницима. 

Тестирање ваљаности алгоритма, исправљање грешака, осмишљавање и тестирање унапређеног 

решења драгоцени су тренуци учења. (Само ученик који је свестан чињенице да пут до успеха може бити 

вијугав има добре изгледе да постане успешан.) У том смислу, наставник често треба да поставља ученике у 

ситуације да разматрају унапред креиране алгоритме (упутства) за решавање одређених задатака, да у више 

наврата откривају грешке и исправљају их, све док не дођу не само до најбољег, већ и до најефикаснијег 

решења. 

Како би ученици јасно повезали алгоритам са понашањем дигиталног уређаја, наставник треба да им 

прикаже једноставан алгоритам (на табли), а затим и да им демонстрира како се дигитални уређај понаша у 

складу са тим алгоритмом. У циљу досезања предвиђеног исхода, најбоље је да наставник користи унапред 

програмираног робота или други физички дигитални уређај (попут микроконтролера) и демонстрира ученицима 

његово понашање. Уколико наставник располаже роботима или, за узраст ученика одговарајућим физичким 

дигиталним уређајима, препоручено је да и ученици искусе управљање њиховим понашањем, у складу са 

симболима исказаним алгоритмом. Ако су ученицима на располагању рачунари, рад у програму на адреси 

https://scratch.mit.edu/projects/19685257/ može da doprinese dosezanju definisanog ishoda. 

Препоручени број часова је 10. 
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III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У настави оријентисаној на процес учења и достизање исхода учења вреднују се процес и продукти учења. 

Устаљене методе процене постигнућа ученика, које наставници примењују у другим обавезним предметима и 

изборним програмима, могуће је примењивати и у настави овог предмета. Ипак, изазови попут чињенице да 

процена постигнућа заснована само на резултатима практичних задатака које ученици раде није довољан 

показатељ онога што они знају и умеју, или да је, при сарадничком раду, врло тешко идентификовати допринос 

сваког појединца, доводи до потребе за издвајањем неколико техника које се посебно препоручују за примену 

у оквиру предмета Дигитални свет (превасходно зато што у највећој мери корелирају са његовом природом): 

– самопроцена: програм наставе и учења очекује да ученици објасне нпр. начин функционисања 

једноставних алгоритама (укључујући и оне које су сами креирали), тестирају их, а затим откривају и 

исправљају грешке у њима. Неговање праксе исказивања рефлексивних коментара током представљања 

онога што су урадили прилика је за развој самоувида и саморегулације у учењу и основа за процену властитог 

постигнућа ученика; 

– вршњачка процена: ова врста процене постигнућа ученика природно се надовезује на процес 

самопроцене – ученици раде у пару или групи на истом задатку и имају могућност да, делећи одговорност, 

стварају и исправљају решења, те пружају конструктивне повратне информације. (Ова метода широко је 

распрострањена у ИТ индустрији од стране професионалних програмера (програмирање у пару) и лако ју је 

превести у учионицу.); 

– отворена питања: знање ученика о концептима који су обухваћени програмом неће увек бити лако 

уочљиво. Постављање отворених питања један је од начина на који наставник може да процени постигнућа 

својих ученика, али и да допринесе продубљивању њиховог разумевања конкретног концепта. Питања која 

почињу са „Зашто” или „Како” посебно су корисна: Зашто није добро да чашу са слатким пићем држиш поред 

дигиталног уређаја? Како ради твој алгоритам? Зашто је потребно да водиш рачуна о дужини времена које 

проводиш у раду са дигиталним уређајем? итд.; 

– Већ знам – Желим да научим – Научио/ла сам: коришћење рубрика за идентификацију онога што већ 

знају, шта желе да науче и, накнадно, онога што су научили, корисна је техника коју ученици могу да користе 

за подршку самосталном учењу, а наставник за процену њихових постигнућа. 

Примењујући предложене методе процене постигнућа ученика наставник креира и конзистентно гради 

персонализовано и подстицајно образовно окружење. Он прати постигнућа ученика из улоге активног 

посматрача и ментора. Избегнута је формална ситуација процењивања (наставник не прозива и не пропитује 

ученике), чиме је ниво стреса ученика битно смањен (потенцијално и елиминисан). Јачање самопоуздања 

ученика и саморегулације у учењу посебна је добробит која произилази из наведеног. 
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4.    ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА 3. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

      

ЛИСТА ПРЕДМЕТА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

Ред. 

број 
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Нед. Год. 

1. Српски језик 5 180 

2. Енглески језик 2 72 

3. Математика 5 180 

4. Природа и друштво 2 72 

5. Ликовна култура 2 72 

6. Музичка култура 1 36 

7. Физичко и здравствено васпитање 3 108 

 

Ред. 

број 

 ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   

1. Верска настава / Грађанско васпитање 1 36 

 Допунска настава ће ce реализовати из српског језика и математике са годишњим фондом од 36 часова . 

Остали облици образовно-васпитног рада су: час одељењског старешине; слободне активности (друштвене, 

хуманитарне, спортске и културне активности) и екскурзије. 

 

3. ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ 

ПРЕДМЕТИ 

Облик обазовно-васпитног 

рада 
недељни бр. часова годишњи бр. часова 

1. Редовна настава 22 792 

2. Пројектна настава  1 36 

3. Допунска настава 1 36 

4. Настава у природи 7 до 10 дана годишње 
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Остали облици васпитно-образовног рада 

1. Час одељeњског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности 

активности 

1-2         36-72 

3. Екскурзија 1-3 

дана годишње 

 

 

ЦИЉЕВИ, САДРЖАЈИ И АКТИВНОСТИ ПО ПРЕДМЕТИМА 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Циљ 

Циљ наставе и учења Српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског 

књижевног језика ради правилног усменог и писаног изражавања, негујући свест о значају улоге 

језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за тумачење одабраних књижевних и 

других уметничких дела из српске и светске баштине, ради неговања традиције и културе српског 

народа и развијања интеркултуралности. 

Разред трећи 

Годишњи 

фонд 

часова 

180 часова 

 

 ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПРЕДМЕТA 

 

Садржаји су подељени на наставне теме: 

 

1) КЊИЖЕВНОСТ 

 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА  

 

Лирска поезија  

1. Душан Костић: Септембар 

 2. Григор Витез: Какве је боје поток / Десанка Максимовић: Вожња  

3. Душан Васиљев: Зима  
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4. Мирослав Антић: Шта је највеће/ Ф. Г. Лорка: Луцкаста песма 

 5. Драган Лукић: Свакога дана / Шта је отац 

 6. Бранислав Црнчевић: Љутито мече / Љубивоје Ршумовић: Аждаја своме чеду тепа 

 7. Милован Данојлић: Љубавна песма 

 8. Љубивоје Ршумовић: Домовина себрани лепотом 

 9. Химна Светоме Сави  

10. Бранко Стевановић: Занимање Марка Краљевића Епска поезија 

 11. Народне песме: Марко Краљевић и бег Костадин, Орање Марка Краљевића 

 

 Проза 

 1. Ла Фонтен: Цврчак и мрав / Езоп: Корњача и зец  

2. Народна приповетка: Свети Сава и сељак без среће 

 3. Народна бајка: Чардак ни на небу ни на зем 

 4. Народна приповетк а: Свијету се не може угодити  

5. Бранко Ћопић: Изокренута прича 

 6. Оскар Вајлд: Себични џин 

 7. Светлана Велмар Јанковић: Златно јагње 

 8. Бранко В. Радичевић: Прича о дечаку и Месецу 

 9. Ијан Макјуен: Реч -две о Питеру  

10. Јохана Шпири: Хајди (одломак) 

 11. Народна бајка: Баш-Челик (читање у наставцима)  

12. Јасминка Петровић: Од читања се расте (читање у наставцима)  

 

Драмски текстови  

1. Душан Радовић: А зашто он вежба 

 2. Александар Поповић: Лед се топи 

 3. Јованка Јоргачевић: Никад два добра 

 4. Лаза Лазић: Суђење  

Популарни и информативни текстови 

 Избор из илустрованих енциклопедија и часописа за децу о значајним личностима српског језика, 

књижевности и културе (Милева Ајнштајн, Михаило Пупин), знаменита завичајна личност и др. 
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 ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

 1. Бранко Ћопић: Доживљаји Мачка Тоше  

2. Избор из поезије Душана Радовића (Замислите, Да ли ми верујете, Страшан лав, Кад је био мрак, Тужне 

ёачке исповести, Здравица, Плави зец и друге песме) 

 3. Браћа Грим: Бајке (три бајке по избор у) 

 4. Астрид Линдгрен: Пипи Дуга Чарапа 

 Књижевни појмови: 

 –лирска песма,  

– химна, 

 – епска песма, 

 – народна бајка, 

 – роман,  

– поређење, 

 – персонификација (на нивоу препознавања), 

 – опис,  

– дијалог, 

 – приповедање, 

 – епски јунак, 

 – драмска радња  

 

2) ЈЕЗИК     Граматика, правопис и ортоепија 

Врсте речи: именице (градивне, збирне); придеви (присвојни, градивни); род и број придева; заменице 

(личне заменице); глаголи; лице и број глагола. Подела речи на крају реда (граница на самогласник). 

Управни говор (први и други модел). Неуправни говор. Велико слово: писање имена народа, 

вишечланих географских назива (планина, река, језера, мора и сл.), празника, наслова књига и 

часописа; Писање присвојних придева изведених од властитих имена (суфикси: -ов, -ев, -ин; -ски, -

чки, -шки). Речца не уз именице и придеве. Наводници (у управном говору, насловима дела, називима 

школа). Сугласник ј (између самогласника и-о и ои). Скраћенице (мерне јединице за масу, дужину, 

време и запремину течности).  

 

3) ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 Краћи и дужи текстови – књижевни и некњижевни, као и нелинеарни текстови. Причање о догађајима 

и доживљајима, стварним и измишљеним (усмено и писано). Описивање људи, животиња и природе 

(плански приступ) – усмено и писано. Различите комуникативне ситуације (комуникација са одраслима 

и са вршњацима; у школи, у продавници, телефонски разговор, поздрављања, честитања и сл.). 

Богаћење речника: речи истог или сличног значења; речи супротног значења; речи које значе нешто 
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умањено и увећано (уз одговарајуће текстове из лектире). Правописне вежбе: вежбе допуњавања и 

избора правилног облика речи; диктат, аутодиктат.  

Језичке вежбе: проширивање и допуњавање реченица различитим врстама речи, промена реда речи 

у реченици, промена дужине реченице. 

 Лексичко-семантичке вежбе: речи који припадају различитим тематским скуповима; речи супротног 

значања али исте врсте и истог рода и броја, промена граматичког лица у тексту; основно и пренесено 

значење речи и друго. 

 Стилске вежбе: састављање прича на основу задатих речи; сажимање или проширивање познате 

приче (текста), мењање краја приче (текста); настављање приче на основу датог почетка; промена 

становишта (нпр. увести у текст нове ликове; сместити бајку у далеку будућност...).  

Говорне вежбе: рецитовање, изражајно читање, сценско приказивање драмског / драматизованог 

текста и сл. 

Програм наставе и учења Српског језика заснован је на исходима, односно на процесу учења и 

ученичким постигнућима. Исходи представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и 

вредности које ученик гради, проширује и продубљује кроз све три предметне области 

 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

Планирање наставе и учења обухвата креирање годишњег и оперативних планова, као и 

развијање припрема за час/дан/седмицу. Годишњи план садржи број часова по областима 

распоређених по месецима, а у складу са школским календаром, планирани фондом часова 

по областима и годишњим фондом часова. Програм наставе и учења предмета Српски језик 

у трећем разреду основне школе чине три предметне области: Књижевност, Језик и Језичка 

култура. Препоручени број часова по предметним областима је: Књижевност – 80 часова, 

Језик – 60 часова и Језичка култура – 40 часова. Све области се прожимају и ниједна се не 

може изучавати изоловано и без садејства са другим областима. Приликом креирања 

годишњег и оперативних планова неопходно је водити рачуна о школском календару и 

активностима које прате живот школе. Оперативни план садржи рубрику са 

операционализованим исходима, дефинисаним наставним јединицама, рубрику за 

планирану међупредметну повезаност и рубрику за евалуацију квалитета испланираног, као 

и друге елементе према процени наставника. Припрема за час подразумева дефинисање 

циља часа, дефинисање исхода у односу на циљ часа, планирање активности ученика и 

наставника у односу на циљ и дефинисане исходе, планиране начине провере остварености 

исхода, избор наставних стратегија, метода и поступака учења и подучавања. Уз годишњи 

план, формира се листа распоређених текстова по месецима, као и домаћа лектира. 

Дистрибуција текстова по месецима, као и до сада, заснована је на груписању и повезивању 

текстова према различитим критеријумима – природа и улога књижевног дела; врстe 

текстова; сврха текстова: за читање/разумевање/препричавање/тумачење; брзина 

напредовања ученика; годишња доба; значајни датуми и празници; посебности ученичког 

колектива, школе и локалне заједнице; предметна и међупредметна повезаност садржаја и 

исхода; међупредметне компетенције, итд. Дакле, корелативност је омогућена 

комбиновањем текстова у сродне тематско-мотивске целине према различитим 

критеријумима. Могући примери функционалног повезивања текстова по сродности дела 

могу бити следећи (никако и једини): • свет детињства (Светлана Велмар Јанковић: Златно 

јагње – Јохана Шпири: Хајди (одломак) – Астрид Линдгрен: Пипи Дуга Чарапа– Јасминка 

Петровић: Од читања се расте (читање у наставцима) – Душан Радовић: А зашто он вежба – 

Александар Поповић: Лед се топи – Јованка Јоргачевић: Никад два добра – Лаза Лазић: 

Суёење); • породица (Мирослав Антић: Шта је највеће или Ф. Г. Лорка: Луцкаста песма – 

Драган Лукић: Свакога данаили Шта је отац –Ијан Макјуен: Реч-две о Питеру); • хумор 
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(Бранислав Црнчевић: Љутито мече или Љубивоје Ршумовић: Аждаја своме чеду тепа – 

народна приповетка: Свијету се не може угодити – Бранко Ћопић: Изокренута прича и 

Доживљаји Мачка Тоше – избор из поезије Душана Радовића (Замислите, Да ли ми верујете, 

Страшан лав, Кад је био мрак, Тужне ёачке исповести, Здравица, Плави зец и друге песме); 

• описивање (Душан Костић: Септембар – Григор Витез: Какве је боје поток или Десанка 

Максимовић: Вожња – Душан Васиљев: Зима); • бајколики свет (Бранко В. Радичевић: Прича 

о дечаку и Месецу – народна бајка: Чардак ни на небу ни на земљи – Оскар Вајлд: Себични 

џин – народна бајка: Баш-Челик (читање у наставцима) – Браћа Грим: Бајке (избор); • 

знаменити епски јунак (Бранко Стевановић: Занимање Марка Краљевића; Народне песме: 

Марко Краљевић и бег Костадин, Орање Марка Краљевића); • значајне личности српског 

језика, књижевности, науке и културе (Свети Сава, Милева Ајнштајн, Михаило Пупин): Химна 

Светоме Сави – М. Пупин: Са пашњака до научењака. Наведени примери показују како се 

књижевноуметнички текст може повезивати са другима на различите начине, према 

различитим мотивима или тону приповедања. Избор лектире за трећи разред је веома битан 

јер ученици треба даље да улазе у свет књижевности, да воле да читају и да у томе буду  

мотивисани, што се за почетак првенствено постиже успехом у читању (отуда у списку 

лектире има доста кратких текстова и дела, али и дужих у односу на други разред, а ученику 

тематски и стилски врло блиских, да би се даље неговала и истрајност у читању). Са друге 

стране, на овом узрасту важно је да ученици још више упознају текстове различитих жанрова, 

као и дела различита по времену настанка. Тако се сада у лектири, и у оквиру 

књижевнотеоријских појмова, налазе традиционалне врсте (народна бајка и народна јуначка 

песма). У лектири су две народне бајке Чардак ни на небу ни на земљи и Баш-Челик (за 

читање у наставцима), како би ученици упоређујући ове две типичне народне бајке лакше 

упознавали одлике ове књижевне врсте. Нешто слично имамо и код епских песама о Марку 

Краљевићу. Упоређујући их, ученици могу градити слику епског јунака, односно Марков 

портрет и његове особине које су на различите начине представљене у ове две песме: у 

једној типично епској (односно за ученике овог узраста народној јуначкој), Орање Марка 

Краљевића, у којој имамо борбу за ослобођење и бојеве јунака, и у другој, нетипичној епској 

песми Марко Краљевић и бег Костадин, у којој се одвија борба речима, а не оружјем, и борба 

на моралном, а не на бојном пољу. Ту је и песма савременог песника Бранка Стевановића, 

која на занимљив и духовит начин пева о Марку Краљевићу, како би ученици могли да је 

пореде са традиционалном врстом и да полако схватају да је народна књижевност жива и 

данас – по својим универзалним моралним вредностима и као извориште модерног 

стваралаштва. У трећем, као и у првом и другом разреду, читају се текстови у наставцима, а 

то подразумева да се на неколико планираних часова, према плану који учитељ/учитељица 

самостално осмисле и одговарајућом динамиком, читају и анализирају наведена дела. У 

трећем разреду у питању су два текста: репрезентативна народна бајка Баш-Челик и прича 

за децу Од читања се расте Јасминке Петровић (чија се радња одвија у осам дана – од 

понедељка до понедељка, те се текст може лако поделити и у самој настави, тако што би се, 

на пример, на часу читала два „дана“, односно два дела приче или би се два/три дела 

задавала ученицима за читање код куће, како би на часу било довољно времена за њихову 

обраду и повезивање са претходно прочитаним). Током читања у наставцима ученици негују 

истрајност у читању и у усвајању доминантних естетских и васпитних вредности 

књижевноуметничких текстова. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ЊИЖЕВНОСТ  

У настави књижевности најважније је код ученика развијати способност читања књижевних 

текстова са разумевањем, подстицати љубав према читању, градити осећај за лепо и вредно, 
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васпитавати укус и неговати истрајност у читању и доживљавању књижевног дела. Ученике 

треба навикавати да опишу доживљај прочитаних књижевних дела и изнесу мишљење о 

њима. Читање захтева време, истрајност и посвећеност, а неговање ових карактеристика 

представља основ за сва даља учења. Кроз читање књижевноуметничких текстова и у 

разговору о њима на часу гради се критичко мишљење, јер ученици треба да имају суд о 

поступцима и особинама ликова, као и о различитим догађајима у тексту. Посебно је важно 

што књижевност код ученика интензивно развија емпатију, тиме што од читалаца тражи да 

се ставе на место другога и да разумеју најразличитије особине и поступке ликова. Настава 

књижевности јача национални и културни идентитет ученика, кроз упознавање своје 

књижевности и културе, као и књижевности и културе других народа. Школска лектира је 

разврстана по књижевним родовима – лирска и епска поезија, проза, драмски текстови за 

децу и обогаћена избором научнопопуларних и информативних текстова. Обавезни део 

школске лектире састоји се, углавном, од дела која припадају основном националном 

корпусу, али и репрезентативна дела за децу из светске књижевности (Оскар Вајлд: Себични 

џин, Ијан Макјуен: Реч-две о Питеру, Јохана Шпири: Хајди (одломак). Домаћа лектира 

обухвата значајна поетска и прозна дела дечје књижевности (Браћа Грим: Бајке (три бајке по 

избору), Бранко Ћопић: Доживљаји Мачка Тоше, Астрид Линдгрен: Пипи Дуга Чарапа, избор 

из поезије Душана Радовића. Избор дела школске и домаће лектире примерен је узрасту 

ученика. Поједина дела из обавезног корпуса су изборна. Учитељу се пружа могућност да 

изабере да ли ће на часовима обрађивати:  Ла Фонтенову басну Цврчак и мрав или Езопову 

басну Корњача и зец;  Шта је највеће Мирослава Антића или Луцкасту песму Ф. Г. Лорке;  

Свакога дана или Шта је отац Драгана Лукића;  Какве је боје поток Григора Витеза или 

Вожња Десанке Максимовић;  Љутито мече Бранислава Црнчевића или Аждаја своме чеду 

тепа Љубивоја Ршумовића. Изборност допушта наставнику већу креативност у достизању 

исхода. Програмом се подстиче упознавање ученика са значајним личностима српског језика, 

књижевности, науке и културе (Свети Сава, Милева Ајнштајн, Михајло Пупин). Током обраде 

књижевних текстова ученици развијају прва литерарно-естетска искуства и формирају своје 

ставове о делу које слушају или читају. Учитељ подстиче ученике да износе своје ставове и 

аргументују их примерима из текста. Поређење као стилску фигуру ученик овог узраста треба 

првенствено да уочи, а потом и да разуме његову улогу у тексту. Ученици усвајају основне 

облике казивања (форме приповедања) тумачећи текстове из школске и домаће лектире. 

Ученик треба да разликује опис од приповедања у књижевном делу и уочи дијалог у песми, 

причи и драмском тексту. Приликом обраде лирских, епских и драмских текстова за децу 

ученици се мотивишу на читав низ стваралачких активности које настају поводом дела 

(изражајно рецитовање лирске песме, читање прозног текста интерпретативно, сценски 

наступ – извођење драмског текста, драмска игра, драмски дијалози, гледање дечје 

позоришне представе, снимање и коментарисање драматизованих одломака). Развијање 

књижевних појмова код ученика не подразумева учење дефиниција, већ именовање и описно 

образлагање појма; уочавање улоге одређеног појма у књижевноуметничком тексту. Важно 

је нагласити да ученици треба да читају оригиналне текстове аутора, а не оне који су из 

разних разлога и на различите начине прекрајани и мењани претходних деценија, као што је 

то био случај са бајком „Себични џин“ Оскара Вајлда. Ова бајка завршава се смрћу џина у 

дубокој старости, уз хришћанске мотиве који су битни за разумевање и самог краја и дела у 

целини. Књижевна дела која су доживела екранизацију (Хајди, Пипи Дуга Чарапа, Баш-Челик 

и друге народне и ауторске бајке) могу послужити за компаративну анализу и уочавање 

разлике између књижевности и филма, чиме ученици могу доћи до закључка о природи два 

медија и развијати своју медијску писменост. Часови књижевности могу се употпунити 
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коришћењем дигиталних садржаја. Наставницима и ученицима могу бити од велике помоћи 

аудио записи, на којима се чује како глумци изражајно и интерпретативно казују изабране 

текстове. Такође, у наставу треба увести разноврсне стваралачке активности којима се врши 

систематизација обрађених садржаја (игре асоцијација, креативне слагалице, интерактивни 

задаци и квизови). 

 

 ЈЕЗИК 

 

 У настави језика ученици овладавају писаним и усменим стандардним српским језиком. Програм је 

усмерен на усвајање основних граматичких правила и њихову адекватну примену у писаној и говорној 

комуникацији. Граматика У програму су наведени само нови садржаји из граматике, али се 

подразумева да се градиво повезује са садржајима обрађеним у првом и другом разреду. Основна 

знања из морфологије проширују се у вези са именицама, придевима и глаголима, а уводи се нова 

врста речи: заменице (само личне). Две нове именичке подврсте, градивне и збирне именице, треба 

увести тек пошто се понове властите и заједничке именице. Нову подврсту придева – градивне и 

присвојне треба увести тек пошто се понове описни придеви. Важно је да ученици повежу градивне 

именице као основу за извођење градивних придева, а да не мешају ове две врсте речи. Кад су у 

питању присвојни придеви, градиво из граматике треба што више повезивати са правописом. Да би 

се одредио род и број придева, треба поновити род и број именица и указати ученицима на слагање 

придева са именицом у роду и броју, без увођења нових термина. Увођење личних заменица 

подразумева само основне облике и њихово повезивање са глаголским лицем, односно бројем, што 

ће представљати основу за уочавање слагања субјекта и предиката у наредном разреду. Врсте речи 

уочавати најпре на изолованим примерима (у основном облику), а затим увежбавати и у оквиру 

реченице. Наставу граматике треба повезивати са наставом књижевности тако што књижевни 

текстови из Читанке могу послужити за граматичку анализу и послужити као пример употребе врста 

речи у реченици и различитих врста реченица по облику и значењу. Водити рачуна о томе да примери 

буду једноставни за анализу. Учитељ може и прилагодити текст, тако да примери буду типични. 

Правопис Правописна правила ученици треба да усвајају постепено, уз понављање и вежбање већ 

наученог и уз усвајање нових садржаја, и то путем различитих вежбања како на нивоу речи тако и на 

нивоу реченице. Писање вишечланих географских назива потребно је повезати са наставом придроде 

и друштва – завичајном географијом. Пожељно је направити корелацију са наставом математике у 

вези са писањем скраћеница за мерне јединице. Пошто се градиво из математике проширује великим 

бројем јединица мере, требало би, на овом нивоу, скренути пажњу на њихово писање само 

латиничким писмом. 

 

 

 ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 Област Језичка култура обухвата усмено и писмено изражавање. Усмено изражавање ученика треба 

развијати у разговору у којем их учитељ усмерава да јасно, прецизно и разговетно изговарају 

реченице, поштујући интонацију и правилно акцентовање у реченицама. У вођеном разговору о 

књижевном или неуметничком тексту или о одређеној теми, ученици одговарају на питања, постављају 

питања, износе своја мишљења и ставове. Ученици се охрабрују да обликују усмену поруку у којој ће 

изнети информације на примерима из свакодневног живота. Учитељ треба да ствара прилике и 

подстиче ученике да говоре, износе информације, своја мишљења, осећања итд. У трећем разреду 

требало би подстицати ученике да препричавају, причају и описују и на сажет и на опширан начин како 

усмено, тако и писмено. Препричавање мора да има свој циљ и да буде плански и усмерено. Потребно 

је усмеравати ученике како да одаберу чињенице, како да одвоје главно од споредног и мање битног 
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и како да следе хронолошки ток садржаја. Tребало би водити рачуна о томе да се препричавају само 

они садржаји који испуњавају програмске захтеве и који су ученицима претходно 

протумачени/анализирани, предочени, објашњени. Причање представља стваралачко изражавање 

без обзира на то да ли је у питању стварност или фантазија, тј. да ли је реч о репродуковању неког 

доживљаја, догађаја и замишљеног садржаја (из света дечије маште). Најчешће се почиње са 

причањем доживљаја, па потом догађаја. Потребно је указати ученицима да занимљиво причање 

треба да буде динамично, као и да могу слободније да износе личне доживљаје, ставове, да буду 

маштовити и оригинални, да се емоционално и сликовито изражавају. Описивање – треба 

оспособљавати ученике да пажљиво посматрају, уочавају, откривају, запажају, упоређују, па тек онда 

дату предметност да мисаоно заокруже и језички уобличе. Ученици би требало да локализују оно што 

описују (временски, просторно, узрочно), да одаберу битна својства (однос спољашњег и условно 

унутрашњег) и да изнесу лични став/однос према датој појавности. Будући да се описивање често 

доводи у блиску везу са читањем и тумачењем текста (посебно књижевноуметничког), потребно је 

стално усмеравати пажњу ученика на она места у овој врсти текстова која обилују описним 

елементима (опис предмета, ентеријера, биљака и животиња, књижевних ликова, пејзажа и сл.), јер 

су то и најбољи обрасци за спонтано усвајање описивања као трајне вештине у језичком испољавању. 

Циљеве и задатке ове врсте вежбања требало би постепено усложњавати – од једнолинијске 

дескрипције видљивог до промишљеног, аналитичког изражавања доживљаја стварности у којој ће 

бити истакнута самосталност и индивидуалност ученика. Извештавањем се на јасан, објективан и 

сажет начин говори о неком догађају. На овом узрасту је потребно само указати ученицима на основне 

одлике овог облика изражавања: на тачност преношења података, на аутентично презентовање 

чињеница, на једноставност, на одсуство личног коментара, субјективног доживљаја и имагинарног. 

Није потребно задати ученицима да напишу извештај, већ би их требало подстицати да сажето усмено 

известе о себи (нпр. о обављеном задатку код куће) у виду одговора на питања која ће учитељ 

поставити. На овај начин ће ученици вежбати да буду економични и прецизни приликом изражавања. 

Варирање језичког израза односи се на специфичан одабир и комбинацију језичких средстава. Помоћу 

књижевних и некњижевних текстова ученицима би требало указати на различите могућности употребе 

речи, синтагми и реченица у формалним/неформалним језичким ситуацијамa, као и на промену 

њиховог значења у зависности од контекста. Током практичне наставе језичке културе ученицима би 

требало указати да је неопходно говорити онако како то захтева комуникативна ситуација и са њом 

ускладити језичке механизме. Током наставе језичке културе требало би оспособити ученике да 

правилно попуне различите једноставне обрасце; на пример, образац за учлањивање у библиотеку 

или у спортски клуб, писање позивнице за рођендан и слично. На овом узрасту реализују се различите 

програмске вежбе (правописне, језичке, лексичкосемантичке и говорне вежбе). Правописне вежбе 

представљају најбољи начин да се правописна правила науче, провере, као и да се уочени недостаци 

отклоне. У овом узрасту требало би примењивати просте правописне вежбе које су погодне за 

савлађивање само једног правописног правила из једне правописне области. Приликом савлађивања 

правописних начела погодне могу бити следеће правописне вежбе:диктат, аутодиктат, вежбе 

допуњавања и избора правилног облика речи. Језичка култура ученика негује се и кроз игровне 

активности, посебно кроз језичке вежбе, на пример, разговор са књижевним ликом, затим ситуационе 

игре, односно стварне ситуације, на пример, разговор у продавници, разговор код лекара и слично. 

Могу се одабрати и проширивање и допуњавање реченица различитим врстама речи, промена реда 

речи у реченици, промена дужине реченице и слично. Применом лексичко-семантичких вежби код 

ученика се ствара навика да промишљају и траже адекватан језички израз за оно што желе да искажу 

(у зависности од комуникативне ситуације) и повећава се фонд таквих израза у њиховом речнику. 

Развијању смисла за прецизно изражавање и разумевање значења речи и израза доприносе 

различите вежбе, на пример: навести речи који припадају различитим тематским скуповима; речи 

супротног значања али исте врсте и истог рода и броја; промена граматичког лица у тексту; основно и 
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пренесено значење речи и друго. Говорне вежбе код ученика подстичу машту и креативност због чега 

би их требало чешће примењивати у настави језичке културе. Говорне вежбе су у функцији 

изграђивања доброг језичког укуса, елоквентности и флуентности у изражавању. На овом узрасту 

најпогодније могу бити следеће говорне вежбе: рецитовање, изражајно читање, сценско приказивање 

драмског / драматизованог текста и слично. Ниједан школски писмени задатак се не израђује у трећем 

разреду.  

 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА Праћење напредовања и оцењивање 

постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се у складу са Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Оцењивање би требало да буде 

усмерено на добијање информација о обрасцима мишљења и условима под којим ученик 

може да примени знање стечено током наставе језичке културе у свакодневној формалној и 

неформалној комуникацији. Процес праћења и вредновања једног ученика треба започети 

иницијалном проценом нивоа постигнућа ученика. Акценат би требало да буде на учениковим 

способностима – на ономе што ученик може или покушава да учини. Током процеса наставе 

и учења учитељ континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог 

постигнућа тако што ће повратна информација бити довољно јасна и информативна, како би 

била подстицајна за даље напредовање ученика. Свака активност је добра прилика за 

процену напредовања и давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и 

охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и 

напредак других ученика.  

 

Наставне методе: дијалошка, монолошка, писаних радова, рад на тексту, аналитичко- синтетичка  метода, 

истраживачка метода... 

Активности наставника: осмишљава и организује наставу (рад), започиње и води разговор, чита, диктира, 

излаже градиво, слуша, демонстрира, подстиче и мотивише ученике , даје упутства за рад, посматра, прати и 

процењује рад ученика... 

Активности ученика: слуша, учествује у разговору, анализира, образлаже мишљење, чита,пише, прича,  

рецитује, примењује научено y новим околностима, уочава појединости, разуме садржај текста који му се чита, 

решава задатке, прави тематски  речник, сарађује, црта... 

Корелација са другим предметима: музичка култура, физичко и здравствено васпитање, математика ,свет 

око нас, ликовна култура, пројектна настава, грађанско васпитање 

Наставна средства и помагала: уџбеници, дигитални уџбеници и садржаји, наставни листови, апликације, 

звучна читанка, дечја штампа, објекти непосредне околине, дидактички материјали, мулти медијалне 

презентације, позоришне представе, лектира, тестови , фотографије, плакати... 

 Међупредметне компетенције: комуникативна, за учење, за сарадњу, рад с подацима и информацијама, 

естетичка, решавање проблема, дигитална... 
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ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ СВЕГА 

1. КЊИЖЕВНОСТ 47 33 80 

2. ЈЕЗИК 18 42 60 

3. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 5 35 40 

УКУПНО 70 110 180 

 

 

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

 

Наставни предмет:   Српски језик                                                                                                                      

   Разред: трећи 

 

Р. 

БР. 

ОБЛАСТ/ТЕМА/ 

МОДУЛ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ИСХОДИ 

 

1. 

 

КЊИЖЕВНОСТ Комуникативна 

компетенција, 

компетенција за 

учење, 

компетенција за 

сарадњу, 

естетичка 

компетенција, 

дигитална 

компетенција, 

решавање 

проблема 

 

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.2.5.1. разликује лирску од епске 

песме;  

1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме 

(кратке народне умотворине – 

пословице, загонетке, брзалице);  

1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и 

строфу у лирској песми; 1СЈ.2.5.4. 

одређује карактеристичне особине, 

осећања, изглед и поступке ликова; и 

односе међу ликовима у 

књижевноуметничком тексту; 1СЈ.2.5.5. 

 чита са 

разумевањем 

различите 

текстове;  

 опише свој 

доживљај 

прочитаних 

књижевних дела; 

 изнесе своје 

мишљење о 

тексту; 

 разликује 

књижевне врсте: 

лирску и епску 

песму, причу, 

басну, бајку, 

роман и драмски 

текст; 

 одреди тему, 

редослед 

догађаја, време и 

место дешавања 

у прочитаном 
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уочава везе међу догађајима (нпр. 

одређује редослед догађаја у 

књижевноуметничком тексту); 1СЈ.2.5.6. 

разликује приповедање од описивања и 

дијалога;  

1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну употребу 

језика у књижевноуметничком тексту. 

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;  

1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у 

књижевноуметничком тексту, аргументује 

их позивајући се на текст. 

тексту; 

 именује главне и 

споредне ликове 

и разликује 

њихове 

позитивне и 

негативне 

особине; 

 уочи основне 

одлике лирске 

песме (стих,  

строфа и рима); 

 разуме пренесено 

значење 

пословице и 

басне и њихову 

поучност; 

 разуме идеје 

књижевног дела; 

 уочи основне 

одлике народне  

бајке; 

 разликује народну 

од ауторске бајке; 

 представи главне 

особине јунака; 

 уочи основне 

одлике народне 

епске песме; 

 уочи поређење у 

књижевном делу 

и разуме његову 

улогу; 

 разликује опис од 

приповедања у 

књижевном делу; 

 покаже примере 

дијалога у песми, 

причи и драмском 

тексту; 

 уочи хумор у 

књижевном делу; 

 

 

2. 

ЈЕЗИК Комуникативна 

компетенција, 

компетенција за 

ГРАМАТИКА 

ОСНОВНИ НИВО 

 разликује врсте 

(и подврсте) речи 

у типичним 
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 учење, 

компетенција за 

сарадњу, 

дигитална 

компетенција, 

решавање 

проблема 

 

1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи 

(именице, заменице, придеве, бројеве и 

глаголе); 1СЈ.1.4.2. препознаје 

граматичке категорије променљивих 

речи (род и број заједничких именица); 

1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по 

комуникативној функцији (обавештајне, 

упитне, узвичне, заповедне) и по 

потврдности/одричности (потврдне и 

одричне).  

СРЕДЊИ НИВО 

1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи (именице, 

заменице, придеве, бројеве и глаголе);  

1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи 

(властите и заједничке именице; описне, 

присвојне и градивне придеве; личне 

заменице; основне и редне бројеве); 

1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род и број 

личних заменица у номинативу; 

1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке 

категорије глагола (лице, број и род) и 

уме да пребаци глаголе из једног 

глаголског времена у друго; 

1СЈ.2.4.6. 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. 

НАПРЕДНИ НИВО 

1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте речи 

(властите и заједничке именице; описне, 

присвојне и градивне придеве; личне 

заменице; основне и редне бројеве; 

глаголе); 

ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

ОСНОВНИ НИВО 

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 

случајевима; 

 одреди основне 

граматичке 

категорије 

именица, 

придева и 

глагола; 

 примењује 

основна 

правописна 

правила; 
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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. 

 

3. 

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Комуникативна 

компетенција, 

компетенција за 

учење, 

компетенција за 

сарадњу, 

естетичка 

компетенција, 

дигитална 

компетенција, 

одговоран однос 

према околини, 

решавање 

проблема 

 

ГОВОРНА КУЛТУРА ОСНОВНИ НИВО 

1СЈ.0.1.1. познаје основна начела 

вођења разговора: уме да започне 

разговор, учествује у њему и оконча га; 

пажљиво слуша своје саговорнике;  

1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог 

обраћања;  

1СЈ.0.1.3. казује текст природно, 

поштујући интонацију реченице/стиха, 

без тзв. „певушења” или „скандирања”;  

1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани 

наративни или краћи информативни 

текст на основу претходне израде плана 

текста и издвајања значајних делова или 

занимљивих детаља; 1СЈ.0.1.5. уме 

самостално (својим речима) да описује и 

да прича на задату тему: држи се теме, 

јасно структурира казивање (уводни, 

средишњи и завршни део казивања), 

добро распоређујући основну 

информацију и додатне информације;  

1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да 

почне и заврши своје причање;  

1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да 

образложи неку своју идеју;  

1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју тврдњу 

или став. 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ОСНИВНИ НИВО 

1СЈ.1.3.1. пише писаним словима 

ћирилице;  

 чита текст 

поштујући 

интонацију 

реченице/стиха; 

 изражајно 

рецитује песму и 

чита прозни 

текст; 

 изводи драмске 

текстове; 

 јасно и 

разговетно 

изговори 

обавештајну, 

упитну и 

заповедну 

реченицу, 

поштујући 

одговарајућу 

интонацију и 

логички акценат, 

паузе, брзину и 

темпо; 

 споји више 

реченица у краћу 

и дужу целину; 

 препричава, 

прича и описује и 

на сажет и на 

опширан начин; 

 извештава о 

догађајима 

водећи рачуна о 

прецизности, 

тачности, 
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1СЈ.1.3.2. уме да се потпише; 1СЈ.1.3.3. 

почиње реченицу великим словом, 

завршава је одговарајућим 

интерпункцијским знаком; 1СЈ.1.3.4. 

употребљава велико слово приликом 

писања личних имена, назива места 

(једночланих), назива школе; 

 1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним 

реченицама једноставне структуре; 

1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се 

држи теме; 1СЈ.1.3.7. препричава кратак 

једноставан текст (до 400 речи);  

1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи (у 

односу на узраст); правилно их 

употребљава;  

1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку (о томе 

куда иде, зашто касни, и сл.); 1СЈ.1.3.10. 

пише честитку (за Нову годину, 

рођендан), позивницу (за рођенданску 

прославу, забаву), разгледницу (са 

летовања, зимовања, екскурзије). 

СРЕДЊИ НИВО 

1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма 

(ћирилицу и латиницу);  

1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово 

приликом писања имена држава и места 

и њихових становника; користи 

наводнике при навођењу туђих речи; 

правилно пише присвојне придеве (-ов/-

ев/-ин,-ски/-чки/-шки); правилно пише 

гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно пише 

сугласник ј у интервокалској позицији; 

правилно пише речцу ли и речцу не; 

употребљава запету при набрајању;  

1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним 

реченицама; варира језички израз (ред 

речи у реченици, типове реченица, 

дужину реченице...);  

1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање 

организује око основне идеје текста коју 

поткрепљује одговарајућим детаљима;  

1СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава 

комуникативној ситуацији 

(формалној/неформалној); 1СЈ.2.3.6. 

саставља кратак наративни текст;  

објективности  и 

сажетости; 

 варира језички 

израз; 

 попуни 

једноставан 

образац у који 

уноси  основне 

личне  податке; 

 разликује 

формални од 

неформалног 

говора 

(комуникације); 

 учествује у 

разговору 

поштујући 

уобичајена 

правила 

комуникације и 

пажљиво слуша 

саговорника. 
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1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни 

текст; 1СЈ.2.3.8. користи фонд речи 

примерен узрасту; употребљава 

синониме (нпр. да избегне понављање); 

1СЈ.2.3.9. исправља свој текст (критички 

чита написано, поправља текст и 

исправља грешке);  

1СЈ.2.3.10. уме да попуни једноставан 

образац са основним подацима о себи 

(име, презиме, име родитеља, година 

рођења, адреса, телефон; школа, 

разред, одељење);  

1СЈ.2.3.11. пише писмо (приватно) и уме 

да га адресира. 

НАПРЕДНИ НИВО 

1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро 

обликованим реченицама; користи 

разноврсне синтаксичке конструкције, 

укључујући и сложене; 1СЈ.3.3.2. јасно 

структурира текст (уводни, средишњи и 

завршни део текста); добро распоређује 

основну информацију и додатне 

информације унутар текста и пасуса;  

1СЈ.3.3.3. прилагођава језичко-стилски 

израз типу текста;  

1СЈ.3.3.4. саставља кратак експозиторни 

текст; 1СЈ.3.3.5. користи богат фонд 

речи (у односу на узраст); 1СЈ.3.3.6. 

издваја пасусе. 

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊА 

ПРОЧИТАНОГ 

ОСНОВНИ НИВО 

1СЈ.1.2.1. влада основном техником 

читања ћириличког и латиничког текста; 

1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна 

питања у вези са текстом, проналазећи 

информације експлицитно исказане у 

једној реченици, пасусу, или у 

једноставној табели (ко, шта, где, када, 

колико и сл.);  

1СЈ.1.2.3. препознаје да ли је тражена 

информација, која може да буде 

исказана на различите начине 

(синонимија, парафраза), садржана у 

тексту; 
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 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;  

18 1СЈ.1.2.7. разликује 

књижевноуметнички од информативног 

текста; 1СЈ.1.2.8. процењује садржај 

текста на основу задатог критеријума: да 

ли мусе 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.2.2.1. чита текст природно, 

поштујући интонацију реченице/стиха; 

уме да одреди на ком месту у тексту је 

пауза, место логичког акцента; који део 

текста треба прочитати брже, а који 

спорије;  

1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке 

у вези са текстом, анализирајући и 

обједињујући информације исказане у 

различитим деловима текста (у 

различитим реченицама, пасусима, 

пољима табеле); 1СЈ.2.2.3. раздваја 

битне од небитних информација; 

одређује след догађаја у тексту;  

1СЈ.2.2.4. успоставља везу између 

информација исказаних у линеарном и 

нелинеарном тексту (нпр. проналази 

део/детаљ који је приказан на 

илустрацији, у табели, или на 

дијаграму); 1СЈ.2.2.5. одређује основни 

смисао текста и његову намену;  

1СЈ.2.2.6. препознаје фигуративно 

значење у тексту;  

1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке 

на основу текста (предвиђа даљи ток 

радње, објашњава расплет, уочава 

међусобну повезаност догађаја, на 

основу поступака јунака/актера 

закључује о њиховим особинама, 

осећањима, намерама и сл.); 1СЈ.2.2.8. 
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износи свој став о садржају текста и 

образлаже зашто му се допада/ не 

допада, због чега му је 

занимљив/незанимљив; да ли се 

слаже/не слаже са поступцима ликова; 

1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су 

му нејасни; 1СЈ.2.2.10. вреднује 

примереност илустрација које прате 

текст; наводи разлоге за избор одређене 

илустрације. 

НАПРЕДНИ НИВО 

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на 

основу текста, обједињујући 

информације из различитих делова 

дужег текста;  

1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује 

информације исказане различитим 

симболичким системима (нпр. текст, 

табела, графички приказ);  

1СЈ.3.2.3. разликује различитa гледишта 

заступљена у информативном тексту 

(нпр. мишљење аутора текста и 

мишљења учесника у догађају);  

1СЈ.3.2.4. изводи сложеније закључке на 

основу текста и издваја делове текста 

који их поткрепљују; резимира 

наративни текст;  

1СЈ.3.2.5. представља текст у 

одговарајућој нелинеарној форми (уноси 

податке из текста у дату табелу или 

дијаграм);  

1СЈ.3.2.6. процењује сврху 

информативног текста у односу на 

предвиђену намену (нпр. који од два 

текста боље описује дату слику, да ли је 

упутство за (познату) игру потпуно и сл.);  

1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује 

догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. 

објашњава зашто је лик поступио на 

одређен начин, или вреднује крај приче 

у односу на своја предвиђања током 

читања текста, или износи свој став о 

догађајима из текста). 
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Назив предмета             МАТЕМАТИКА  

 

Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије 

основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације 

математичким језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема 

из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова.  

Разред       Трећи  

Годишњи фонд часова    180 

 

Кључни појмови садржаја: бројеви прве хиљаде, разломак, децимални запис броја, круг, троугао, 

правоугаоник, квадрат, угао, паралелне праве, нормалне праве, појам површине, једначине и неједначине, 

мерење дужине, масе, времена и запремине течности.  

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

         Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог броја часова по темама (укупан број часова 

за тему, број часова за обраду новог градива + број часова за утврђивање, увежбавање и систематизацију 

градива). Приликом израде оперативних планова наставник распоређује укупан број часова предвиђен за поједине 

теме по типовима часова (обрада новог градива, утврђивање и увежбавање, понављање, проверавање и 

систематизација градива), водећи рачуна о циљу предмета и исходима.   

         Бројеви (136; 53 + 83)  

         Геометрија (32; 12 + 20)  

         Mерење и мере (12; 5 + 7)  

         Предложени редослед реализације тема:  

         1. Бројеви – први део (бројеви до 1000, усмени поступци рачунања и римске цифре);   

         2. Геометрија – први део (праве и углови);  

         3. Бројеви – други део (писмени поступци рачунања, једначине и неједначине);  

         4. Геометрија – други део (геометријске фигуре);  

         5. Мерење и мере;  

         6. Бројеви – трећи део (разломци).  

         Предложена подела тема и редослед реализације нису обавезни за наставнике, већ само представљају један 

од могућих модела. Овакав предлог је дат због тога што је пожељно комбиновати алгебарске и геометријске 

садржаје.  

         Основа за писање исхода и избор садржаја је чињеница да се учењем математике ученици оспособљавају 

за: решавање разноврсних практичних и теоријских проблема, комуникацију математичким језиком, математичко 

резоновање и доношење закључака и одлука.  
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            Исходи представљају основ за избор наставних садржаја, доприносе и лакшем избору наставих стратегија, 

метода и поступака, чиме се олакшава дидактичко-методичко креирање процеса поучавања и учења. Достизањем 

исхода, ученици усвајају основне математичке концепте, овладавају основним математичким процесима и 

вештинама, оспособљавају се за примену математичких знања и вештина и комуникацију математичким језиком. 

Кроз исходе се омогућава остваривање образовних стандарда и међупредметних компетенција као што су 

комуникација, дигитална компетенција, рад са подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња и 

компетенција за целоживотно учење.  

 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

          Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно 

да планира како да ученици достигну исходе и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са 

ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине која су ученику 

потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, дате исходе треба разложити на мање 

и на основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, 

да се неки могу лакше и брже достићи, док је за одређене исходе потребно више времена и активности, као и рада 

на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. 

Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само ка достизању 

појединачних исхода.  

          При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, да 

ученици самостално откривају математичке правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде 

организатор наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе 

уџбеник и друге изворе знања, како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену 

у решавању разноврсних задатака.  

          Приликом планирања наставе, треба имати у виду да, у овом узрасту, различите игролике активности, као и 

употреба едукативних софтверских алата, у функцији сазнавања и учења могу бити додатна мотивација за 

усвајање математичких садржаја. Због тога је важно да се ученицима првог циклуса омогући да развијају 

математичко мишљење у контексту игроликих активности и употребе едукативних апликација на интернету и 

других електронских материјала. Поред тога, игролике активности и употреба едукативних апликација и 

електронских материјала значајно доприносе развијању интересовања за математику и позитивног става према 

математици.  

          На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији 

наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. 

Избор метода и облика рада зависи од наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, 

али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

Бројеви  

          У трећем разреду наставља се развој појма броја, бројевног низа и поступака рачунања у оквиру блока 

бројева до 1000. Исходи ове теме се углавном остварују спирално, тако да се исходи који су остварени у оквиру 

блока бројева до 100 проширују на блок бројева до 1000. Бројеви се представљају визуелно и разложени на 

стотине, десетице и јединице. Касније се бројеви представљају као збирови вишеструких декадних јединица (234 

= 200 + 30 + 4). Визуелизација бројева и места броја у бројевном низу помаже разумевању декадног бројевног 

система. Посебно, проблеми уочавања и описивање речима правила за настајање бројевног низа подстичу 

развијање математичко логичког мишљења.  
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          Упознају се усмени и писмени поступци сабирања и одузимања у блоку бројева до 1000 као и множења 

једноцифреним бројевима и бројем 10 и дељења бројевима прве десетице. Појам дељивости се сада проширује 

и уводи се појам остатка при дељењу. Ученици се подстичу да дођу до закључка који су бројеви дељиви са 2, 5 и 

10.  

          Усмени поступци рачунања упознати су у претходним разредима те је потребно обновити ове поступке у 

оквиру блока бројева до 100 пре проширене примене у оквиру блока бројева до 1000. Усмени поступци рачунања 

осим у писаној форми, увежбавају се усменим рачунањем (без записивања) у циљу практичне примене у реалним 

ситуацијама везаним за рачунање са новцем и др. Након усвајања усменог поступка рачунања уводе се писмени 

поступци рачунања који се изводе: записивањем бројева у форми збира вишеструких декадних јединица, 

коришћењем таблица месних вредности и скраћено, са потписивањем. Облици писменог рачунања се упознају 

наведеним редоследом у циљу разумевања поступка писменог рачунања. Потребно је одвојити довољно времена 

за увежбавање технике рачунања, како би ученици стекли сигурност и спретност при усменом и писменом 

рачунању. Ученике треба упућивати на коришћење едукативних софтвера и апликација за увежбавање основних 

рачунских операција.  

          Решавање задатака у реалистичним и проблемским ситуацијама је контекст за утврђивање и проширивање 

знања о својствима рачунских операција и примени аритметичких правила као олакшици у рачунању. Зависност 

резултата од промене компоненти операција, као важна особина, обрађује се кроз примере у циљу стицања 

функционалних знања. Симболички запис аритметичких правила се не ради у трећем разреду.  

          Ученике треба навикавати да, пре израчунавања, процењују вредности бројевних израза. То је вештина која 

им помаже да уоче да су направили грешку приликом рачунања и има примену у свакодневном животу (нпр. 

процена рачуна у продавници, процена потребне количине материјала и слично). Процењивање вредности израза 

заснива се на познавању својстава аритметичких операција и зависности резултата од промена компоненти 

операција.  

          Посебна пажња се поклања вези операција и зависности резултата од промена компоненти као основе за 

решавање једначина и неједначина. Решавају се једначине облика a + x = b, a – x = b, x – a = b, a  x = b на основу 

веза операција сабирања и одузимања и множења и дељења. Подстиче се навика провере решења и анализа 

„логичности“ решења с обзиром на контекст проблема. Решавају се неједначине облика: a ± x < b, a ± x > b, x – a 

< b, x – a > b. Бирати примере неједначина код којих је лако сагледати скуп решења (погађањем или коришћењем 

табела). Увести начин записивања решења уз коришћење симбола , { и }.  

          Визуелизација бројева и својстава аритметичких операција на бројевној правој или као површи 

одговарајућих димензија припрема је за геометријско решавање аритметичких проблема. Овакве активности 

доприносе развоју способности математичког моделовања, примене математике у решавању проблема из 

реалних животних ситуација или других предметних области. У том смислу, решавање текстуалних задатака није 

значајно само као контекст за увежбавање техника рачунања већ и за уважавање значаја математичких знања у 

свакодневним животним ситуацијама. Поред текстуалне форме задавања задатака, потребно је код ученика 

развијати способност уочавања проблема анализом ситуације задате сликом, табелом или графиком (стубичастим 

дијаграмом и сликовним дијаграмом у коме један симбол може представљати више од једног објекта). У овим 

примерима, од посебног значаја је селекција значајних информација за решавање проблема и уочавање односа 

између познатих и непознатих компоненти. Бирање задатака у складу са принципом поступности оснажиће ученике 

у решавању проблема у којима је критичан корак формирање математичког записа (израза или једначине) на 

основу проблемске ситуације. Усмено и писмено образлагање поступка решавања задатка помаже ученицима у 

развијању способности математичко логичког резоновања и математичке комуникације.  

          Даље се развија појам разломка, увођењем разломака облика n m . У оквиру бављења разломцима ученици 

анализирају и креирају визуелне представе разломака и упоређују разломке са истим имениоцем. Бољем 

разумевању појма разломка доприносе практичне активности деобе и спајања, лепљења и сечења погодног 

дидактичког материјала.  
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          Уводи се децимални запис броја у контексту мерења дужине, при чему се бирају искључиво случајеви где је 

резултат децимални број са једном децималом.  

          Скуп римских цифара се проширује цифрама D и M чиме се омогућава записивање бројева до 1000 римским 

цифрама. Пре увођења нових цифара потребно је обновити римске цифре из претходног разреда и концепт 

записивања и читања бројева записаних римским цифрама. Увођењем ове две цифре, заокружује се целина и 

ученици ће, када упознају бројеве веће од 1000, бити у стању да користе римске цифре и за записивање година.  

Геометрија  

          У трећем разреду наставља се упознавање геометријских фигура у равни и њихових својстава, развој 

перцепције простора и просторног резоновања. Бављење геометријским садржајима у трећем разреду ослања се 

на до тада већ уведене појмове.   

          Анализирају се и цртежом представљају узајамни положаји правих: паралелне праве и праве које се секу. 

Паралелне праве ученици цртају помоћу лењира и троугаоника или два троугаоника.  

          Посматрањем модела углова уочава се да угао образују две полуправе са заједничком почетном тачком. 

Анализирањем већ упознатих геометријских фигура ученици уочавају различите углове. Уводе се термини теме и 

крак, као и одговарајуће ознаке везане за угао (А, Аа, ∢аАb, ∢BАC). Увођење појма правог угла започиње 

анализирањем односа између хоризонталних и вертикалних положаја објеката у окружењу, посматрањем 

правоугаоника и квадратне мреже. Нормални положај правих уводи се преко појма правог угла. Прав угао, односно 

нормалне праве ученици цртају помоћу лењира и троугаоника или два троугаоника.  

          Кружница се уводи као затворена крива линија чије су све тачке једнако удаљене од једне тачке – центра 

кружнице. Круг се описује као равна фигура ограничена кружницом. Уводе се термини центар, полупречник и 

пречник, као и одговарајуће ознаке за центар и полупречник. Ученици кружницу/круг конструишу шестаром и 

увиђају да су круг и кружница одређени центром и полупречником.  

          Ученици су у претходним разредима класификовали и цртали геометријске фигуре (троугао, квадрат, 

правоугаоник). У трећем разреду анализирају се основна својства упознатих геометријских фигура (број страница, 

дужина страница, подударност и паралелност страница, врсте углова) и групишу у односу на уочена својства. 

Упознаје се класификација врста троуглова према дужинама страница. Цртају се квадрат и правоугаоник и 

конструише троугао када су познате дужине свих страница. Ученици се подстичу да откривају формуле. Обим 

геометријских фигура (троугла, квадрата, правоугаоника) се одређује са и без формула. Пресликавају се 

једноставне геометријске фигуре на квадратној мрежи или тачкастој мрежи симетрично у односу на дату праву, 

померањем у одређеном смеру за дату дужину или на основу задатог визуелног упутства.  

          Активности које подстичу развој геометријског мишљења су: посматрање, прављење модела, цртање, 

склапање и растављање делова фигуре. Ове активности помажу ученицима да уоче својства фигура и просторне 

односе. Код конструкција и цртања је важно подстицати прецизност.  

Мерење и мере  

          У оквиру ове теме упознају се стандардне мерне јединице за мерење масе (kg, g, t), времена (деценија, век, 

секунд), дужине (mm, km) и запремине течности (l, dl, cl, ml, hl). За усвајање основних знања о мерама и јединицама 

мере потребно је користити очигледна средства и давати ученицима да процењују и мере различите предмете из 

окружења. Важно је да ученици овладају претварањем мерних јединица из већих у мање и обрнуто, као и 

претварањем вишеименованих у једноименоване и обрнуто. Ученици се упознају са концептом мерења површине 

геометријских фигура без увођења стандардних једница за мерење површине. Са ученицима се решавају 

једноставнији проблеми у којима је потребно поплочати одређену површину различитим задатим геометријским 

фигурама (правоугаоник, квадрат и троугао).Задаци у реалном контексту основа су за бављење овим садржајима.  
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          Вишеименовани бројеви као резултат мерења дужине пружају контекст за увођење децималног записа броја, 

при чему се раде само случајеви записа са једним децималним местом. Полази се од сазнања да је дециметар 

десети део метра и да се зато може записати да је 1 dm = 0,1 m.  

 

Опште напомене  

          Приликом увођења нових појмова важан је избор модела. За увођење појма хиљаде пожељно је коришћење 

модела коцке димензије 10 х 10 х 10. За анализирања својстава геометријских фигура важан је избор погодних 

модела на којима је лакше уочити својства. На пример, жичани модели геометријских фигура погодни су при 

обради појма обима фигуре док су за уводна разматрања појма површине прикладнији модели фигура од картона.  

          Промене у свим сферама живота увелико су условљене употребом информационих технологија. Савремене 

наставне методе укључују и употребу различитих софтверских апликација. Ученике треба упознати са употребом 

калкулатора ради провере тачности рачуна. Наставник ученике може упућивати на различите апликативне 

софтвере и бесплатне едукативне игре на мобилним телефонима, таблетима и рачунарима. Употреба ИКТ-а 

доприноси развијању општих међупредметних компетенција као што су рад са подацима, дигитална компетенција, 

решавање проблема и др. На пример, у областима Геомерија и Мерење и мере за развијање основних 

геометријских концепата и њихову употребу у реалном контексту ученици могу користити Геогебру (цртање 

троугла, праве кроз две тачке, кружнице), Гугл Мапе (улице које се секу или су паралелне, растојања између 

објеката, полупречник и пречник кружног тока) и сл. Ученике треба упућивати на апликације које развијају логичко-

комбинаторно размишљање.  

 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

          Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе је и праћење и процењивање 

степена остварености исхода, које треба да обезбеди што поузданије сагледавање развоја и напредовања 

ученика. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација 

из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, 

самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика 

и степен остварености исхода. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне 

информације, а важно је ученике оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу. 

Оцењивање: праћење и процењивање степена остварености исхода, свакодневна посматрања, активност на 

часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, посматрање ангажованости, 

кооперативности, креативности; прикупљање ученичких радова и продуката њихових активности, разговор са 

ученицима; усмено испитивање; посматрање; тестирање. 

 

Наставне методе: дијалошка, монолошка, писаних радова,  аналитичко синтетичка метода; истраживачка метода, 

демонстративна, илустративна, развојна метода, откривајућа (проналазачка) метода, проблемска (стваралачка) 

метода 

Активности наставника: организатор наставног процеса, подстиче и усмерава активност ученика, мотивише 

ученике, оспособљава ученике да рукују лењиром, даје смернице за нова знања, припрема материјал за рад, 

проверава, објашњава, пружа помоћ ученицима... 

Активности ученика: самостално открива математичке правилности, анализира и изводи закључке, образлаже 

мишљење, препознаје научене геометријске садржаје, именује геометријска тела, служи ce прибором за 

геометрију, црта научене геометријске садржаје, уочава разлике, сабира, одузима, множи и дели, решава 

текстуалне задатке и једначине, сарађује, примењује научено у новим околностима, слуша, учествује у разговору... 
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Корелација са другим предметима: српски језик, музичка култура, физичко и здравствено васпитање, природа и 

друштво, ликовна култура, пројектна настава, грађанско васпитање 

Наставна средства и помагала: запис на табли, уџбеници, рачунар, дигитални уџбеници и садржаји, пројектор, 

наставни листови, апликације, модели геометријских тела, модели мерних јединица, прибор за цртање и 

конструкцију, прибор за мерење.дечја штампа, објекти непосредне околине, дидактички материјали, 

мултимедијалне презентације, фотографије, слике, цртежи, плакати, апликације ... 

 Међупредметне компетенције: комуникативна, за сарадњу, рад с подацима и информацијама, естетска, 

решавање проблема, дигитална компетенција, компетенција за учење, одговоран однос према здрављу, 

одговоран однос према околини... 

 

 

Ред.бр. 

наставне 

теме 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

Бр.часова 

по теми 

Бр. часова за 

обраду 

остале 

типове 

часова 

1. БРОЈЕВИ  прочита, запише и упореди бројеве 

прве хиљаде и прикаже их на бројевној 

правој;  

 прочита број записан римским 

цифрама и напише дати број римским 

цифрама (до 1000);  

 изврши четири основне рачунске 

операције, писмено и усмено (до 1000);  

 подели број бројем прве десетице, са и 

без остатка, и провери резултат;  

 процени вредност израза са једном 

рачунском операцијом;  

 израчуна вредност бројевног израза са 

највише три рачунске операције;  

 одреди десетице и стотине најближе 

датом броју;  

 реши једначину са једном рачунском 

операцијом;  

 одреди и запише скуп решења 

неједначине са сабирањем и 

одузимањем;  

 реши проблемски задатак користећи 

бројевни израз или једначину;  

 уочи делове целине и запише 

разломке облика m/n (m ≤ n ≤ 10);  

 упореди разломке облика m/n са 

једнаким имениоцима;  

 резултат мерења дужине запише 

децималним бројем са једном 

145  55 90 

2. ГЕОМЕТРИЈА 22 8 14 

3.  МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ 

13 5 8 
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децималом;  уочи и речима опише 

правило за настајање бројевног низа;  

 чита и користи податке представљене 

табеларно или графички (стубичасти 

дијаграм и сликовни дијаграм);  

 црта паралелне и нормалне праве, 

правоугаоник и квадрат;  

 конструише троугао и круг;  

 именује елементе угла, правоугаоника, 

квадрата, троугла и круга;  

 разликује врсте углова и троуглова;  

 одреди обим правоугаоника, квадрата 

и троугла, применом обрасца;  

 опише особине правоугаоника и 

квадрата;  

 преслика геометријску фигуру у 

квадратној или тачкастој мрежи на 

основу задатог упутства;  

 користи геометријски прибор и 

софтверске алате за цртање;  

 чита, упореди и претвара јединице за 

мерење дужине, масе, запремине 

течности и времена; 

 упореди величине (дужина, маса, 

запремина течности и време);  

 измери површину геометријске фигуре 

задатом мером (правоугаоником, 

квадратом и троуглом);  

 примењује концепт мерења у 

једноставним реалним ситуацијама. 

 Укупно   180 68 112 

 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

 

Циљ наставе и учења Природе и друштва јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења 

и развијање способности за одговоран живот у њему. 

Наставне методе 

Најефикасније методе y настави предмета Природа и друштво су оне које ученика стављају y адекватну 

активну позицију y процесу стицања знања. Потребно je стварање ситуације учења y којима ће доћи до 

изражаја различите активности ученика које омогућавају различите начине учења. Погодне су различите 

методе решавања проблем ситуација, кооперативне методе, интерактивне, амбијентално учење, игра као 

ненаметљива форма учења, метода практичних радова, демонстративна метода, метода илустративних 

радова.  
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Активности наставника: 

 прати,посматра ученике, 

 организује наставу, 

 мотивише ученике, 

 посматра, процењује ученичка достигнућа, 

 подстиче групну и међугрупну сарадњу и комуникацију,  

 демонстрира, објашњава, 

  врши проверу и даје смернице за даљи рад, ,  

 пружа помоћ, подршку, даје савете... 

Активности ученика: При остваривању циљева и задатака треба имати y виду да су садржаји и активности 

неодвојиви y наставном процесу. Важно je одабрати aктивности које ангажују и појединачна чула, али и 

више чула истовремено.Значајне активности су: 

 посматрање, описивање, процењивање, 

 груписање-уочавање сличности и разлика,  

 праћење,  

 бележење, 

  практиковање, 

  експериментисање, истраживање, 

  сакупљање, стварање, играње... 

 

Корелација са другим предметима: Велики број наставних јединица овог предмета могуће je ставити y 

корелацију са садржајима других предмета: српски језик ,математика, музичка култура , ликовна култура, 

грађанско васпитање, физичко и здравствено васпитање . 

Наставна средства: постери, слике, апликације, прибор за цртање и писање, пластелин, фотографије, 

предмети непосредне околине, занимљиви текстови, предмети различитих облика и материјала из 

непосредне околине... 

Праћење и вредновање (оцењивање): треба обављати континуирано, увежбавајући интересовања и 

активности ученика у процесу учења, а у складу са индивидуалним развојним способностима. Обавеза 

учитеља је да посматрањем (пригодно, систематско, опште, усмерено); вођењем белешки уз унапред 

припремљене инструменте; тестирањем,анализом ученичких радова и продуката ученичких активности и 

кроз разговор са ученицима прати њихова напредовања и вреднује их,али и утиче мотивационо и 

подстицајно на развој способности ученика. Што мање користити класичке писмене провере знања-

контролне и писмене вежбе.Оцена би требало да има и мотивациони значај и да представља одраз 

квалитета испуњености постављених стандарда- знања, умења, ставова и вредности y оквиру предмета. 

Начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма: 

Постављени циљеви реализују се  пре свега кроз наставни процес у школи, обогаћен осталим облицима 

активностима  у оквиру школског програма. За потребе овог наставног предмета посебно су погодни: 

организоване посете, шетње, излети, настава у природи, осмишљене екскурзије, зимовања и летовања 

ученика. 
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ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

РЕДОВНА НАСТАВА 

 

Ред. 

број 
Наставна тема 

Број часова 

 

Обрада Утврђивање Провера Укупно 

1 Природа-човек-друштво 26 4 3 33 

2 Кретање у простору и времену 7 2 1 10 

3 Наше наслеђе 7 1 1 9 

4 Материјали и њихова употреба 6 1 2 9 

5 Људска делатност 6 2 3 11 

Укупно часова 52 10 10 72 

 

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

 

Наставни предмет:   Природа и друштво                                                                                                                     

    Разред: трећи 

 

Ред.бр. 

наставне 

теме 

ОБЛАСТ/НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

 

МОЈ КРАЈ/ 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

Међупредметне 

компетенције 

Бр.часова 

по теми 

Бр. часова за 

обраду 

остале 

типове 

часова 

1. Природа, човек, 

друштво 

 

 

 

- идентификује облике 

рељефа и површинских 

вода у свом крају 

Српски језик 

Математика 

Музичка култура 

28 15 13 
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 - одреди положај задатог 

објекта у односу на 

истакнуте облике                        

рељефа и површинске воде 

у свом крају; 

- илуструје примерима како 

рељеф и површинске воде 

утичу на 

   живот људи у крају; 

- примени правила 

друштвено прихватљивог 

понашања поштујући 

  права, обавезе и 

различитости међу људима; 

- повеже различита 

занимања и делатности са 

потребама људи у 

  крају у коме живи; 

- повеже врсте и значај 

саобраћаја у свом крају са 

потребама људи; 

- примени правила 

безбедног понашања у 

саобраћају; 

- разликује чврсто, течно и 

гасовито стање воде у 

природи и 

свакодневном животу; 

- повеже температурне 

промене са 

 роменама запремине и 

кретања ваздуха; 

- очита вредности 

температуре воде, ваздуха 

и тела помоћу термометра; 

- прикаже везе међу живим 

бићима у различитим 

животним заједницама 

помоћу ланаца исхране; 

Ликовна култура 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Грађанско 

васпитање 

2. 

Оријентација у 

простору и времену 
8 5 3 

3. 

Прошлост 11 6 5 

 

 

 

 

 

 

 

4    4. 

Кретање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Материјали 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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- илуструје примерима 

одговоран инеодговоран 

однос човека према  

животној средини; 

- примени поступке (мере) 

заштите од заразних 

болести; 

- се оријентише у простору 

помоћу компаса и 

оријентира из 

природе/окружења; 

- опише пут којим се може 

стићи од једне до друге 

тачке помоћу 

плана насеља; 

- идентификује географске 

објекте у свом крају 

користећи географскукарту 

Републике Србије; 

- користи временске 

одреднице година, 

деценија, век) у 

свакодневним ситуацијама 

и приликом описивања 

догађаја из 

прошлости; 

- прикупи и представи 

податке о прошлости 

породице и краја; 

- повеже јачину деловања 

на тело са његовим 

пређеним растојањем; 

- доводи у везу брзину 

падања тела са његовим 

обликом; 

- разликује природне и 

вештачке изворе светлости; 

- повеже промену величине 

и положаја сенке са 

променом 

положаја извора светлости; 

17 

 

 

 

11 6 
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- повеже промену јачине 

звука са променом 

удаљености од његовог 

извора; 

- разликује повратне и 

неповратне промене 

материјала; 

- уочи сличности и разлике 

међу течностима - тече, 

променљивост 

облика; провидност, боја, 

густина; 

- одабере материјале који 

по топлотној 

проводљивости највише 

одговарају употреби у 

свакодневном животу; 

- објасни како рециклажа 

помаже очувању природе; 

- изведе једноставне 

огледе/експерименте и 

повеже резултат са 

објашњењем/закључком; 

- сарађује са другима у 

групи на заједничким 

активностима; 

- представи резултате 

истраживања писано, 

усмено, помоћу ленте 

времена, Повер Поинт 

презентацијом и/или 

цртежом и др); 

- повеже резултате рада са 

уложеним трудом. 

 Укупно   72 41 31 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

 

Циљ наставе ликовне културе je да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање y 

складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог предмета. 

 

Задаци наставе ликовне културе: 

 

-има задатак да развија способност ученика за опажање oблика, величина, светлина, боја, положаја 

облика у природи; 

-да развија памћење,повезивање опажених информација 

-стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава 

-развија способности за препознавање традиционалне,модерне,савремене уметности 

-развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности 

-развијати сензибилитет за лепо писање 

-развијати моторичке способности ученика. 

 

Задаци наставе ликовне културе за трећи разред су: 

 

- ликовно изражавање ученика y функцији развијања мишљења и визуелног ликовног естетског 

сензибилитета за медијуме, уз коришћење разних материјала за компоновање, покрет y композицији, 

орнаментику, простор, одабирање случајно добијених ликовних односа по личном избору, плакат и ликовне 

поруке као могућност споразумевања; 

- увођење ученика y различите могућности комуникације; 

- стварање услова за развијање свести о потреби чувања човекове природне и културне околине, те 

активног учествовања y квалитетном естетском и просторном уређењу животне околине. 

 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 

 

Садржаји су подељени на наставне теме: 

 

КОРИШЋЕЊЕ РАЗНИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА КОМПОНОВАЊЕ 

Дорада и преобликовање запошетих облика.Појмови:медијуми-проширени медијуми. 
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КОМПОЗИЦИЈА И ПОКРЕТ У КОМПОЗИЦИЈИ 

Композиција линија,боја,облика,светлина и сенки,разних материјала у складу са проширеним 

медијумима.Појмови:композиција. 

 

ОРНАМЕНТИКА 

Линеарна орнаментика,површинска орнаментика,тродимензионална орнаментика.Појмови:орнамент. 

 

ПРОСТОР(ПОВЕЗИВАЊЕ РАЗНИХ ОБЛИКА У ЦЕЛИНУ) 

Аутоматски начин цртања,субјективно осећање простора,илузија простора,линије,површине,облици и боје 

у простору,шаљиви простор... 

Појмови:простор,илузија простора... 

 

ОДАБИРАЊЕ СЛУЧАЈНО ДОБИЈЕНИХ ЛИКОВНИХ ОДНОСА ПО ЛИЧНОМ ИЗБОРУ УЧЕНИКА 

Слика случај.Појмови:машта 

 

ПЛАКАТ,БИЛБОРД,РЕКЛАМА 

Визуелне информације,поруке,препоруке...Појмови:визуелна порука. 

 

ЛИКОВНЕ ПОРУКЕ КАО МОГУЋНОСТ СПОРАЗУМЕВАЊА 

Препознавање карактеристика инсеката,животиња,професија код људи...Појмови:визуелно 

споразумевање 

 

ЛИКОВНА ДЕЛА И СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ;ДЕЛА САВРЕМЕНИХ МЕДИЈУМА 

Избор дела и споменика културе у складу са захтевима целина програма и узрасним могућностима 

ученика. 

 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НАСТАВНИХ ТЕМА 

 

КОРИШЋЕЊЕ РАЗНИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА КОМПОНОВАЊЕ-усмеравање ученика ка креативној доради и 

преобликовању постојећих облика 

- развијање маште и индивидуалног ликовног израза 

- развијати моторичке способности 
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КОМПОЗИЦИЈА И ПОКРЕТ У КОМПОЗИЦИЈИ- развијање способности за опажање облика, 

величина,светлина,боја,положаја у природи 

-развијање смисла за компоновање 

 

ОРНАМЕНТИКА- развијање мишљења и визуелног ликовног сензибилитета 

- развијање способности за препознавање традиционалне,модерне,савремене уметности 

 

ПРОСТОР - развијање способности за опажање положаја облика у простору 

- развијање самосталног изражавања коришћењем различитих техника и средстава 

- развијање љубави према вредностима израженим у делима свих облика уметности 

 

ОДАБИРАЊЕ СЛУЧАЈНО ДОБИЈЕНИХ ЛИКОВНИХ ОДНОСА ПО ЛИЧНОМ ИЗБОРУ УЧЕНИКА- развој 

маште у случајно насталим ликовним вредностима 

 

ПЛАКАТ,БИЛБОРД,РЕКЛАМА-увођење ученика у различите могућности  комуникација 

- стварање услова за разумевање друштвених појава 

 

ЛИКОВНЕ ПОРУКЕ КАО МОГУЋНОСТ СПОРАЗУМЕВАЊА- увођење ученика у различите могућности 

комуницирања 

-стварање услова уа развијање свести о потреби чувања природне и културне околине 

 

ЛИКОВНА ДЕЛА И СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ КАО И ДЕЛА САВРЕМЕНИХ МЕДИЈУМА- 

-увести ученике у начине повезивања искустава,са циљем да се гради искуство на искуство. 

 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: метода разговора, метода демонстрације, илустративна метода, метода 

посматрања, метода практичних радова. : подстицај на активност, на разговор, показивање, тражење 

карактеристика, објашњавања, помоћ при индивидуалном коришћењу средстава и материјала, 

објашњавање ради упоређивања, посматрање уз демонстрацију, разговор при индивидуалном решавању 

проблема, посматрање и уочавање, експеримент, текст. 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА: ликовно изражавање доживљаја и осећања; исказивање утисака о сопственом и 

туђем раду; правилно коришћење различитих ликовних и неликовних материјала y стваралачком раду; 

моделовање; опажање и препознавање разлика између природних и ствараних творевина y окружењу; 

давање и прихватање иницијативе и креативних решења y заједничким стваралачким активностима. 
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АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА: организује и води наставни процес; бира наставне теме за рад; препознаје 

индивидуалне способности ученика и у складу са њима бира облике наставног рад прилагођен сваком 

ученику; подстиче и мотивише стваралачку креативност ученика; пружа помоћ y раду; демонстрира 

активности; процењује и вреднује рад ученика. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: са свим наставним предметима кроз илустровање и ликовно 

оживљавање наставних садржаја y циљу  бољег савладавања теоретских знања. 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: блокови за цртање – различитих величина, графитне оловке, дрвене бојице, 

фломастери, водене бојице, темпере, воштане бојице, колаж, глина и пластелин, штампа, текстил...- 

разноврсна према потреби и y служби наставних јединица. 

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

 

Праћење и вредновање се обавља континуирано, уважавајући интересовања и активности ученика у 

процесу учења, а у складу са индивидуалним развојним способностима. У процесу праћења остваривања 

постављених циљева и задатака, као и постизању постављених стандарда посматра се ангажованост, 

активност, креативности и кооперативност ученика при изналажењу решења за дате ликовне ситуације, 

коришћење ликовних и неликовних техника за изражавање доживљаја дате теме, као и разговор, 

прикупљање дечијих радова, белешке о напредовању ученика. 

 

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

 

Наставни предмет:   Ликовна култура                                                                                                                     

    Разред: трећи 

 

Ред.бр. 

наставне 

теме 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Бр.часова 

по теми 

Бр. часова за Стандарди у образовању 

обраду 

остале 

типове 

часова 

Основни 

ниво 

Средњи 

ниво 

Напредни 

ниво 

1. Коришћење разних 

материјала за 

компоновање  

8 6 2    

2. Композиција и покрет у 

композицији 

24 17 7    

3. Орнаментика 8 6 2    

4. Простор (повезивање 

разних облика у целину) 

16 12 4    
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5. Одабирање случајно 

добијених ликовних 

односа по личном 

избору ученика 

4 4 /    

6. Плакат, билборд, 

реклама 

4 4 /    

7. Ликовне поруке као 

могућност 

споразумевања 

8 6 2    

 Укупно 72 55 17    

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Циљ наставе и учења Музичке културе је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према музици кроз 

индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета 

и духа заједништвa, као и одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa. 

 

Методе рада: 

- слушање; 

- певање по слуху; 

- дидактичке игре. 

Активности наставника:  

 припрема- распевава одељења,  

 проверава гласовне могућности, 

  припрема илустративне текстове y циљу постављања музичке писмености, 

 мотивисање ученика, 

 припрема за слушање музике,  

 праћење напретка ученика, 

Активности ученика:  

 певање,  

  стварање звука,  

 тактирање,  

 опонашање и разликовање звукова из окружења,  

 опажање и репродуковање различитих тонова, 

 илустровање слушане музике 

 основно читање нота 
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Корелација са другим предметима: физичко васпитање , српски језик ,природа и друштво , ликовна култура , 

математика. 

 

Наставна средства: ЦД - музичка збирка за трећи разред основне школе, касете, штапићи, бубањ, триангл, 

синтисајзер, илустрације. 

 

Начин праћења и вредновања (оцењивање): 

Оцењивање је саставни део процеса учења и наставе ,а треба да подржи учење и допринесе  његовој успешности. 

Оно захтева максимално реалне и објективне критеријуме у оцењивању сваког ученика појединачно. Процене о 

томе колико је који ученик  лепо и музикално интерпретирао песму више су у домену естетског процењивања 

Наставник разредне наставе треба да сагледа опште ангажовање и рад ученика и према томе да донесе адекватну 

и реалну оцену. 

 

Начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма: 

Наставни планови су разрађени на оперативне планове и конкретизоване захтеве које наставник и ученици треба 

да испуне кроз наставу музичке културе у другом разреду и остале облике активности у оквиру школског програма. 

Препоручују се посете разним манифестацијама где ученици директно слушају музичко стварање,посета природи 

где слушају и анализирају природне звуке истражују своје непосредно окружење уочавајући какве све звукове могу 

открити и створити. 

 

 

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

 

Наставни предмет:   Музичка култура                                                                                                                     

    Разред: трећи 

 

Ред.

бр. 

наст

авне 

теме 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 
Међупредметн

е компетенције 

Бр.час

ова по 

теми 

Бр. часова за 

обраду 

остале 

типове 

часов

а 

1. 

Слушање 

музике 

– опише своја осећања у вези 

са слушањем музике; 

– примењује правилан начин 

држања тела и дисања при 

певању; 

Српски језик 

Математика 

Природа и 

друштво 
4 3 1 
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2. 

Извођење 

музике 

– изговара бројалице у ритму, 

уз покрет; 

– пева по слуху и са нотног 

текста песме различитог 

садржаја и расположења; 

– наведе особине тона и 

основне музичке изражајне 

елементе; 

– разликује инструменте по боји 

звука и изражајним 

могућностима; 

– повезује карактер дела са 

избором инструмента и 

музичким изражајним 

елементима; 

– препозна музичку тему или 

карактеристични мотив који се 

понавља у слушаном делу; 

– повезује почетне тонове 

песама – модела и једноставних 

наменских песама са тонском 

висином; 

– комуницира са другима кроз 

извођење традиционалних и 

музичких игара уз покрет; 

– свира по слуху и из нотног 

текста ритмичку и мелодијску 

пратњу; 

– осмисли и изведе једноставну 

ритмичку и мелодијску пратњу; 

– осмисли музички одговор на 

музичко питање; 

– осмисли једноставну мелодију 

на краћи задати текст; 

– изабере одговарајући музички 

садржај(од понуђених) према 

литерарном садржају; 

– поштује договорена правила 

понашања при слушању и 

извођењу музике; 

– коментарише своје и туђе 

извођење музике; 

– самостално или уз помоћ 

одраслих, користи предности 

дигитализације; 

– учествује у школским 

приредбама и 

манифестацијама. 

Ликовна 

култура 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

 

30 20 10 

3. Музичко 

стваралаштво 

2 1 1 

 Укупно   36 24 12 
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СЛОБОДНА АКТИВНОСТ- 

ХОР НИЖИХ РАЗРЕДА 

 

 Школски хор је најмасовнији вид колективног музицирања који има најмање 35 певача, и обухвата 

ученике од првог до четвртог разреда. Хор ради континуирано током целе школске године са недељним 

фондом од 3 часа који улазе у непосредан рад наставника. Певање у хору има свој васпитни и образовни 

циљ, а хорско музицирање захтева јединствен приступ раду и допринос свих чланова, а члан хора 

сагледава вредности заједничког рада кроз остваривање  уметничких циљева.  

 

Циљеви и задаци : 

- Социјализација и сагледавање вредности заједничког музицирања 

- Очување националне музичке баштине 

- Упознавање са традицијом свог и других народа 

-  Рад на хорској дисциплини и неговању сценског понашања 

- Развијање естетских критеријума кроз упознавање хорске литературе 

- Савладавање једногласног и двогласног певања а капела или уз инструменталну пратњу 

- Утицај на здравље певача и смањење стреса и агресивности 

 

Образовни циљ: обухвата развијање музичког укуса, стваралачких способности, спонтаног изражавања, 

музичког слуха и ритма, развијање гласовних могућности и учвршћивање интонаије, способност за фино 

нијансирање и изражајно певање применом елемената музичке изражајности. Развија се дечји глас, 

правилно држање, дисање, интонација, изговор и артикулација. 

 

Вaспитни циљ: oбухвaтa рaзвиjaњe oсeћaњa припaднoсти кoлeктиву – тимски рад, развијање 

тoлeрaнциje, дисциплине, пoштoвaњa рaзличитoсти и прaвилa пoнaшaњa. Рaзвиjaњe oдгoвoрнoсти, 

стицање самопоуздања, саваладавање треме и пружање помоћи у смислу вршњачког учења и сарадње. 

Упознавање разноврсних дела домаћих и страних аутора доприноси развоју опште културе, међусобном 

разумевању, уважавању и поштовању. 

 

Корелација са другим предметима 

 Садржаје песама и композиција  треба прилагодити наступима хора и повезивати их са  животом 

друштвене средине. Потребно је обрадити укупно 10 једногласних и двогласних композиција а капела или 

уз инструменталну пратњу.  Неке од тема могу бити:  ученици и школа, празници и обичаји, домовина и 

завичај, природа и околина. Хор репрезентује школу, те активно учествује на такмичењима, смотрама, 

ревијама и музичким приредбама. Честа је корелација са драмском и рецитаторском секцијом као и 

предметима: српски и страни језици, историја, географија, ликовна култура, верска настава. 
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Активности наставника Активности ученика Наставне методе/облици 

 Одабира нотни материјал и 

прилагођава наставна средства 

Одабира гласове  

Показује техничке вежбе и 

вокализе 

Диригује и руководи пробама  

Обучава га сценском понашању 

и хорској дисциплини 

Упућује и мотивише ученика 

Слушају музику и гледају нотни 

материјал 

Певају и увежбавају песме 

Памте  

Развијају вокалне способности 

Учествују на приредбама и 

смотрама  

Дискутују и дају сугестије у вези 

репертоара 

 Комбинована метода 

 Аудитивна метода 

 Активна метода 

 

Групни 

Индивидуални 

фронтални 

 

Опште предметне компетенције Међупредметне компетенције Корелација 

Развијање толеранције и 

осећања припадности колективу 

Развијање одговорности и 

дисциплине 

Стицање самопоуздања  

Вештина комуникације- негује 

културу уважавања различитости 

и дијалога 

Вештина сарадње- ангажује се у 

реализацији програма у оквиру 

групе  

Брига за здравље- правилно 

дисање и исхрана, смањење 

стреса- побољшање здравља и 

превентива 

Естетска компетенција- изградња 

исправних естетских ставова о 

музици 

Предузетничка компетенција- 

идентификује своје вештине и 

адекватно их представља 

-српски језик и други језици, 

грађанско васпитање и верска 

настава, ликовна уметност, 

историја и географија 

 

ВОКАЛНИ  СОЛИСТИ,  МАЛИ ВОКАЛНИ САСТАВИ – ваннаставне активности  

  Секције вокални солисти и мали вокални састави (дуети, терцети и квартети)  окупљају децу од 1- 

4. разреда, посебно надарену за лепо певање. Поред одличног репродуктивног и  хармонског слуха, потребна 

је лепа боја и већи опсег гласа у односу на вршњаке. Кроз рад на индивидуалном репертоару сваки солиста 

или састав има прилике да развије своје гласовне могућности и унапреди своју вокалну технику.  Годишњи 

фонд часова сваке секције је 36 и поред групних часова дисања и вокалне технике, сваки певач има прилике  

да има индивидуални час. 
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Садржај  Начин остваривања 

Ф
о

н
д

 ч
ас

о
в

а 

Активност 

наставника 

Активности 

ученика 

Исходи који 

воде до 

остваривања 

образовних 

стандарда 

- Химне; 

-Народна 

музика; 

- Духовна 

музика; 

- Староградске 

песме; 

- Канони; 

- Песме које су 

компоновала 

деца; 

- Песме 

националних 

мањина; 

-Песме 

домаћих и 

страних 

композитора; 

- Одломци из 

забавне и 

филмске 

музике; 

- Аудиција и одабир 

ученика за хор; 

- Распевавање у циљу 

развијања вокалних 

могућности; 

-Техничке вежбе 

правилног дисања; 

-Техничке вежбе 

правилног изговарања 

слогова; 

-Певање вокализа и 

етида 

- Извођење проба  по 

гласовима и 

заједнички, 

овладавање 

разноликим 

репертоаром ( до 10 

композиција домаћих и 

страних аутора) 

-Припремање и 

учествовање у 

школским приредбама, 

смотрама, 

фестивалима, 

такмичењима 

- Сарадња са 

ликовном, драмском и 

рецитаторском 

секцијом,  КУД-ом, 

Пријатељима деце и 

културним центром 

града Београда 

(локална самоуправа) 

108 - организује 

- припрема 

-демонстрира 

- мотивише 

- усмерава 

- помаже 

- прати 

- повезује 

садржаје са 

садржајима 

других 

предмета 

- вреднује 

 

 

-пева 

- развија 

вокалне 

способности 

-развија осећај 

за колективно 

музицирање 

-усваја знања 

- активно 

учествује 

-процењује 

-дискутује 

-користи  

интернет  

-организује 

-активно  

учествује у 

комуникацији 

- учествује у 

одабиру 

песама 

Ученик треба да: 

-пева химне, 

народну музику, 

староградске 

песме,  

каноне, песме 

које су 

компоновала 

деца, 

песме 

националних 

мањина, 

песме домаћих и 

страних 

композитора, 

забавне и 

филмске музике; 

-проширује  

знања из области 

музичке 

уметности 

-развија музичке 

способности; 

- активно 

учествује у 

школским 

програмима; 

-развија 

колективни дух и 

смисао за 

колективно 

музицирање; 

- повезује 

теоретска знања 

са праксом; 

- представља и 

приказује свој 

таленат и своја 

постигнућа на 

разним 

наступима; 
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Циљеви и 

задаци 

Садржај  Начин остваривања 
Активности 

ученика 

Исходи који воде до 

остваривања 

образовних 

стандарда 

- сагледавање 

вредности 

солистичког и 

групног 

певања 

- постизање 

вредног 

уметничког 

израза  

- развијање 

вокалних 

способности и 

жеље за 

активним 

музицирањем  

- неговање 

смисла за 

сценско 

музицирање и 

понашање 

- извођење 

разноликих 

песама наших 

и страних 

аутора 

- ширење 

гласовних 

могућности и 

учвршћивање 

интонације 

- савладавање 

поставке 

гласа, 

правилног 

дисања и 

дикције 

-развијање 

такмичарског 

духа 

- Певање 

техничких 

вежби, 

вокализа и 

етида 

- Певање 

дечјих, 

народних, 

уметничких, 

духовних 

песама наших и 

страних аутора, 

разних 

садржаја 

- савладавање 

репертоара а 

капела и уз 

инструменталну 

пратњу 

- савладавање 

сценског 

покрета и 

понашања 

- Аудиција и одабир 

ученика за вокалне 

солисте и саставе 

- Извођење 

индивидуалних и 

групних часова (36) 

са описаним 

садржајима  

- У раду се полази од 

једноставнијих 

композиција ка 

сложеним 

- Симулација јавног 

наступа 

- Припремање и 

учествовање у 

школским 

приредбама, 

смотрама, 

фестивалима, 

такмичењима 

- Сарадња са 

ликовном, драмском 

и рецитаторском 

секцијом,  КУД-ом, 

Пријатељима деце и 

културним центром 

града Београда 

(локална самоуправа) 

-пева репертоар 

појединачно и у 

групи 

- развија 

креативне 

способности 

-развија осећај за 

индивидуално и 

сценско 

музицирање 

-усваја знања из 

музичке теорије 

кроз свирање 

- активно 

учествује 

-процењује 

-дискутује 

-користи  

интернет  

-организује 

- учествује у 

одабиру 

композиција 

Ученик треба да: 

-изражајно пева 

савладани репертоар 

са добром техником 

певања, добро 

постављеним дахом и 

уједначено по 

регистрима 

-примењује  знања из 

области музичке 

уметности 

- развија музичке 

способности; 

-развија сценско 

понашање и постуру 

тела 

- повезује теоретска 

знања са праксом; 

- представља и 

приказује свој таленат 

и своја постигнућа на 

разним наступима и 

школским програмима 
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ГРУПА ПЕВАЧА – ваннаставне активности  

  Секција група певача обухвата најмање 10 певача, ученика од 1- 4 разреда подељених у два гласа 

и посебно надарених за лепо певање. Поред одличног репродуктивног слуха, потребна је и лепа боја гласа 

као и добар хармонски слух. Кроз рад на  репертоару сваки певач има прилике да развије свој глас и унапреди 

своју вокалну технику, али и да развије осећај за заједничко певање.  Годишњи фонд часова је 36 и поред 

групних часова дисања и вокалне технике, сваки глас има прилике  да има свој индивидуални час.  

Циљеви и 

задаци 
Садржај  

Начин 

остваривања 

Активности 

ученика 

Исходи који воде до 

остваривања 

образовних стандарда 

- сагледавање 

вредности  

заједничког 

певања 

- постизање 

вредног 

уметничког 

израза  

- развијање 

вокалних 

способности и 

жеље за 

активним 

музицирањем  

- неговање 

смисла за 

сценско 

музицирање и 

понашање 

- извођење 

разноликих 

песама наших 

и страних 

аутора 

- ширење 

гласовних 

могућности и 

учвршћивање 

интонације 

- савладавање 

поставке 

- Певање 

техничких 

вежби, 

вокализа и 

етида 

- Певање 

вишегласних 

дечјих, 

народних, 

уметничких, 

духовних 

песама наших и 

страних аутора, 

разних 

садржаја 

- савладавање 

репертоара а 

капела и уз 

инструменталну 

пратњу 

- савладавање 

сценског 

покрета и 

понашања 

- Аудиција и одабир 

ученика за вокалне 

солисте и саставе 

- Извођење 

индивидуалних и 

групних часова (36) 

са описаним 

садржајима  

- У раду се полази 

од једноставнијих 

композиција ка 

сложеним 

- Симулација јавног 

наступа 

- Припремање и 

учествовање у 

школским 

приредбама, 

смотрама, 

фестивалима, 

такмичењима 

- Сарадња са 

ликовном, драмском 

и рецитаторском 

секцијом,  КУД-ом, 

Пријатељима деце и 

културним центром 

града Београда 

(локална 

самоуправа) 

- пева 

репертоар 

појединачно и у 

групи 

-развија осећај 

за заједничко и 

сценско 

музицирање 

-усваја знања из 

музичке теорије 

кроз певање 

- активно 

учествује 

-процењује 

-дискутује 

-користи  

интернет  

- учествује у 

одабиру 

композиција 

Ученик треба да: 

-изражајно пева 

савладани репертоар са 

добром техником 

певања, добро 

постављеним дахом и 

уједначено по 

регистрима, 

индивидуално и заједно 

-примењује  знања из 

области музичке 

уметности 

- развија музичке 

способности; 

-развија сценско 

понашање и постуру 

тела 

- повезује теоретска 

знања са праксом; 

- представља и 

приказује свој таленат и 

своја постигнућа на 

разним наступима и 

школским програмима 
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО  ВАСПИТАЊЕ 

 

Циљ Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке 

вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног 

и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

 

Методе рада. 

- демонстративна; 

- метода разговора; 

- метода практичног рада. 

 

Активности наставника: 

 организује наставу, 

 демонстрира, 

  даје инструкције,  

 упућује ученике, 

  прати рад и напредовање ученика, 

 оцењује активности ученика,  

 подстиче ученике, 

  уклања грешке. 

 

Активности ученика:  

 прати рад наставника, 

  поштује договорене процедуре око уласка и боравка y сали за физичко,  

 демонстрира,  

 изводи покрете по инструкцији, 

  бира игре (у договору са наставником и вршњацима), 

  уочава грешке при извођењу и коригује их. 

 

Корелација са другим предметима: ликовна култура , музичка култура , српски језик, природа и друштво 

. 

Наставна средства: опрема за физичко васпитање, разни раквизити (лопте, вијаче, козлић, струњаче, 

шведска клупа, чуњеви, греда, мердевине...),цд са музиком-народна кола. 

гласа, 

правилног 

дисања и 

дикције 

-развијање 

такмичарског 

духа 
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Начин праћења и врдновања ( оцењивање) : 

Вредновање и оцењивање постигнутих резултата и достигнућа ученика врши се током целе године, у току 

и након савладавања планираног програмског садржаја по следећим тематским целинама: 1. стање 

моторичких спосбности, 2. стање здравља и хигијенских навика, 3. достигнути ниво савладаности моторних 

знања,умења и навика, 4.однос према раду. Наставник пажљиво прати ученика и оцењујуе тако да се добије 

потпуна слика о психофизичком статусу свакоог ученика. Потребан је педагошки приступ вредновању 

достигнућа ученика,како би оцена,која је описна, деловала стимулативно и указивала на напредак ученика. 

Начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма: 

Програмска концепција физичког васпитања заснива се на јединству наставних,ванчасовних и ваншколских 

облика рада. У програму су  прецизирани оперативни задаци који се сем на редовним часовима остварују 

и на излетима, кросу, логоровању, зимовању, летовању, курсевима, слободним активностима, 

такмичењима, спостским данима, приредбама и др. облике активности. 

 

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

РЕДОВНА НАСТАВА 

Ред. 

број 
Наставна тема 

Број часова 

Обрада Утврђивање Провера Укупно 

1 АТЛЕТИКА 14 14 8 36 

2 
ВЕЖБЕ НА 

СПРАВАМА И ТЛУ 
17 9 0 26 

3 

РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИКА И 

НАРОДНИ ПЛЕСОВИ 

10 9 0 19 

4 
ОСНОВИ ТИМСКИХ 

ИГАРА 
13 9 1 23 

5 
ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 
4 0 0 4 

Укупно часова 58 41 9 108 
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ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

 

Наставни предмет:   Физичко и здравствено  васпитање                                                                                                                     

    Разред: трећи 

 

Р
ед

.б
р.

 н
ас

та
вн

е 

те
м

е 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

М
еђ

уп
ре

д
м

ет
не

 

ко
м

пе
те

нц
иј

е 

Б
р.

 ч
ас

ов
а 

по
 т

ем
и Бр. часова за 

об
ра

д
у 

ос
та

л
е 

ти
по

ве
 

ча
со

ва
 

1. ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

 – примени једноставнe, 

двоставне општеприпремне 

вежбе (вежбе обликовања); 

– правилно изводи вежбе, 

разноврсна природна и 

изведена кретања; 

– комбинује усвојене 

моторичке вештине у игри и 

свакодневном животу; 

– одржава равнотежу у 

различитим кретањима; 

– коригује сопствено држања 

тела на основу савета 

наставника; 

– правилно држи тело; 

– правилно подиже, носи и 

спушта терет; 

– изведе кретања, вежбе и 

– саставе уз музичку пратњу; 

– изведе дечји и народни 

плес; 

– користи терминологију 

вежбања; 

– поштује правила 

понашања на 

вежбалиштима; 

– поштује мере безбедности 

током вежбања; 

Српски 

језик 

Природа и 

друштво 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

   

2. МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ 

СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

АТЛЕТИКА 35 15 20 

СПОРТСКА 

ГИМНАСТИК

А 

20 12 8 

ОСНОВЕ 

ТИМСКИХ, 

СПОРТСКИХ 

И 

ЕЛЕМЕНТАР

НИХ ИГАРА 

22 10 12 

ПЛЕС И 

РИТМИКА 
13 6 7 

ПЛИВАЊЕ / / / 

ПОЛИГОН 9 4 5 

3. ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

КУЛТУРА 

ВЕЖБАЊА И 

ИГРАЊА 

5 / 5 

 ЗДРАВСТВЕ

НО 

ВАСПИТАЊЕ 

4 2 2 

 Укупно 108 49 59 
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– одговорно се односи 

према објектима, справама и 

реквизитима; 

– примени правила игре; 

– навија и бодри учеснике у 

игри на начин којим никога 

не вређа; 

– прихвати победу и пораз 

као саставни део игре и 

такмичења; 

– уредно одлаже своје 

ствари пре и након вежбања 

и у другим ситуацијама; 

– правилно изводи и 

контролише покрете у 

различитим кретањима; 

– прати промене у тежини и 

висини код себе и других; 

– препозна здравствено 

стање када не треба да 

вежба; 

– примењује хигијенске мере 

пре, у току и након вежбања 

и другим животним 

ситуацијама; 

– уредно одржава простор у 

коме живи и борави; 

– користи здраве намирнице 

у исхрани; 

– повезује различита 

вежбања са њиховим 

утицајем на здравље; 

– препозна лепоту покрета у 

вежбању; 

– се придржава правила 

вежбања; 

– вреднује сопствена и туђа 

постигнућа у вежбању. 
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ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ВЕРСКЕ НАСТАВЕ 

 

Циљ наставног програма православног катихизиса јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, 

уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност цркве) и будући живот (димензију 

идеалног) што значи да ученици систематски упознају православну веру y њеној доктринираној, литургијској, 

социјалној и мисионараској димензији. 

 

Задаци наставе православног катихизиса су да код ученика: 

 

- Развију отвореност и однос према Богу као другој и другачијој личности y односу на нас, као и отвореност и однос 

према другом човеку као икони Божијој, личности, такође, другачијој y односу на нас, те да ce између ове две 

релације оствари узајамно зависна веза 

- Развију способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској 

слободи и животу y заједници уопште, феномену смрти, односу са природом која нас окружује и друго 

- Изграде способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације y којој живе, успона и падова y 

историји човечанства, као и достигнућа y разним областима стваралаштва 

- Помогну y одговорном обликовању заједничког живота са другима, у изналажењу равнотеже између властите 

личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом и са Богом 

- Изграде уверење да су свет и све y њему створени за вечност 

 

Оперативни задаци наставе православног катихизиса у трећем разреду јесу да ученици: 

 

- уоче да конкретни људи као и личности нису постојали пре него што су ce родили; 

- спознају да je Бог из љубави створио свет за вечност; 

- уоче да je Бог створио свет као скуп конкретних врста; 

- запазе да je Бог на крају свега створио човека као личност; 

- уоче разлику између природе и личности код човека; 

- уоче да ce структура створеног света огледа y Литургији. 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НАСТАВНИХ ТЕМА 

 

БОГ ЈЕ СТВОРИО ЈЕДИНСТВЕНИ СВЕТ НИ ИЗ ЧЕГА-спознају да је Бог из љубави створио свет за вечност  

-и да постојање света зависи од Божије воље 
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ПОСЛЕДИЦЕ СТВОРЕНОСТИ ПО ПРИРОДУ И ЊЕНО ПОСТОЈАЊЕ-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 КАО КРУНЕ СТВАРАЊА-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 СВЕТ У МАЛОМ-уоче да се структура створеног света огледа у литургији 

- увођење у Литургију као личну заједницу Бога и човека у Христу кроз крштење 

 

СТВАРАЊЕ СВЕТА И ЧОВЕКА НА ИКОНАМА-уоче да се природа доводи у везу са човеком и да зависи од човека 

 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: монолошка метода, демонстративна метода, рад на тексту, метода графичких радова. 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА: праћење наставног процеса; активно учествовање y наставном процесу; давање и 

прихватање иницијативе за колективне активности; формирање навика; развијање одговорног односа; логичко 

закључивање, учествовање на општинском и градском такмичењу, укључивање у прославу Светог Саве. 

 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА: организује наставу; усмерава ученике; прати напредак и рад ученика; мотивише и 

подстиче ученике; даје и прихвата иницијативу за колективне активности. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: са српским језиком кроз текстове православне садржине (о Светом 

Сави, православним празницима....), слична корелација ce остварује и са природом и друштвом, ликовном и 

музичком културом и народном традицијом. 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник, дидактички материјал, вхс касете православног садржаја. 

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

Праћење, вредновање – оцењивање обављаће се континуирано уважавајући интересовања и активности ученика 

у процесу учења, а у складу са индивидуалним развојним способностима. У процесу праћења остваривања 

постављених циљева и задатака користиће се у мањој мери класичне писане провере знања, а највише ће се 

примењивати основни циљ катихизица а то је да ученици постану практични чланови литургијске заједнице. 
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Оцењивање ученика овог предмета је усаглашено са Службеним гласником Републике Србије и Правилником о 

оцењивању ученика основне школе. 

 

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

Наставни предмет:   Верска настава – православни катихизис                                                                              

    Разред: трећи 

Ред.бр. 

наставне 

теме 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Бр.часова 

по теми 

Бр. часова за Стандарди у образовању 

обраду 

остале 

типове 

часова 

Основни 

ниво 

Средњи 

ниво 

Напредни 

ниво 

1. Увод 1 1     

2. Бог је створио 

јединствени свет ни из 

чега 

9 5 4    

3. Последице створености 

по природу и њено 

постојање 

4 3 1    

4. Стварање човека на 

крају као круне стварања 

5 3 2    

5. Евхаристија  свет у 

малом 

12 7 5    

6. Стварање света и човека 

на иконама 

5 3 2    

 Укупно 36 22 14    

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА 

 

Циљ наставног предмета грађанско васпитање je подстицање развоја личности и социјалног сазнања код 

ученика, као и подстицање ученика на активно учешће y процесу образовања и васпитања. Циљ je да ce код 

ученика изграде сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне, компететне, 

одговорне и креативне личности, отворене за сарадњу и договор, која поштује и себе и друге. 
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Задаци наставе грађанског васпитања су: 

- подстицање групног рада, сарадње и договарања са вршњацима и одраслима; 

- подстицање развоја самопоуздања и личне одговорности; 

- оспособљавање ученика за препознавање и разумевање сопствених потреба и потреба других, и да штите и 

остварују своје потребе на начин који не угрожава друге; 

- развијање свести о потреби уважавања различитости и особености;уочавање и превазилажење стереотипа 

везаних за пол, узраст, изглед, понашање, порекло; 

- развијање појма пријатељства; 

- оспособљавање ученика за ненасилно решавање сукоба; 

- оспособљавање ученика да разумеју неопходност правила која регулишу живот y заједници и да кроз 

договарање активно доприносе поштовању или мењању правила сагласно потребама; 

- оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечјих права и да буду способни да активно учествују y 

њиховом остваривању; 

- развијање и неговање еколошке свести; 

- развијање моралног расуђивања и неговање основних људских вредности; 

- оспособљавање ученика да активно доприносе развоју школе по мери детета. 

 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 

Садржаји су подељени на теме: 

1.ПОДСТИЦАЊЕ ГРУПНОГ РАДА, ДОГОВАРАЊА И САРАДЊЕ СА ВРШЊАЦИМА И ОДРАСЛИМА 

Сусрет родитеља, наставника и ученика. Размена о узајамним очекивањима, потребама, захтевима, тешкоћама 

везаним за остваривање програма грађанског васпитања. 

Упознавање ученика са садржајем предмета и начином рада. 

2.УВАЖАВАЊЕ РАЗЛИЧИТОСТИ И ОСОБЕНОСТИ;УОЧАВАЊЕ И ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ СТЕРЕОТИПА 

ВЕЗАНИХ ЗА ПОЛ,УЗРАСТ,ИЗГЛЕД,ПОНАШАЊЕ И ПОРЕКЛО 

Сличности и разлике.Полни стереотипи у играма и размена ставова о томе. Последице полних 

стереотипа.Последице уопштених судова.Појава искључивања у групи. Понашање које одступа од 

очекиваног.Односи у одељењу.Односи млађи-старији. Дискриминација по узрасту. 

3.ПРИЈАТЕЉСТВО И МОРАЛНЕ ДИЛЕМЕ У ВЕЗИ С ТИМ;РАЗВИЈАЊЕ ПОЈМА ПРИЈАТЕЉСТВА И 

МОРАЛНОГ РАСУЂИВАЊА 

Дефинисање појма пријатељство.Лаж као морални прекршај.Припадање групи.Крађа као морални 

прекршај.Односи међу пријатељима. 

4.ПОЈЕДИНАЦ И ЗАЈЕДНИЦА;ПРАВИЛА КОЈА РЕГУЛИШУ ЖИВОТ У ЗАЈЕДНИЦИ;ПРАВА И 

ОДГОВОРНОСТИ;ДОГОВАРАЊЕ 
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Размена мишљења о правима и одговорностима укућана.Договарање у породици.О значају договарања. Права 

и одговорности у заједници.Слобода избора.Кућни ред школе.Оцењивање.Демократија у учионици.Доношење 

одлука на нивоу одељења.Планирање акције. 

5.ЗАШТИТА ОД НАСИЉА:НЕНАСИЛНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА 

 Размена мишљења о сукобима и њиховом решавању;Кажњавање:Насиље у школи. 

6.РАЗВИЈАЊЕ МОРАЛНОГ РАСУЂИВАЊА 

  Размена миђљења о лажној солидарности;одговорност за направљену штету;последице лажи;циљ оправдава 

средство. 

7. РАЗВИЈАЊЕ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ;БРИГА О БИЉКАМА И ЖИВОТИЊАМА 

Размена мишљења о односу према животињама;природа и ја;брига о природи. 

8.ЕВАЛУАЦИЈА 

Евалуација програма и презентација резултата рада родитељима. 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НАСТАВНИХ ТЕМА 

 

1. - подстицање групног рада,договарања и сарадње са вршњацима и одраслима 

    - активно учествовање у процесу васпитања 

2. - подстицање самосвести,самопоштовања и уважавања других 

    - развијати самопоштовање и самопоуздање 

    - уважавати разлике међу половима 

3. - 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 

4.-развијање комуникативне способности,невербалне и вербалне комуникације,вештина ненасилне 

комуникације 

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

поседовању 

6. - развијање креативног изражавања 

- оспособљавање ученика да упознају непосредно друштвено окружење и сопствено место у њему и да активно 

допринесе развоју школе по мери детета 

7. - оспособљавање ученика да буду способни  да  активно учествују у остваривању еколошке свести,бриге о 

животињама и биљкама 

8. - развијати способност процењивања и критичког мишљења о свом раду 

- упознати родитеље са резултатима оствареног програма 
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НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: методску окосницу предмета чине интерактивне радионице, a y оквиру њих и метода 

разговора, демонстративна метода, метода практичних радова, метода посматрања, индуктивно-дедуктивне 

методе. 

 

AКТИВНОСТИ УЧЕНИКA: активно учествовање y наставном процесу – радионицама; искуствено учење; размена 

мишљења и искустава; откривање сазнања о себи и другима кроз размену искустава и мишљења; играње; 

слушање туђих гледишта и инструкција наставника; уочавање; препознавање; описивање и други облици 

усменог изражавања; формирање навика и ставова; развијање одговорнијег односа према околини, раду, 

животу. 

 

АКТИВНОСТИ НАСТAВНИКA: организује наставни процес; креативно организује радионичарски облик рада; 

демонстрира; усмерава ученике; подстиче; слуша; подржава; одржава интересовање и сазнајну мотивацију 

ученика; храбри ученике на изношење личних ставова; уважава свачије мишљење; помаже ученицима y 

изградњи позитивне слике о себи, самопоуздања и богатије личности. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: са свим наставним предметима трећег разреда јер ce садржаји 

грађанског васпитања односе на целокупне односе и појаве y настави и животу ученика уопште. 

 

HACTABHA СРЕДСТВA: папир A4 формата, пак папир , фломастери, бојице, маказе, селотејп, аудио и визуелни 

прикази ситуација, помоћна литература: Буквар дечјих права и приручник за реализацију овог наставног 

предмета. 

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

Праћење и вредновање се обавља континуирано, уважавајући интересовања и активности ученика у процесу 

учења, а у складу са индивидуалним развојним способностима. У процесу праћења остваривања постављених 

циљева и задатака, као и постизању постављених стандарда посматра се општа ангажованост и рад ученика у 

оквиру организованих радионица.  

 

НАЗИВ И БРОЈ НАСТАВНИХ ТЕМА 

 

1. Подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима (2 часа) 

2. Уважавање различитости и особености; уочавање и превазилажење стереотипа везаних за пол, узраст, 

изглед, понашање и порекло (9 часова) 

3. Пријатељство и моралне дилеме y вези са тим; развијање појма пријатељства и моралног расуђивања /крађа, 

лаж/ (5 часова) 

4. Појединац и заједница; правила која регулишу живот y заједници; права и одговорности; договарање (9 

часова) 

5. Заштита од насиља: ненасилно решавање сукоба (3 часа) 

6. Развијање моралног расуђивања (4 часа) 
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7. Развијање еколошке свести; брига о животињама и биљкама (3 часа) 

8. Евалуација (1 час ) 

 

Укупно часова: 36 

 

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

 

Наставни предмет:   Грађанско васпитање                                                                                

    Разред: трећи 

 

Ред. 

бр. 

наста

вне 

теме 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Бр.час

ова по 

теми 

Бр. часова за Стандарди у образовању 

обраду 

остале 

типове 

часова 

Основн

и ниво 

Средњи 

ниво 

Напредн

и ниво 

1. Подстицање групног рада, 

договарања и сарадње са 

вршњацима и одраслима 

2 

  

   

2. Уважавање различитости и 

особености; уочавање и 

превазилажење стереотипа везаних 

за пол, узраст, изглед, понашање и 

порекло 

9 

  

   

3. Пријатељство и моралне дилеме y 

вези са тим; развијање појма 

пријатељства и моралног 

расуђивања /крађа, лаж 

5 

  

   

4. Појединац и заједница; правила која 

регулишу живот y заједници; права и 

одговорности; договарање 

9 

  

   

5. Заштита од насиља: ненасилно 

решавање сукоба 

3 
  

   

6. Развијање моралног расуђивања 4 
  

   

7. Развијање еколошке свести; брига о 

животињама и биљкама 

3 
  

   

8. Евалуација 1      

 Укупно 36      
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Назив предмета СТРАНИ ЈЕЗИК 

Циљ Циљ учења Страног језика у основном образовању и васпитању јесте да се ученик 

усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем 

стратегија учења страног језика оспособи за основну усмену, а од трећег разреда 

и писану комуникацију, и да стекне позитиван однос према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 

Разред Трећи   

Годишњи фонд часова 72 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

(у комуникативним функцијама) 

– поздрави и отпоздрави, 

примењујући  једноставна 

језичка средства; 

– представи себе и другог; 

– разуме једноставна питања 

личне природе и одговара на 

њих; 

– разуме једноставна упутства и 

налоге и реагује на њих; 

– саопшти једноставна упутства и 

налоге; 

– разуме позив на заједничку 

активност и на прикладан начин 

реагује на њега; 

– упути позив на заједничку 

активност; 

– разуме кратке и једноставне 

молбе и реагује на њих; 

– упути кратке и једноставне 

молбе;  

– искаже и прихвати захвалност и 

извињење на једноставан начин; 

– разуме једноставно исказане 

честитке и одговори на њих; 

– упути једноставне честитке; 

– разуме и, примењујући 

једноставна језичка средства, 

наведе најуобичајеније 

активности које се односе на 

прославе рођендана и празника; 

– препозна и именује бића, 

предмете и места из 

непосредног окружења; 

ПОЗДРАВЉАЊЕ 

Реаговање на усмени и писани 

импулс саговорника (наставника,  

вршњака, и слично);  усмено и писано 

изражавање прикладних поздрава. 
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– разуме једноставне описе  бића, 

предмета и места;  

– опише бића, предмете и места 

користећи једноставна језичка 

средства; 

– разуме свакодневне исказе у 

вези сa непосредним потребама, 

осетима и осећањима и реагује 

на њих; 

– изрази основне потребе, осете и 

осећања једноставним  језичким 

средствима; 

– разуме једноставна обавештења 

о положају у простору и реагује 

на њих; 

– тражи и пружи једноставна 

обавештења о положају у 

простору; 

– разуме и саопшти једноставне 

исказе који се односе на 

хронолошко и метеоролошко 

време; 

– разуме једноставне исказе 

којима се изражава припадање / 

неприпадање, поседовање / 

непоседовање и реагује на њих; 

– тражи и даје једноставне исказе 

којима се изражава припадање / 

неприпадање, поседовање / 

непоседовање;  

– разуме једноставне исказе за 

изражавање допадања / 

недопадања и реагује на њих; 

– тражи мишљење и изражава 

допадање / недопадање 

једноставним језичким 

средствима; 

– разуме једноставне текстове у 

којима се описују радње и 

способности у садашњости;  

– размени информације које се 

односе на дату комуникативну 

ситуацију;  

– опише радње и способности 

користећи једноставна језичка 

средства;  

– разуме и саопшти једноставне 

исказе који се односе на бројеве 

и количине. 

-  
ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И 

ДРУГИХ;  ДАВАЊЕ 

ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА 

Слушање једноставних текстова у 

којима се неко представља; 
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О СЕБИ; ДАВАЊЕ И 

ТРАЖЕЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О ДРУГИМА 

представљање себе и других 

особа, присутних и одсутних. 

-  

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 

ЈЕДНОСТАВНИХ УПУТСТАВА 

И НАЛОГА 

Слушање налога и упутстава и 

реаговање на њих; давање 

једноставних упутстава  

(комуникација у учионици – 

упутства и налози које размењују 

учесници у наставном процесу, 

упутства за игру и слично). 

 

-  

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКТИВНОСТИ 

Слушање једноставних позива на 

заједничку активност и реаговање 

на њих (позив на рођендан, игру, 

дружење...); упућивање и 

прихватање / одбијање позива на 

заједничку активност коришћењем 

најједноставнијих израза. 

 

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ,  

ЗАХВАЛНОСТИ И ИЗВИЊЕЊА 

Слушање једноставних исказа 

којима се тражи помоћ, услуга или 

обавештење; давање усменог и 

писаног одговора на исказану 

молбу коришћењем 

најједноставнијих језичких 

средстава; упућивање молби, 

исказивање захвалности и 

извињења. 

 

 ЧЕСТИТАЊЕ ПРАЗНИКА, 

РОЂЕНДАНА И ДРУГИХ 

ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА  

Слушање једноставних устаљених 

израза којима се честита празник, 

рођендан; реаговање на упућену 

честитку и упућивање кратких 

пригодних честитки.  

 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, МЕСТА И 

ПОЈАВА 

Слушање једноставних описа 

бића, предмета и места у којима 

се појављују информације о 

спољном изгледу, појавним 

облицима, димензијама и осталим 

најједноставнијим 

карактеристикама; давање 

кратких описа бића, предмета и 

места; тражење и давање 
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информација у вези са описом 

бића, предмета и места. 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, 

ОСЕТА И ОСЕЋАЊА 

Слушање  једноставних исказа у 

вези са потребама, осетима, 

осећањима; саопштавање својих и 

туђих потреба, осета и осећања и 

(емпатично) реаговање на њих. 

 

 

 

 

 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У 

ПРОСТОРУ 

 

Слушање текстова у којима се на 

једноставан начин описује положај 

у простору; усмено и писано 

тражење и давање информација о 

положају у простору коришћењем 

најједноставнијих језичких 

средстава.  

 

ИСКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА  

Слушање једноставних исказа у 

вези са хронолошким временом и 

метеоролошким приликама; 

усмено и писано тражење и 

давање информација о 

хронолошком времену и 

метеоролошким приликама 

коришћењем најједноставнијих 

језичких средстава.  

ИЗРАЖАВАЊЕ ПРИПАДАЊА / 

НЕПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА / 

НЕПОСЕДОВАЊА 

Слушање текстова с једноставним 

исказима за изражавање 

припадања/ неприпадања и 

поседовања/ непоседовања и 

реаговање на њих; усмено и 

писано исказивање припадања/ 

неприпадања и поседовања/ 

непоседовања коришћењем 

најједноставнијих језичких 

средстава.  

 

ИЗРАЖАВАЊЕ ДОПАДАЊА / 

НЕДОПАДАЊА 

Слушање текстова с једноставним 

исказима за изражавање 

допадања/ недопадања и 

реаговање на њих; усмено и 

писано исказивање слагања/ 

неслагања, допадања/ 

недопадања коришћењем 
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најједноставнијих језичких 

средстава.  

ОПИСИВАЊЕ ДОГАЂАЈА И 

СПОСОБНОСТИ У 

САДАШЊОСТИ  

Слушање једноставних исказа 

који говоре о радњама и 

способностима у садашњости; 

описивање радњи и способности у 

садашњости, постављање питања 

и одговарање на њих, усмено и 

писано, коришћењем 

најједноставнијих језичких 

средстава. 

ИЗРАЖАВАЊЕ БРОЈА И 

КОЛИЧИНЕ 

Слушање једноставних исказа 

који говоре о броју и количини 

нечега; саопштавање броја и 

количине, постављање питања и 

одговарање на њих, усмено и 

писано, коришћењем 

најједноставнијих језичких 

средстава. 

Кључни појмови садржаја: комуникативни приступ, функционална употреба језика, интеркултурност 

 

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНУ  ШКОЛУ 

 

 Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда првог циклуса основног 

образовања и васпитања – у сваком наредном разреду обнавља се, а затим проширује фонд лингвистичких знања, 

навика и умења и екстралингвистичких представа везаних за конкретну тему. Наставници обрађују теме у складу 

са интересовањима ученика, њиховим потребама и савременим токовима у настави страних језика, тако да свака 

тема представља одређени ситуацијски комплекс. 

 

1) Лични идентитет  

2) Породица и уже друштвено окружење (пријатељи, комшије, наставници итд.)  

3) Географске особености 

4) Србија – моја домовина 

5) Становање – форме, навике  

6) Живи свет – природа, љубимци, очување животне средине  

7) Временско искуство и доживљај времена (прошлост – садашњост – будућност)  

8) Школа и школски живот 

9) Млади – живот деце и омладине 

10) Здравље и хигијена 

11) Емоције (љубав према породици, друговима) 

12) Превозна средства  
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13) Временске прилике  

14) Уметност за децу (нарочито модерна књижевност за децу; пригодне традиционалне и модерне 

песме)  

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

16) Слободно време – забава, разонода, хобији  

17) Исхрана и гастрономске навике  

18) Путовања  

19) Мода и облачење  

20) Спорт  

21) Вербална и невербална комуникација, конвенције понашања и опхођења  

 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Комуникативна 

функција 
Језички садржаји 

 

ПОЗДРАВЉАЊЕ 

 Hi/Hello, how are you today? I’m fine, thank you, and you? I’m very well, thanks./Not 

great.  

Good morning/afternoon/evening/night.   

Goodbye./Bye. See you later/tomorrow/on Monday.  

Have a nice day /weekend/holiday! Thanks, same to you! 

Личне заменице – I, you … 

Глагол to be – the Present Simple Tense  

Императив 

(Интер)културни садржаји: Формално и неформално поздрављање; устаљенa 

правила учтивости. 

 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ 

И ДРУГИХ;  ДАВАЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О 

СЕБИ; ДАВАЊЕ И 

ТРАЖЕЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О 

ДРУГИМА 

Hi, I’m Andrija. Hello, I’m Alex. How old are you? I’m (nine). I’m in Year 3. Where are you 

from? I’m from Serbia. How do you spell your name? It’s A-N-D-R-I-J-A. Have you got 

any brothers or sisters? Yes, I have/I’ve got one sister. No, I'm an only child. How many 

aunts/uncles have you got? This is my cousin/sister Vanja. Nice to meet you. Nice to 

meet you, too. What’s your/his/her/their address? It’s 12, Zvezdarskih jelki Street, 

Belgrade. What’s your/his/her/their phone number? It’s oh/zero-six-four-double five/five-

five... I’m 10 today. How old is your mum/dad? She/He’s 32. Where are your parents 

today?Are they at work? No, they’re at home. Are your friends at school now? Yes, they 

are. This is my friend Ana. She’s/She is in my class. That’s Tea’s dog. Its name is Spot. 

This is our teacher, Mr/Miss/Mrs Jones. That is Mr Turner. He’s/He is a policeman. Who 

are those children? They’re our neighbours. What are their names? Pavle and Milica. 

Who’s the boy in the picture? It’s my Brazilian pen pal, Bruno. Tell me about your 

family/country. Write soon!  

Личне заменице – I, you… 

Присвојни придеви – my, your… 

Показне заменице – this/that, these/those 

Have got/Have за изражавање поседовања 

Питања са Who/What/Where/How (old/many) 

Предлози за изражавање места – from, in…  

Саксонски генитив са именицама у једнини 
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Употреба чланова приликом првог спомињања неког појма и са појмовима који су 

одређени контекстом 

Императив 

Основни бројеви (0-100)  

Алфабет 

(Интер)културни садржаји: устаљена правила учтивости;  конвенције у писању 

личних заменица; конвенције у саопштавању телефонских бројева и адреса; 

употреба титула уз презимена (Mr, Mrs, Miss); разлике између српске азбуке и 

енглеског алфабета; конвенције у писању разгледница и писама. 

 

РАЗУМЕВАЊЕ И 

ДАВАЊЕ 

ЈЕДНОСТАВНИХ 

УПУТСТАВА И НАЛОГА 

 

Listen, point and repeat. Listen again. Match the words with the things/people in the 

picture. Order the lines. Ask and answer questions about the photo on page 38. Spell 

your name. Ask your friend to spell his/her name. Write/Circle the letters/numbers. 

Write/Say true or false. Complete the sentences/dialogue. Complete the table with ticks 

and crosses. Read the story. Read and check. Think of a place/person. Come and help! 

Wait and see! Watch out! Hurry up! Close/Open the door/a window, please! Smile! It’s 

my/your/Oliver’s turn! 

Императив  

Присвојни придеви – my, your… 

Алфабет 

Бројеви 0-100 

(Интер)културни садржаји:  

Поштовање основних норми учтивости.  

 

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ 

НА ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ 

У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ 

 

Can we meet on Saturday and play football? I’m sorry, I’ve got a music class on 

Saturday, but we can meet on Sunday. Really? Sunday is ok for me too! Great! See you 

at the park! 

It's hot today. Let’s go to the beach! Sorry, but I can’t swim! 

I’m very tired. Let’s go home! 

Come and meet my friends! 

Listen to the music! 

Модални глагол can за изражавање предлога и способости Императив  

(Интер)културни садржаји: прикладно позивање и прихватање/одбијање позива; 

прослава рођендана, игре, забава и разонода. 

 

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, 

ЗАХВАЛНОСТИ И 

ИЗВИЊЕЊА 

Can you spell that again, please?/ Can you write it on the board,  please?  

Can /May I read the story? Of course you can. 

Can/May I sit here, please? No, it’s Nina’s seat. 

Can/May I borrow your dictionary? Yes, here you are. Thank you/Thanks. You’re 

welcome.   

Thanks for your help. 

Модални глаголи за изражавање молбе –  can/may  

Саксонски генитив са именицама у једнини 

(Интер)културни садржаји: 

Правила учтиве комуникације. 

 

ЧЕСТИТАЊЕ 

ПРАЗНИКА, 

РОЂЕНДАНА И ДРУГИХ 

ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА 

Welcome to my birthday party! Happy birthday to you! Thanks! How many candles are 

there on your birthday cake? Happy New Year!/Merry Christmas!/Happy Valentine's 

Day!/Happy Easter! Thanks, same to you! Let's have a party. Let's celebrate! What do 

you do on New Year’s Day? We open our presents and watch films about Santa Claus 

and his reindeer. At Easter we decorate Easter eggs. Children dress up for Halloween. 

Look at the fireworks!  

Императив 

The Present Simple Tense за описивање уобичајених радњи (само као опција, 

рецептивно)  
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Питања са What/How many 

(Интер)културни садржаји:  

Најзначајнији празници и догађаји и начини обележавања/прославе. 

 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, МЕСТА И 

ПОЈАВА 

Who's this? It’s Johnny Depp, my favourite actor. He's American. That’s a photo of my 

family. Look, they’re all smiling. How many teeth has your baby brother got? What colour 

are his eyes? I’ve/I have got two hands. She’s/She has got black hair. He’s/He has got 

big ears. She’s/She is tall and slim. My dad’s new car is fast and cool. What are these? 

They’re my new felt tip pens. Belgrade is the capital of Serbia. Our city is old, but very 

nice. There are a lot of beautiful mountains and lakes in my country. What's the capital of 

England? London buses are red, but its taxis are black.  Where are you in this photo? I’m 

in Sydney, it’s a big city in Australia. There are a lot of strange animals and funny birds.   

Глаголи have got, to be за давање описа 

Показне заменице – this/that, these/those 

Егзистенцијално There is/are… 

Питања са Who/What/Where/How many...  

Правилна множина именица: pen – pens, bus – buses, city – cities… 

Неправилна множина основних именица: tooth – teeth... 

Употреба чланова приликом првог спомињања неког појма и са појмовима који су 

одређени контекстом. 

(Интер)културни садржаји:  

Познате личности из области  спорта, глуме, музике...; престонице земаља 

енглеског говорног подручја; препознатљива обележја земаља енглеског говорног 

подручја. 

 

ИСКАЗИВАЊЕ 

ПОТРЕБА, ОСЕТА И 

ОСЕЋАЊА 

She’s tired/bored. She wants to go home. Is he hungry/thirsty? Does he want a 

sandwich/a glass of orange juice? They’re not cold, they’re hot! Are you OK? Is he 

happy? No, he’s sad. His dog is lost.  

The Present Simple Tense (be, want) 

(Интер)културни садржаји:  

Правила учтиве комуникације. 

 

ИСКАЗИВАЊЕ 

ПОЛОЖАЈА У 

ПРОСТОРУ 

They’re at the cinema/museum. Where’s your brother? He’s in bed. Where’s my English 

dictionary? It’s here on my desk. Where are my trainers? They are over there, under the 

bed. Where’s the Statue of Liberty? It’s in New York. The London Eye is next to the River 

Thames. 

Прилози и предлози за изражавање положаја и просторних односа: here, there, in, 

on, at, next to, under... 

Питања са Where  

Употреба и изостављање одређеног члана у изразима at the 

park/beach/cinema/museum, at home/school/work, in bed... 

(Интер)културни садржаји:  препознатљива обележја земаља енглеског говорног 

подручја. 

 

ИСКАЗИВАЊЕ 

ВРЕМЕНА  

What time is it? It’s twelve (o’clock). It’s a quarter to/past twelve. It’s half past twelve. 

What day is it today? It’s Wednesday. It’s a nice, sunny day. Is it snowy? No, but it’s rainy 

and windy today.  I’ve got a basketball game at a quarter to four/on Saturday.  

Питања са What/When 

Предлози за изражавање времена: at, on, to, past...  

(Интер)културни садржаји: радна недеља и викенд. 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА/ 

НЕПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА/ 

НЕПОСЕДОВАЊА 

It’s Alex’s guitar. Is that Anna’s bag? These are not their jackets. Sophie’s mum and dad 

have got/have a big house. My friend hasn’t got/doesn’t have any brothers or sisters. 

Have you got/Do you have a bike? 

Присвојни придеви my, your… 

Показне заменице – this/that, these/those 

Have got/Have за изражавање припадања/поседовања 
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 Саксонски генитив са именицама у једнини 

(Интер)културни садржаји: породица, пријатељи, однос према својој и туђој 

имовини. 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДОПАДАЊА / 

НЕДОПАДАЊА 

Does he like music? Yes, he loves it./No, he doesn’t. Who’s your favourite tennis player? 

What’s your favourite hobby? It's an amazing poster! Those computer games are 

fantastic!  

The Present Simple Tense глагола be/like/love 

Питања са Who/What 

(Интер)културни садржаји: интересовања, хобији  

 

ОПИСИВАЊЕ 

ДОГАЂАЈА И 

СПОСОБНОСТИ У 

САДАШЊОСТИ  

My brother can play football, but he can’t act. How many languages can your dad speak? 

Can you play the guitar? I can’t ride a bike. 

We are late for our school bus. 

Look! She’s/She is wearing a dress. Is he wearing jeans? Yes, he is. No, he isn’t. What 

are you doing? I’m/I am eating a biscuit. What are they doing? They are not/aren’t 

playing, they’re watching TV.  

Модални глагол can за изражавање способности 

The Present Continuous Tense за изражавање тренутних радњи 

Питања са What/Where/When/How many... 

(Интер)културни садржаји: породични живот; живот у школи - наставне и 

ваннаставне активности. 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ БРОЈА И 

КОЛИЧИНЕ 

how many children are there in your class? There are 11 boys and 14 girls. 

How many classes have we got today? We’ve got four classes.  

Her granny is 65. 

Правилна множина именица: boy-boys, girl-girls, class-classes… 

Неправилна множина основних именица: child-children... 

Питања са How much/many 

Основни бројеви 0-100 

(Интер)културни садржаји: 

Конвенције у писању двоцифрених бројева. Новчане валуте у земљама енглеског 

говорног подручја и њихове ознаке. 
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НАПОМЕНА 

Следећи стандарди су присутни на готово свим часовима :  

ПСТ.1.1.1., ПСТ.1.1.2., ПСТ.1.1.3., ПСТ.1.1.4., ПСТ.1.1.5., ПСТ.1.1.7., ПСТ.1.1.8., ПСТ.1.1.9., ПСТ.1.1.10., 

ПСТ.1.1.11.,ПСТ.1.1.16. 

ПСТ.1.2.1., ПСТ.1.2.2., ПСТ.1.2.3., ПСТ.1.2.4. 

ПСТ.2.1.1., ПСТ.2.1.2. , ПСТ.2.1.7., ПСТ.2.1.8., ПСТ.2.2.1., ПСТ.2.2.2., ПСТ.2.2.3., ПСТ.2.2.4. 

Због тога ови стандарди нису наведени, већ само они  који су специфични за одређене наставне једини

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА – Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна 

средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставна 

средства 

Комуникативна,интерактивна,директна, аудио-

лингвална,/слушај/понови/допуни/штиклирај/ 

ТПР/пантомома/пронађи уљеза/ игра 

меморије/  

 

Фронтални, индивидуални, рад у 

пару/групи, пленум 

Уџбеник,радна 

свеска, 

слике,постери,ЦД 

и плејер, 

географске карте, 

мапе 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
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80 AНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ШКОЛСКУ 2020-21. ГОДИНУ 

 

Школски програм слободних активности: 

 

Реализацијом слободних  активности поспешују се:  вертикална и хоризонтална повезаност разноврсних 

садржаја, јачање индивидуалних и групних компетенција, равноправност међу половима и инклузија у најширем 

смислу. 

Задаци су развијање способности разумевања, формулисања и употребе вербално и невербално исказаних 

порука као и усвајање појмова релевантних за различите наставне области путем слободних активности, 

формирање потребе и развијање навике одласка у установе културе и посете културним манифестацијама. 

 

Предвиђене активности су: 

 

 Обележавање Европског дана језика 

 Дани толеранције 

 Месец страних језика 

 Посета предшколаца 

 Светски дан поезије 

 Обележавање Дана заштите човекове средине 

 Реализација јавних и угледних часова 

 

 

 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

 

Наставника Ученика 

мотивише ученике за рад,развија  њихова 

интересовања, организује наставни процес подстиче 

сарадњу и самосталност у раду, креативно и 

критичко мишљење, 

 интерпертира, објашњава, поставља питања, 

демонстрира, помаже ученицима,даје упутства за 

рад у пару/групи, проверава ниво усвојености знања, 

усмено испитује, 

Слушају  учествују у  дијалогу/дискусији, понављају, 

доносе закључке,постављају питања, уче песмицу на  

памет, рецитују, , попуњавају задатке у радној 

свесци,раде домаће задатке, раде Project Work, глуме, 

драматизују текст 
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 НАЗИВ 

ПРОЈЕК

ТА 

ЦИЉ 

ПРОЈЕКТА 

ИСХОДИ 

На крају пројекта ученик ће бити у 

стању да: 

Бро

ј 

час

ова 

ВРЕМЕНСКА АРТИКУЛАЦИЈА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1.  Уводни 
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Након часа ученици и родитељи 

су упознати са начином 

реализације пројектне наставе, 

као и њеном улогом у стицању и 

развијању знања, вештина и 

умења ученика. 

1 +          

2.  Лице 

науке 
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● чита са разумевањем 

различите текстове; 

● попуни једноставан образац у 

који уноси основне личне 

податке; 

● учествује у разговору 

поштујући уобичајена 

правила комуникације и 

пажљиво слуша саговорника; 

● користи временске 

одреднице (година, деценија, 

век) у свакодневним 

ситуацијама и приликом 

описивања догађаја из 

прошлости; 

● прикупи и представи податке 

о прошлости; 

● сарађује са другима у групи 

на заједничким активностима; 

● представи резултате 

истраживања (писано, 

усмено, помоћу ленте 

времена, Power Point 

презентацијом и/или цртежом 

и др); 

● повеже резултате рада са 

уложеним трудом; 

● користи одабране податке и 

информације као подстицај за 

5 + +         
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стваралачки рад; 

● изрази одабране садржаје 

изразом лица, положајем тела, 

покретима или кретањем; 

● разговара са вршњацима о 

доживљају простора, дизајна, 

уметничких и ученичких 

радова, уважавајући 

различитости; 

● разматра у групи шта и како је 

учио/ла и где та знања може 

применити; 

● самостално или уз помоћ 

одраслих, користи предности 

дигитализације; 

● пажљиво слуша саговорника, 

слободно износи мишљење, 

образлаже идеје, даје 

предлоге и прихвата да други 

могу имати другачије 

мишљење; 

● испољава заинтересованост 

за сарадњу и учешће у 

групном раду; 

● правилно седи при раду за 

рачунаром; 

● зна да наведе могуће 

последице по здравље услед 

неправилног коришћења 

дигиталних уређаја; 

● користи интернет за учење и 

проналажење информација уз 

помоћ наставника; 

● предложи редослед 

активности у односу на 

постављени пројектни 

задатак. 

3.  Знањем 

против 

поплава 
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● зна како треба да се понаша у 

случају поплаве; 

чита са разумевањем 

различите текстове;  

изнесе своје мишљење о 

тексту; 

6  + +        
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● препричава, прича и описује и 

на сажет и на опширан начин;  

● извештава о догађајима 

водећи рачуна о прецизности, 

тачности, објективности и 

сажетости; 

● примењује концепт мерења у 

једноставним реалним 

ситуацијама; 

● идентификује облике рељефа 

и површинских вода у свом 

крају; 

● одреди положај задатог 

објекта у односу на истакнуте 

облике рељефа и површинске 

воде у свом крају; 

● илуструје примерима како 

рељеф и површинске воде 

утичу на живот људи у крају; 

● илуструје примерима 

одговоран и неодговоран 

однос човека према животној 

средини; 

● објасни како рециклажа 

помаже очувању природе;  

● изведе једноставне 

огледе/експерименте и повеже 

резултат са 

објашњењем/закључком;  

● сарађује са другима у групи на 

заједничким активностима;  

● представи резултате 

истраживања (писано, усмено, 

помоћу ленте времена, Power 

Point презентацијом и/или 

цртежом и др);  

● повеже резултате рада са 

уложеним трудом; 

● поштује инструкције за 

припремање, коришћење, 

одржавање и одлагање 

материјала и прибора; 

● протумачи једноставне 
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визуелне информације и 

поруке из свакодневног 

живота; 

● распореди облике, боје, линије 

и/или текстуре креирајући 

оригиналне композиције;  

● разговара са вршњацима о 

доживљају простора, дизајна, 

уметничких и ученичких 

радова, уважавајући 

различитости;  

● разматра у групи шта и како је 

учио/ла и где та знања може 

применити;  

● изабере одговарајући музички 

садржај (од понуђених) према 

литерарном садржају;  

● опише своја осећања у вези 

са слушањем музике; 

● комбинује усвојене моторичке 

вештине у игри и 

свакодневном животу; 

● правилно изводи и 

контролише покрете у 

различитим кретањима; 

● се понаша на начин који 

уважава сопствене и туђе 

потребе, права и осећања у 

свакодневним ситуацијама;  

● опише на које све начине 

деца његових/њених година 

могу да брину о својој 

локалној заједници;   

● пажљиво слуша саговорника, 

слободно износи мишљење, 

образлаже идеје, даје 

предлоге и прихвата да други 

могу имати другачије 

мишљење;   

● испољава заинтересованост 

за сарадњу и учешће у 

групном раду;   

● заједно са осталим 

ученицима учествује у 
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проналажењу особа којима је 

потребна помоћ, у изради 

плана и реализацији акције, 

њеној промоцији и 

вредновању; 

● правилно седи при раду за 

рачунаром;   

● зна да наведе могуће 

последице по здравље услед 

неправилног коришћења 

дигиталних уређаја;   

● правилно укључи рачунар, 

покрене програм за цртање, 

користи одговарајуће алатке 

овог програма, сачува свој 

цртеж и искључи рачунар;   

● покрене програм за рад са 

текстом, унесе краћи текст и 

сачува документ на рачунару;   

● користи интернет за учење и 

проналажење информација уз 

помоћ наставника;   

● предложи редослед 

активности у односу на 

постављени пројектни 

задатак. 
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паметно 
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● извештава водећи рачуна о 

прецизности, тачности, 

објективности и сажетости; 

● попуни једноставан образац у 

који уноси податке; 

● учествује у разговору 

поштујући уобичајена правила 

комуникације и пажљиво 

слуша саговорника; 

● прочита, запише и упореди 

бројеве прве хиљаде и 

прикаже их на бројевној 

правој; 

● одреди десетице и стотине 

најближе датом броју; 

● чита и користи податке 

представљене табеларно или 

графички (стубичасти дијаграм 

7    + +      
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и сликовни дијаграм); 

● прикупи и представи податке о 

прошлости; 

● сарађује са другима у групи на 

заједничким активностима; 

●  представи резултате 

истраживања (писано, усмено, 

помоћу ленте времена, Power 

Point презентацијом и/или 

цртежом и др); 

● повеже резултате рада са 

уложеним трудом; 

● користи одабране податке и 

информације као подстицај за 

стваралачки рад; 

● протумачи једноставне 

визуелне информације и 

поруке из свакодневног 

живота; 

● распореди облике, боје, 

линије и/или текстуре 

креирајући оригиналне 

композиције; 

● пажљиво слуша 

саговорника, слободно 

износи мишљење, 

образлаже идеје, даје 

предлоге и прихвата да 

други могу имати 

другачије мишљење; 

● испољава 

заинтересованост за 

сарадњу и учешће у 

групном раду; 

● користи интернет за 

учење и проналажење 

информација уз помоћ 

наставника; 

● предложи редослед 

активности у односу на 

постављени пројектни 

задатак. 
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● опише на које све начине 

деца његових/њених 

година могу да брину о 

својој локалној заједници; 

● учествује у разговору 

поштујући уобичајена 

правила комуникације и 

пажљиво слуша 

саговорника; 

● прочита, запише и 

упореди бројеве прве 

хиљаде; 

● чита и користи податке 

представљене табеларно 

или графички (стубичасти 

дијаграм и сликовни 

дијаграм); 

● примени правила 

друштвено прихватљивог 

понашања поштујући 

права, обавезе и 

различитости међу 

људима; 

● примени правила 

безбедног понашања у 

саобраћају; 

● илуструје примерима 

одговоран и неодговоран 

однос човека према 

животној средини; 

● сарађује са другима у 

групи на заједничким 

активностима; 

● представи резултате 

истраживања (писано, 

усмено, помоћу ленте 

времена, Power Point 

презентацијом и/или 

цртежом и др); 

● повеже резултате рада са 

уложеним трудом; 

● користи одабране податке 

и информације као 

подстицај за стваралачки 

5     + +     



 

88 AНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ШКОЛСКУ 2020-21. ГОДИНУ 

рад; 

● протумачи једноставне 

визуелне информације и 

поруке из свакодневног 

живота; 

● распореди облике, боје, 

линије и/или текстуре 

креирајући оригиналне 

композиције; 

● разговара са вршњацима 

о доживљају простора, 

дизајна, уметничких и 

ученичких радова, 

уважавајући 

различитости; 

● самостално или уз помоћ 

одраслих, користи 

предности 

дигитализације; 

● пажљиво слуша 

саговорника, слободно 

износи мишљење, 

● образлаже идеје, даје 

предлоге и прихвата да 

други могу имати 

другачије мишљење; 

● испољава 

заинтересованост за 

сарадњу и учешће у 

групном раду; 

● правилно седи при раду 

за рачунаром; 

● зна да наведе могуће 

последице по здравље 

услед неправилног 

коришћења дигиталних 

уређаја; 

● правилно укључи рачунар, 

покрене програм за 

цртање, користи 

одговарајуће алатке овог 

програма, сачува свој 

цртеж и искључи рачунар; 

● покрене програм за рад са 
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текстом, унесе краћи 

текст и сачува документ 

на рачунару;  

● предложи редослед 

активности у односу на 

постављени пројектни 

задатак. 

6.  Игра је 

најважни

ји дечји 
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● чита са разумевањем 

различите текстове; 

● учествује у разговору 

поштујући уобичајена 

правила комуникације и 

пажљиво слуша 

саговорника 

● чита и користи податке 

представљене табеларно 

или графички (стубичасти 

дијаграм и сликовни 

дијаграм); 

● преслика геометријску 

фигуру у квадратној или 

тачкастој мрежи на 

основу задатог упутства; 

● примењује концепт 

мерења у једноставним 

реалним ситуацијама; 

● примени правила 

друштвено прихватљивог 

понашања поштујући 

права, обавезе и 

различитости међу 

људима; 

● сарађује са другима у 

групи на заједничким 

активностима; 

● представи резултате 

истраживања (писано, 

усмено, помоћу ленте 

времена, Power Point 

презентацијом и/или 

цртежом и др); 

● повеже резултате рада са 

уложеним трудом; 

● преобликује, самостално 

6       + +   
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или у сарадњи са 

другима, амбалажу и 

предмете за рециклажу 

мењајући им употребну 

функцију; 

● користи одабране 

податке и информације 

као подстицај за 

стваралачки рад; 

● протумачи једноставне 

визуелне информације и 

поруке из свакодневног 

живота; 

● распореди облике, боје, 

линије и/или текстуре 

креирајући оригиналне 

композиције; 

● правилно изводи вежбе, 

разноврсна природна и 

изведена кретања; 

● комбинује усвојене 

моторичке вештине у 

игри и свакодневном 

животу; 

● примени правила игре; 

● навија и бодри учеснике у 

игри на начин којим 

никога не вређа; 

● прихвати победу и пораз 

као саставни део игре и 

такмичења; 

● правилно изводи и 

контролише покрете у 

различитим кретањима; 

● испољава 

заинтересованост за 

сарадњу и учешће у 

групном раду; 

● правилно седи при раду 

за рачунаром; 

● зна да наведе могуће 

последице по здравље 

услед неправилног 

коришћења дигиталних 
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уређаја; 

● правилно укључи 

рачунар, покрене 

програм за цртање, 

користи одговарајуће 

алатке овог програма, 

сачува свој цртеж и 

искључи рачунар; 

● покрене програм за рад 

са текстом, унесе краћи 

текст и сачува документ 

на рачунару; 

● користи интернет за 

учење и проналажење 

информација уз помоћ 

наставника;  

● предложи редослед 

активности у односу на 

постављени пројектни 

задатак. 

7.  Волонте

р сам, 

тим се 

дичим! 
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● извештава о догађајима 

водећи рачуна о 

прецизности, тачности, 

објективности и сажетости; 

● примени правила 

друштвено 

прихватљивог понашања 

поштујући права, 

обавезе и различитости 

међу људима; 

● користи временске 

одреднице (година, 

деценија, век) у 

свакодневним 

ситуацијама и приликом 

описивања догађаја из 

прошлости;  

● прикупи и представи 

податке о прошлости 

породице и краја; 

● сарађује са другима у 

групи на заједничким 

активностима;  

● представи резултате 

5         + + 



 

92 AНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ШКОЛСКУ 2020-21. ГОДИНУ 

истраживања (писано, 

усмено, помоћу ленте 

времена, Power Point 

презентацијом и/или 

цртежом и др);  

● повеже резултате рада 

са уложеним трудом; 

● користи одабране 

податке и информације 

као подстицај за 

стваралачки рад; 

● распореди облике, боје, 

линије и/или текстуре 

креирајући оригиналне 

композиције;  

● разговара са 

вршњацима о доживљају 

простора, дизајна, 

уметничких и ученичких 

радова, уважавајући 

различитости;  

● разматра у групи шта и 

како је учио/ла и где та 

знања може применити 

● правилно изводи и 

контролише покрете у 

различитим кретањима; 

● својим понашањем 

показује да прихвата 

различитост других; 

● се понаша на начин који 

уважава сопствене и 

туђе потребе, права и 

осећања у свакодневним 

ситуацијама;   

● препознаје примере 

солидарности у свом 

окружењу, причама, 

филмовима;  укаже 

вршњацима на особе 

или групе у свом 

окружењу којима је 

потребна помоћ и 

подршка; 

● објасни разлику између 
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саосећања, 

солидарности и 

сажаљења на датом 

примеру 

● наведе неколико 

институција у свом 

окружењу које брину о 

потребама и правима 

грађана, посебно деце; 

● наведе једно удружење 

грађана у свом окружењу 

и опише чиме се бави;  

опише на које све начине 

деца његових/њених 

година могу да брину о 

својој локалној 

заједници;   

● пажљиво слуша 

саговорника, слободно 

износи мишљење, 

образлаже идеје, даје 

предлоге и прихвата да 

други могу имати 

другачије мишљење;   

● испољава 

заинтересованост за 

сарадњу и учешће у 

групном раду;   

● заједно са осталим 

ученицима учествује у 

проналажењу особа 

којима је потребна 

помоћ, у изради плана и 

реализацији акције, 

њеној промоцији и 

вредновању.  

● правилно седи при раду 

за рачунаром; зна да 

наведе могуће 

последице по здравље 

услед неправилног 

коришћења дигиталних 

уређаја;   

● правилно укључи 

рачунар, покрене 

програм за цртање, 
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5. ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

Допунска настава - српски језик 

Ред.бр. 

наставне 

теме 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Бр.часова по 

теми 

1. Језик 14 

 Граматика 8 

 Правопис 6 

2. Језичка култура 4 

 Усмено изражавање 2 

 Писмено изражавање 2 

 Укупно 18 

 

 

 

користи одговарајуће 

алатке овог програма, 

сачува свој цртеж и 

искључи рачунар;   

● покрене програм за рад 

са текстом, унесе краћи 

текст и сачува документ 

на рачунару;   

● користи интернет за 

учење и проналажење 

информација уз помоћ 

наставника;  предложи 

редослед активности у 

односу на постављени 

пројектни задатак. 

8.  Завршни 

час 

Е
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иј

а 
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ој

ек
тн

е 

на
ст

ав
е 

у 

тр
ећ

ем
 

ра
зе

д
у 

и 

пр
еп

ор
ук

е 
за

 

њ
ен

о 

ун
ап

ре
ђи
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Ученик ће на крају часа бити у 

стању да представља пројекте са 

освртом на њихову  реализацију 

даје препоруке за унапређивање. 

1          + 
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Допунска настава из математике 

 

Ред.бр. 

наставне 

теме 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Бр.часова 

по теми 

1. Блок бројева до 1000 10 

2. Геометријске фигуре и њихови међусобни односи 6 

3. Мерење и мере 2 

 Укупно 18 
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6. ПОЈАЧАНА НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ СЛАБИЈЕ НАПРЕДУЈУ 

 

 С обзиром  да велики број ученика  долази из осетљивих друштвених група и недовољно мотивишуће средине, 

као  немали број  ученика који градиво савладавају по ИОП-у,  поред допунске наставе планиран је појачан рад на 

савладавању градива из 

српског језика и математике . Разлози су следећи: 

• српски језик као нематерњи; 

• говорне мане, 

• недовољан рад вежби комуникацијског карактера y породици, недостатак комуникације на релацији 

наставник-родитељ... 

 Што ce тиче осталих наставних предмета проблеми су присутни 

због несавладаности језика (читања и писања) те с тога планирамо 

појачан рад на следећим областима образовно-васпитног рада: 

 

1. Појачан индивидуални рад са ученицима који cлабије напредују и нису успели да савладају технику почетног 

читања и писања ћирилицом подразумева редовно вежбање читања и писања штампаним и писаним словима 

као и унапређивање комуникаце  на српском језику, богаћење фонда речи и развијање усменог изражавања; 

2. Увежбавање  сабирања и одузимања до двадесет са и без прелаза преко десетице;  

3. Задавање домаћих задатака са припремљеним упутствима за рад; 

 

4. Појачана сарадња са родитељима - писаним и усменим видом комуникације (у зависности од могућности 

родитеља); 

Редовно праћење и проверавање од стране наставника (свакодневно проверавање домаћих задатака као и 

бележење напредовања учениka 

 

ГЛОБАЛНИ  ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

 

КОРЕКТИВНИ  ПЕДАГОШКИ  РАД 

  

7.  

 

 

 

Ред.бр. 

наставне теме 
НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Бр.часова по 

теми 

1. РАЗВИЈАЊЕ ГОВОРНЕ КУЛТУРЕ И БОГАЋЕЊЕ ФОНДА 

РЕЧИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

у зависности 

од 

напредовања 

ученика 

прилагођава 

се број часова 

по теми 

2. УСВАЈАЊЕ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА 

3. ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ 

 Укупно 36 
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ЧАС  ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

1. Упознавање ученика са распоредом и потребним прибором  

2. Договор  о изради портфолија  

3. Акција уређења учионице 

4. Како организовати радни дан 

5. Права и дужности ученика 

6. Правила лепог понашања – дечији бонтон 

7. Разговор са ученицима о успеху и дисциплини 

8. Пријатељство 

9. Моја породица- ужа и шира 

10. Израда породичног стабла 

11. Зимске згоде и незгоде 

12. Свечаности y породици и школи 

13. Личност коју волим 

14. Шта бих поклонио личности коју волим 

15. Радујемо се новогодишњим празницима  

16. Анализа рада и успеха ученика 

17. Како организовати време за успешно учење 

18. Израда распореда дневних активности – у сарадњи са родитељима 

19. Омиљена књига – читам за време распуста 

20. Моје поруке другарима из прочитаних књига 

21. Здравље je највеће богатство 

22. Шта желим да будем кад порастем 

23. Представићу вам занимања мојих родитеља 

24. Не учимо само из уџбеника 

25. Игра пантомиме - занимања 

26. Радо бих поделио своје проблеме, али не знам како 

27. Причамо о својим проблемима 

28. Убацујемо у кутију цедуљице са проблемима - анонимно 

29. Предлажемо решења за решавање проблема 

30. Заштита животне околине 

31. Међуодељењске спортске активности 

32. Процена учитеља о социјализацији ученика 

33. Посета родитеља часу одељењског старешине 
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34. Анализа рада успеха ученика 

35. Сређивање портфолија 

36. Заједнича анализа – шта смо урадили у току године 

 

8. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

 

9. ДОДАТНА НАСТАВА МАТЕМАТИКА  

 

Циљ додатне наставе је да омогући обдареним и талентованим ученицима да прошире и да продубе своја знања 

и вештину у складу са својим интересовањима, способностима и склоностима, као и да подстиче ученике на 

самосталан рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да доприносе њиховом оспособљавању за 

даље самообразовање. 

Ред.бр. наставне теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ Бр. часова по теми 

1. БРОЈЕВИ 18 

2. ГЕОМЕТРИЈА 12 

3.  МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 6 

 Укупно 36 

 

План рада додатне наставе  математике: 

 

1. План рада 

2. Сабирање, одузимање, множење и дељење до 1000 – текстулани задаци 

3. Троцифрени бројеви – занимљивости 

4. Римске цифре до 1000 

5. Мере за дужину, мерење масе, запремине и времена 

Ред.бр. 

наставн

е теме 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Бр.часова по 

теми 

1. ПОНОВО У ШКОЛИ 3 

2. ДЕЧЈА НЕДЕЉА 4 

3. БЕОГРАД- МОЈ ГРАД 2 

4. ПРАЗНИЦИ У ШКОЛИ 8 

5. НОВОГОДИШЊИ БАЗАР 4 

6. ЗИМСКЕ ЧАРОЛИЈЕ 4 

7. ПОЗДРАВ ПРОЛЕЋУ 4 

8. ШКОЛСКЕ СМОТРЕ  И ТАКМИЧЕЊА 7 

 Укупно 36 
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6. Мерење и мере – занимљиви задаци 

7. Сабирање и одузимање троцифених бројева 

8. Припрема за школско такмичење 

9. Припрема за школско такмичење 

10. Припрема за школско такмичење 

11. Школско такмичење 

12. Задаци са две операције – текстуални задаци 

13. Једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем 

14. Цртање круга и кружнице 

15. Множење и дељење двоцифрених и једноцифрених бројева 

16. Множење и дељење троцифрених бројева једноцифреним 

17. Дељење са остатком 

18. Једначине и неједначине са множењем и дељењем 

19. Вежбамо за такмичење - Мислиша 

20. Вежбамо за такмичење - Мислиша 

21. Вежбамо за такмичење - Мислиша 

22. Мислиша - такмичење 

23. Цртање и обим правоугаоника и квадрата 

24. Писмено сабирање и одузимање троцифрених бројева 

25. Цртање и обим троугла 

26. Бројевни ребуси 

27. Задаци са две операције (сабирање и одузимање) 

28. Магични квадрати 

29.  Задаци – досетке 

30. Задаци са две операције (множење и дељење) 

31. 3анимљиве фигуре 

32. Разломци 

33. Задаци са две и више рачунских операција 

34. Математичке игре 

35. Разноврсни задаци 

36. Математичке занимљивости 
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10. ПРАЋЕЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Праћење и остваривање школског програма вршиће ce кроз: 

• сталне састанке Стручног  већа, 

• праћење постигнућа ученика путем посматрања, запажања, тестова знања, петоминутних испитивања, 

праћења активности, заинтересованости; 

• усклађивање садржаја и активности током школске године, y односу на брзину напретка и постигнућа ученика; 

• вредновање постигнућа рада, 

• консултације са стручном службом. 

 

Прати ce: 

• напредовање ученика y односу на почетно стање, 

• успешност и брзина савладавања предвиђених садржаја, 

• адекватност наставних средстава, 

• кооперативност и укљученост ученика y рад, 

• мотивисаност за учење и став према школи, 

примереност активности развојним могућностима и потреба 
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5. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА 7. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД: СЕДМИ 

Годишњи фонд часова : 144 

Недељни фонд часова: 4 

 

ЦИЉ: 

              Циљ наставе српског језика и књижевности јесте да: ученика оспособи за правилно коришћење српског 

језика у различитим комуникативним ситуацијама у говору и у писању; кроз читање и тумачење књижевних дела 

развија читалачке компетенције ученика, које уз књижевно знање обухватају емоционално и фантазијско 

уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање; подстиче имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско 

доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно повезивање; одговарајућим врстама 

читања оспособљава ученика за усмерено приступање делу и за откривање различитих слојева и значења 

приликом тумачења; ученик стиче основна знања о месту, улози и значају језика и књижевности у култури, као и о 

медијској писмености; ученик стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи како да функционално 

садржаје предметних области.  

 

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Наставни предмет: Српски језик и књижевност             Разред: седми                 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ОБЛАСТ/ТЕМА/ 

МОДУЛ 
МЕСЕЦ ОБРАДА 

УТВРЂИ-

ВАЊЕ И 

ОСТАЛО 

СВЕГА 

  IX X XI XII I II III IV V VI 
  

  

1. 
КЊИЖЕВНОСТ 

7 5  6 6 7  4  5 7  6 3  
 

32 

 

22 

 

54 

2. 

  

ЈЕЗИК 
7 8 6  4  5 2  7 4  6  2  

 

26 

 

26 

 

52 

3. 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА  3 4 3 6 3 2 5  3   4  3 7 31 38 

УКУПНО   17 17 15 16 15 8 17 14 16 8 
 

65 

 

79 

 

144 
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НАСТАВНА ТЕМА / ОБЛАСТ ИСХОДИ 

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

Књижевност користи књижевне термине и појмове обрађене у претходним разредима и 

повезује их са новим делима која чита; истакне универзалне вредности 

књижевног дела и повеже их са сопственим искуством и околностима у 

којима живи; чита са разумевањем различите врсте текстова и 

коментарише их у складу са узрастом; разликује народну од ауторске 

књижевности и одлике књижевних родова и основних књижевних врста; 

разликује основне одлике стиха и строфе – укрштену, обгрљену, парну; 

слободни ии везани стих; рефрен; тумачи мотиве и песничке слике у 

одабраном лирском тексту; локализује књижевна дела из обавезног 

школског програма; разликује етапе драмске радње; разликује аутора 

књижевноуметничког текста од наратора, драмског лица или лирског 

субјекта; разликује форме казивања (форме приповедања); идентификује 

језичко-стилска изражајна средства и разуме њихову функцију; анализира 

идејни слој књижевног дела служећи се аргументима из текста; уочи 

разлике у карактеризацији ликова према особинама (физичким, говорним, 

психолошким, друштвеним и етичким); разликује хумористички од 

ироничног и сатиричног тона књижевног дела; критички промишља о 

смислу књижевног текста и аргументовано образложи свој став; доведе у 

везу значење пословица и изрека са идејним слојем текста; препозна 

националне вредности и негује културноисторијску баштину; размотри 

аспекте родне равноправности у вези са ликовима књижевноуметничких 

текстова; препоручи књижевно дело уз кратко образложење; упореди 

књижевно и филмско дело настало по истом предлошку, позоришну 

представу и драмски текст.  

Језик разликује глаголске начине и неличне глаголске облике и употреби их у 
складу са нормом; одреди врсте непроменљивих речи у типичним 
примерима; уочи делове именичке синтагме; разликује граматички и 
логички субјекат; разликује сложени глаголски предикат од зависне 
реченице са везником да; препозна врсте напоредних односа међу 
реченичним члановима и независним реченицама; идентификује врсте 
зависних реченица; искаже реченични члан речју, предлошко-падежном 
конструкцијом, синтагмом и зависном реченицом; примени основна 
правила конгруенције у реченици; доследно примени правописну норму; 
разликује дугосилазни и дугоузлазни акценат. 

Језичка култура говори на задату тему поштујући књижевнојезичку норму; разликује 
књижевноуметнички од публицистичког функционалног стила; састави 
кохерентан писани текст у складу са задатом темом наративног и 
дескриптивног типа; напише једноставнији аргументативни текст 
позивајући се на чињенице; користи технички и сугестивни опис у 
изражавању; препозна цитат и фусноте и разуме њихову улогу; пронађе 
потребне информације у нелинеарном тексту; напише електронску поруку 
поштујући нормативна правила; примени различите стратегије читања; 
састави текст репортажног типа; правилно употреби фразеологизме и 
устаљене изразе који се јављају у литерарним и медијским текстовима 
намењеним младима 
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ЛИТЕРАТУРА 
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1. Читанка за 7. разред основне школе, Зорана Бошковић, Милан Шиповац, БИГЗ школство, Београд, 2020. 
2. С речи на дела, граматика српског језика и књижевност за 7. разред основне школе, Слободан 

Новокмет, Весна Ђорђевић, Јасмина Станковић, Светлана Стевановић, Јоле Булатовић, БИГЗ школство, 
Београд, 2020. 

3. Радна свеска из српског језика и књижевности за 7. разред основне школе, Јасмина Станковић, 
Светлана Стевановић, Јоле Булатовић, Зорана Бошковић, Милан Шиповац, БИГЗ школство, Београд, 
2020. 

 

МЕТОДИЧКА ЛИТЕРАТУРА 

1. Методика наставе српског језика и књижевности, Милија Николић 
2. Правопис српског књижевног језика, Матица српска, Нови Сад, 2010. 
3. Граматика српског књижевног језика, Живојин Станојчић, Креативни центар, Београд, 2010. 

 
 
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА 
 

Обл

аст/т

ема 

 

Садржаји 

 

Време 

реализ

ације 

Број часова по 

теми 

Стандарди постигнућа 

О
б

р
ад

а 

У
тв

р
ђ

и
в

ањ
е 

С
в

ег
а 

ч
ас

о
в

а 

Основни 

ниво 

Средњи 

ниво 

Напредни 

ниво 

К
њ

иж
ев

но
ст

 

 

ЛИРИКА 

1. Јован Дучић: Подне 
2. Милан Ракић: Божур 
3. Владислав Петковић 
Дис: Међу својима 
4. Милутин Бојић: 
Плава гробница 
5. Десанка 
Максимовић: Крвава бајка  
6. Стеван Раичковић: 
После кише 
7. Јован Јовановић 
Змај: Јутутунска јухахаха 
8. Рабиндранат 
Тагоре: Папирни бродови 
9. Вислава Шимборска: 
Облаци 

 

Школск

а 

2020/2

021. 

32 22 54 CJ.1.4.3. 

разликује 

основне 

књижевне 

родове: 

лирику, 

епику и 

драму 

CJ.1.4.4. 

препознаје 

врсте стиха 

(римовани и 

неримовани; 

осмерац и 

десетерац) 

CJ.1.4.5. 

препознаје 

различите 

облике 

CJ.2.4.1. 

повезује 

дело из 

обавезне 

лектире са 

временом у 

којем је 

настало и 

са 

временом 

које се 

узима за 

оквир 

приповедањ

а CJ.2.4.2. 

повезује 

наслов дела 

из обавезне 

лектире и 

CJ.3.4.3. 

разликује 

аутора дела 

од лирског 

субјекта и 

приповедача 

у делу 

CJ.3.4.4. 

проналази и 

именује 

стилске 

фигуре; 

одређује 

функцију 

стилских 

фигура у 

тексту 

CJ.3.4.5. 

одређује и 
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ЕПИКА 

1. Народна бајка (једна 
по избору): Међедовић / 
Чудотворни прстен / 
Златоруни ован 
2. Стефан Митров 
Љубиша: Кањош 
Мацедоновић (одломак) 
3. Радоје Домановић: 
Вођа (одломак) 
4. Петар Кочић: Кроз 
мећаву 
5. Иво Андрић: Јелена, 
жена које нема (одломак) 
6. Данило Киш: Прича 
о печуркама / Еолска 
харфа 
7. Алфонс Доде: 
Последњи час / Владимир 
Набоков: Лош дан  
8. Дневник Ане Франк  
(одломак)    
9. Ефраим Кишон: Код 
куће је најгоре (једна прича 
по избору) 
10.  Афоризми (Душан 
Радовић и други)       

ДРАМА 

1. Бранислав Нушић: 
Власт (одломак) 
2. Вида Огњеновић: 
Кањош Мацедоновић 
(одломак о сусрету Кањоша 
и Фурлана) 
 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И 

ИНФОРМАТИВНИ 

ТЕКСТОВИ 

 

Обавезна дела 

 

1. Михајло Пупин: Са 
пашњака до научењака 
(одломак) 
2. Јелена 
Димитријевић:  
Седам мора и три океана 

(одломак) / Милош 

Црњански: Наша небеса 

казивања у 

књижевноум

етничком 

тексту: 

нарација, 

дескрипција, 

дијалог и 

монолог 

CJ.1.4.6. 

препознаје 

постојање 

стилских 

фигура у 

књижевноум

етничком 

тексту 

(епитет, 

поређење, 

ономатопеја) 

CJ.1.4.7. 

уочава битне 

елементе 

књижевноум

етничког 

текста: 

мотив, тему, 

фабулу, 

време и 

место 

радње, лик... 

род, врсту и 

лик из дела; 

препознаје 

род и врсту 

књижевноум

етничког 

дела на 

основу 

одломака, 

ликова, 

карактерист

ичних 

ситуација 

CJ.2.4.4. 

разликује 

књижевнона

учне врсте: 

биографију, 

аутобиогра

фију, 

дневник и 

путопис и 

научно-

популарне 

текстове 

CJ.2.4.5. 

препознаје 

и разликује 

одређене 

(тражене) 

стилске 

фигуре у 

књижевноум

етничком 

тексту 

(персонифи

кација, 

хипербола, 

градација, 

метафора, 

контраст) 

CJ.2.4.6. 

одређује 

мотиве, 

идеје, 

композицију

, форму, 

карактерист

ике лика 

(психолошк

именује врсту 

стиха и 

строфе 

CJ.3.4.6. 

тумачи 

различите 

елементе 

књижевноуме

тничког дела 

позивајући се 

на само дело 

CJ.3.4.7. 

изражава свој 

став о 

конкретном 

делу и 

аргументован

о га 

образлаже 
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(„Крф, плава гробница” – 

одломак) 

Једно дело по избору 

 

1. Јован Цвијић: Охридско 

језеро (одломак) / Пеђа 

Милосављевић: Потера за 

пејзажима 

2. Светлана Велмар 

Јанковић: Српски Београд 

деспота Стефана (Капија 

Балкана) 

 

. Епске народне песме 

покосовског тематског круга 

(Смрт војводе Пријезде, 

Диоба Јакшића и песма по 

избору) 

2. Епске народне песме о 

хајдуцима и ускоцима (Мали 

Радојица, Стари Вујадин, 

Старина Новак и кнез 

Богосав; Иво Сенковић и ага 

од Рибника, Ропство 

Јанковић Стојана) 

3. Свети Сава у 

књижевности: 

   - одломак из Житија 

Светог Симеона (o 

опроштају оца од сина);  

    - избор из народних прича 

и предања (на пример 

Свети Сава и ђаво, легенде 

о Светом Сави);  

    - избор из ауторске поезије 

о Св. Сави (на пример 

Матија Бећковић: Прича о 

Светом Сави) 

4. Мирослав Антић: Плави 

чуперак и Шашава књига 

(избор) 

е, 

социолошке

, етичке) и 

њихову 

међусобну 

повезаност 

CJ.2.4.7. 

разликује 

облике 

казивања у 

књижевноум

етничком 

тексту: 

приповедањ

е, 

описивање, 

монолог/уну

трашњи 

монолог, 

дијалог 
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5. Антоан де Сент Егзипери: 

Мали Принц; Момо Капор: 

Мали Принц 

6. Јован Стерија Поповић: 

Покондирена тиква 

7. Душан Ковачевић: 

Свемирски змај  

8. Дејан Алексић: Ципела на 

крају света / Игор Коларов: 

Дванаесто море 

Је
зи

к 

Грађење и основна значења 

глаголских облика: футур II, 

императив, потенцијал; 

трпни гл. придев, гл. прилог 

садашњи и гл. прилог 

прошли. Подела глаголских 

облика на просте и сложене 

и на личне (времена и 

начини) и неличне. 

Непроменљиве врсте речи: 

везници, речце, узвици. 

Појам синтагме (главни члан 

и зависни чланови); врсте 

синтагми: именичке, 

придевске, прилошке и 

глаголске. Појам атрибута у 

оквиру синтагме.  

Логички субјекат. Сложени 

глаголски предикат.  

Напоредни односи међу 

реченичним члановима – 

саставни, раставни и 

супротни.  

Појам комуникативне и 

предикатске реченице. 

Независне предикатске 

реченице ‒ напоредни 

односи међу независним 

реченицама (саставни, 

раставни, супротни). 

Зависне предикатске 

реченице (изричне, односне, 

 26 26 52 CJ.1.3.4. 

препознаје 

врсте речи; 

зна основне 

граматичке 

категорије 

променљиви

х речи; 

примењује 

књижевнојез

ичку норму у 

вези с 

облицима 

речи 

CJ.1.3.6. 

препознаје 

синтаксичке 

јединице 

(реч, 

синтагму, 

предикатску 

реченицу и 

комуникатив

ну реченицу) 

CJ.1.3.7. 

разликује 

основне 

врсте 

независних 

реченица 

(обавештајне

, упитне, 

заповедне) 

CJ.1.3.8. 

одређује 

реченичне и 

CJ.2.3.5. 

препознаје 

подврсте 

синтаксички

х јединица 

(врсте 

синтагми, 

независних 

и зависних 

предикатски

х реченица) 

CJ.2.3.6. 

одређује 

реченичне и 

синтагматск

е чланове у 

сложенијим 

примерима 

CJ.2.3.10. 

зна значења 

речи и 

фразеологи

зама који се 

јављају у 

школским 

текстовима 

(у 

уџбеницима

, текстовима 

из лектире и 

сл.), као и 

литерарним 

и медијским 

текстовима 

намењеним 

младима, и 

CJ.3.3.3. зна 

и у свом 

говору 

примењује* 

акценатску 

норму 

CJ.3.3.4. 

познаје 

подврсте 

речи; користи 

терминологиј

у у вези са 

врстама и 

подврстама 

речи и 

њиховим 

граматичким 

категоријама 

CJ.3.3.5. 

познаје и 

именује 

подврсте 

синтаксичких 

јединица 

(врсте 

синтагми, 

независних и 

зависних 

предикатских 

реченица) 

CJ.3.3.8. зна 

значења речи 

и 

фразеологиза

ма у 

научнопопула
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месне, временске, узрочне, 

условне, допусне, намерне, 

последичне и поредбене). 

Реченични чланови исказани 

речју, предлошко-падежном 

конструкцијом, синтагмом и 

реченицом. 

Конгруенција – основни 

појмови. 

Дугоузлазни и дугосилазни 

акценат. 

синтагматске 

чланове у 

типичним 

(школским) 

примерима 

CJ.1.3.9. 

правилно 

употребљав

а падеже у 

реченици и 

синтагми 

CJ.1.3.10. 

правилно 

употребљав

а глаголске 

обликa 

правилно их 

употребљав

а 

рним 

текстовима, 

намењеним 

младима, и 

правилно их 

употребљава 

Је
зи

чк
а 

ку
л

ту
ра

 

Књижевни  и остали типови 

текстова у функцији 

унапређивања језичке 

културе. 

Књижевноуметнички и 

публицистички текстови. 

Усмени и писмени састави 

према унапред задатим 

смерницама (ограничен број 

речи; задата лексика;  

одређени граматички модели 

и сл.). 

Текст заснован на 

аргументима. 

Технички  и сугестивни опис. 

Репортажа.  

Цитати и фусноте из 

различитих књижевних и 

неуметничких текстова. 

Нелинеарни текстови: 

табеле, легенде, графикони, 

мапе ума и друго. 

Говорне вежбе: 

интерпретативно-уметничке 

(изражајно читање, 

рецитовање); вежба 

аргументовања (дебатни 

разговор). 

 7 31 38 CJ.1.1.6. 

рaзликује у 

тексту битно 

од небитног, 

главно од 

споредног 

CJ.1.1.7. 

повезује 

информације 

и идеје 

изнете у 

тексту, 

уочава јасно 

исказане 

односе 

(временски 

след, 

средство – 

циљ, узрок – 

последица и 

сл.) и извoди 

закључак 

заснован на 

једноставниј

ем тексту 

CJ.1.1.8. 

чита 

једноставне 

нелинеарне 

елементе 

текста: 

легенде, 

табеле, 

CJ.2.1.2. 

познаје 

врсте 

неуметничк

их текстова 

(излагање, 

технички 

опис, 

техничко 

приповедањ

е, расправа, 

реклама) 

CJ.2.1.3. 

препознаје 

и издваја 

језичка 

средства 

карактерист

ична за 

различите 

функционал

не стилове 

CJ.2.2.1. 

саставља 

експозиторн

и, 

наративни и 

дескриптивн

и текст, који 

је целовит и 

кохерентан 

CJ.2.2.2. 

саставља 

CJ.3.1.2. 

издваја 

кључне речи 

и резимира 

текст 

CJ.3.1.3. 

издваја из 

текста 

аргументе у 

прилог некој 

тези (ставу) 

или 

аргументе 

против ње; 

изводи 

закључке 

засноване на 

сложенијем 

тексту 

CJ.3.1.4. чита 

и тумачи 

сложеније 

нелинеарне 

елементе 

текста: 

вишеструке 

легенде, 

табеле, 

дијаграме и 

графиконе 

CJ.3.2.1. 

организује 

текст у 
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Правописне вежбе: диктат, 

исправљање правописних 

грешака у тексту; запета у 

зависносложеним 

реченицама; глаголски 

облици; електронске поруке. 

Језичке вежбе: допуњавање 

текста различитим облицима 

променљивих речи; 

допуњавање текста 

непроменљивим речима; 

обележавање комуникативне 

реченице у тексту; 

изражавање појмова помоћу 

различитих синтаксичких 

јединица (реч, синтагма, 

предлошко-падежна 

конструкција, реченица); 

фразеологизми (разумевање 

и употреба) и друге. 

Писмене вежбе и домаћи 

задаци и њихова анализа на 

часу. 

Четири школска писмена 

задатка – по два у сваком 

полугодишту 

дијаграме и 

графиконе 

CJ.1.2.5. свој 

језик 

прилагођава 

медијуму 

изражавања* 

(говору, 

односно 

писању), 

теми, 

прилици и 

сл.; 

препознаје и 

употребљав

а 

одговарајуће 

језичке 

варијетете 

(формални 

или 

неформални

) CJ.1.2.6. 

влада 

основним 

жанровима 

писане 

комуникације

: саставља 

писмо; 

попуњава 

различите 

обрасце и 

формуларе с 

којима се 

сусреће у 

школи и 

свакодневно

м животу 

вест, 

реферат и 

извештај 

CJ.2.2.5. зна 

правописну 

норму и 

примењује 

је у већини 

случајева 

логичне и 

правилно 

распоређене 

пасусе; 

одређује 

прикладан 

наслов тексту 

и поднаслове 

деловима 

текста 

CJ.3.2.2. 

саставља 

аргументатив

ни текст 

Укупно часова 78 66 144 
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Назив предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Разред Седми 

Годишњи фонд часова 72 

Циљ 

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 језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на 

отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. Током основног 

образовања, ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној 

усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне 

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

самостално, учење истог или другог страног језика.  

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе 

у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према 

комуникацији са говорницима других језика.  

Стандарди  

Разумевање говора 

Ученик разуме и реагује на усмени текст у вези са темама1, ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним 

наставним програмом.  

Разумевање писаног текста 

Ученик чита са разумевањем писане и илустроване текстове у вези са темама, ситуацијама и комуникативним 

функцијама предвиђеним наставним програмом.  

Усмено изражавање  

Ученик самостално усмено изражава ситуације и комуникативне функције у вези са темама предвиђеним наставним 

програмом.  

Писано изражавање  

Ученик се у писаној форми изражава у вези са темама и ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним 

наставним програмом, поштујући правила писаног кода.  

Интеракција 

Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези са темама, ситуацијама и 

комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом, поштујући социокултурне норме интеракције.  

Медијација 

У комуникативним контекстима који укључују говорнике учениковог првог језика (Л1) и циљног језика (Л2) преноси и 

преводи кратке поруке (у усменој и писаној форми) у складу са потребама комуникације.  

Знања о језику2 
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Ученик препознаје принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући значај развијања личних 

стратегија учења страног језика.  

Теме и ситуације по доменима употребе језика (приватно, јавно и образовно) 

Изражавање допадања, недопадања и препорука 

Описивање искуства које је почело у прошлости и још увек траје 

Позив за учешће у заједничкој активности и реаговање на њега 

Описивање појава, радњи, стања и збивања  

Описвање искуства и догађаја у прошлости 

Размена једоставних исказа који се односе на изражавање претпоставки, могућности, обећања, планова и намера 

у будућности. 

Описивање познате личност из циљне културе. 

Сличности и разлике у потрошачким навикама људи у циљној култури и код нас.   

Информације које се односе на правила, обавезе и савете. 

 Уочавање и описивање сличности и разлике у школама и школским предметима у циљној култури и код нас. 

Сличности и разлике у омиљеним књижевним и филмским жанровима између тинејџера у култури земаља чији 

језик се учи и код нас. 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

Програм за седми разред подразумева комуникативне функције као и у претходном разреду. Оне се усложњавају 

са лексичким и граматичким садржајима предвиђеним наставним програмом.  

Садржај комуникативних функција може бити једноставан или сложен у зависности од циљне групе (ниво језичких 

компетенција, ниво образовања). У настави страних језика садржај комуникативних функција зависиће од наставног 

програма. Комуникативне функције су као и у претходном разреду, али су структурално и лексички у складу са 

програмом за стране језике за седми разред основне школе.  Комуникативни приступ у настави страних језика кроз 

препоручене језичке активности и садржаје доприноси оспособљавају ученика да комуницира и користи језик у 

свакодневном животу, у приватном, јавном или образовном домену.  

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ СА ПРИМЕРИМА  

Tреба тежити томе да се граматика усваја и рецептивно и продуктивно, кроз све видове говорних активности 

(слушање, читање, говор и писање, као и превођење), на свим нивоима учења страног језика, према јасно 

утврђеним циљевима, стандардима и исходима наставе страних језика. 

Сви граматички садржаји уводе се са што мање граматичких објашњења осим уколико ученици на њима не 

инсистирају, а њихово познавање се евалуира и оцењује на основу употребе у одговарајућем комуникативном 

контексту, без инсистирања на експлицитном познавању граматичких правила. Главни циљ наставе страног језика 

јесте развијање комуникативне компетенције на одређеном језичком нивоу, у складу са статусом језика и годином 

учења. С тим у вези, уз одређене граматичке категорије се усвајају рецептивно, док се друге усвајају продуктивно. 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – 7. РАЗРЕД 

НАСЛОВ: ENGLISH PLUS 3, Second edition (Уџбеник и радна свеска за 7. разред основне школе) 

АУТОР(И): Уџбеник - Ben Wetz & Katrina Gormley, Радна свеска – Kate Mellersh 



 

111 
 

111 AНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ШКОЛСКУ 2020-21. ГОДИНУ 

ИЗДАВАЧ: Нови логос, Београд, Србија у сарадњи са  Oxford University Press – ом, Оксфорд, Велика Британија, 

2020.  

 

БРOЈ И НАЗИВ 
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 
(Комуникативне 

фунцкије) 

ИСХОДИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ  

Б
р

о
ј ч

ас
о

в
а 

п
о

 т
ем

и
 

О
б

р
ад

а 

О
ст

ал
и

 т
и

п
о

в
и

 

По завршеној теми/области 
ученици ће бити у стању да у 
усменој и писменој комуникацији: 

Ученици у усменој и писменој 
комуникацији уче и 
увежбавају: 

1. Starter unit 
Уводна тема 
Описивање радњи у 
садашњости и 
прошлости. 

- разумеју једноставније текстове у 
којима се описују радње у 
садшњости и прошлости;  
- размене појединачне информације 
и/или неколико информација које се 
односе на радње у садшњости и 
прошлости; опишу радње у 
садашњости и прошлости користећи 
неколико везаних исказа;  
- разумеју и описују сличности и 
разлике у свакодневним 
активностима тинејџера у земљама 
циљне културе и код нас.  
 
 
  

Речи и изразе који се односе на 
тему; језичке садржаје - 
The Present Simple и The 
Present -- Continuous – What 
are you doing in town this 
morning? I’m looking for a present 
for my mum. Do you always go 
shopping on Saturday mornings? 
No, I don’t. I normally play 
football, but I’m not playing this 
morning. 
The Past Simple – I wasn’t 
scared, but I was nervous. He 
bought some new sports clothes. I 
didn’t see you at the sports centre. 
Who visited you? Who did you 
visit?  
- кратке текстове који се односе 
на тему (слушају, читају, 
говоре и пишу);  
- сличности и разлике у 
културама. 

2 0 2 
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2. Fads and fashion 
Трендови и мода 
Изражавање 
интересовања, 
допадања и 
недопадања; 
описивање радњи у 
прошлости. 

- разумеју једноставније текстове 
који се односе на изражавање 
интересовања, допадања и 
недопадања; размене информације 
које се односе на интересовања, 
допадање и недопадање;  
-разумеју једноставније текстове 
којима се изражавају интересовања 
и описују искуства и догађаји у 
прошлости; размене појединачне 
информације и/или неколико 
информација које се односе на 
искуства и радње у прошлости; 
опишу радње у прошлости користећи 
неколико везаних исказа;  
- разумеју и опишу сличности и 
разлике у модним трендовима у 
земљама циљне културе и код нас. 
 

Речи и изразе који се односе на 
тему; језичке садржаје: 
Expressing interest, likes and 
dislikes – Are you into sports?I’m 
a big comics fan. They’re a bit 
baggy. It’s so comfortable. They’re 
so cool.  
Used to – People used to go amd 
watch some of the best pole-
sitters. People didn’t use to have 
smart phones. Did people really 
use to buy pet rocks? 
The Past Continuous + Past 
Continuous vs Past Simple – 
We were waiting for a bus when I 
took this photo. While I was 
waiting for him, my sister was 
leraning Japanese words.  
- кратке текстове и дијалоге који 
се односе на теме (слушају, 
читају, говоре и пишу); 
- сличности и разлике у 
културама. 

7 3 4 

 

3. Тест 1 
Изражавање 
интресовања 
и описивање 
радњи у 
садашњости 
и прошлости.  

- разумеју једноставније текстове 
којима се изражавају интересовања, 
радње у садашњости и прошлости; 
- саопште своја и туђа интересовања 
и опишу радње у садашњости и 
прошлости.  

Лексику и језичке структуре које се 
односе на тему и наведене 
комуникативне функције; вештине 
слушања, говора, читања и писања, 
као и знања о језику. 

2 0 2 
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4. Sensations 
Осећаји  
Изражавање 
допадања, 
недопадања 
и препорука; 
описивање 
искуства које 
је почело у 
прошлости и 
још увек 
траје; позив 
за учешће у 
заједничкој 
активности и 
реаговање на 
њега; 
описивање 
појава, 
радњи, стања 
и збивања.  
 

- разумеју једноставније текстове који 
се односе на изражавање допадања, 
недопадања и препорука;  
- размене информације које се односе 
на допадање, недопадање и 
препоруке;  
- разумеју и упуте позив на заједничку 
активност и реагују на њега уз 
одговарајуће образложење;  
- рaзумеју једноставније текстове који 
описују искуство које је почело у 
прошлости и још увек траје; 
- опишу искуство које је почело у 
прошлости и још увек траје користећи 
једноставнија језичка средства; 
- разумеју једноставније текстове који 
се односе на појaва, радњи, стања и 
збивања;  
- опишу појаве, радње, стања и 
збивања користећи једноставнија 
језичка средства; 
- поштују правила учтиве 
комуникације.  

Речи и изразе који се односе на теме; 
језичке садржаје- Еxpressing likes, 
dislikes and recommendations – 
What’s your favourite smell? I love the 
taste of coffee in the morning. I can’t 
stand the smell of our school canteen. 
It’s one of the most…in the world. Don’t 
forget to try… They’re (all) worth seeing. 
Making and responding to 
suggestions/invitations – Let’s have 
lunch together. Can’t we have fish and 
chips? Why not try something different? 
OK. I’ll give it a try. It doesn’t sound 
much fun to me.  
The present perfect simple with since 
and for – I haven’t felt this happy for 
years. We haven’t seen him since last 
week. She has lived in London since 
2010.  
Present perfect vs past simple – I’ve 
eaten a few interesting things since 
we’ve lived in Africa. I’ve ridden an 
alpaca. I rode the alpaca when I was 
six. 
Adverbs of manner – She started the 
car quickly. Amazingly, she noticed 
Novak Đoković standing outside the 
courts.  
- кратке текстове и дијалоге који се 
односе на теме (слушају, читају, 
говоре и пишу);  
- сличности и разлике у културама. 

10 
 
 
 
 

3,5 6,5 

5. Adventure 
Авантура 
Описивање 
места; 
описвање 
искуства и 
догађаја у 
прошлости.  

- разумеју једноставније текстове који 
се односе на опис места; 
- опишу место користећи 
једноставнија језичка средства; 
- разумеју једноставније текстове у 
којима се описују искуства и догађаји 
из прошлости;  
- размене појединачне и/или неколико 
везаних информација у низу о 
догађајима из прошлости;  
- опишу у неколико краћих, везаних 
исказа искуства, догађај из 
прошлости;  
- опишу познату личност из циљне 
културе. 
 

Речи и изразе који се односе на тему; 
језичке садржаје – 
Describing places – The Red Sea is a 
great place for scuba-diving. Beautiful 
cliffs of ice are home for penguins.  
The present perfect simple vs past 
simple –I have lived here for ten years. 
I lived here for ten years. I haven’t seen 
you for ages. What have you been up 
to? I’ve just got back from… It was nice 
to see you.  
The present perfect simple with just, 
alreaty, still and yet; 
- кратке текстове и дијалоге који се 
односе на теме (слушају, читају, 
говоре и пишу);  
- сличности и разлике у културама. 

7 2,5 4,5 
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6. The first 
test written in 
English 
Први 
писмени 
задатак 
 

-разумеју једноставније текстове у 
којима се описују искуства и догађаји 
из прошлости; опишу у неколико 
краћих, везаних исказа искуства, 
догађај из прошлости; опишу неки 
историјски догађај.  

Лексику и језичке структуре које се 
односе на тему и наведене 
комуникативне функције; задатке 
слушања, читања и вођеног писања. 

3 0 3 

7. Material 
worl 
Материјални 
свет 
Изражавање 
мишљења; 
описивање 
предмета; 
изражавање 
количина, 
димензија и 
цена; 
изражавање 
мишљења.  

 - разумеју једноставније текстове који 
се односе на изражавање мишљења;  
- изразе мишљење, слагање и 
неслагање и дају кратко 
образложење;  
- разумеју једноставније текстове који 
се односе на опис предмета;  
- упореде и опишу предмете 
користећи једноставнија језичка 
средства;  
- разумеју једноставније исказе који 
се односе на количне, димензије и 
цене; 
- размене информације у вези са 
количинама, димензијама и ценама; 
- разумеју и објасне сличности и 
разлике у потрошачким навикама 
људи у циљној култури и код нас.   

Речи и изразе који се односе на тему; 
језичке садржаје –Expressing opinion 
– I’m worried/quite concerned about 
throwing rubbish away. It’s important 
that we stop throwing rubbish away. I’m 
not too worried about world hunger 
because there are many kinds of food 
we can eat. I agree, but I think it’s 
important that we start eating dofferent 
things.    
Quantifiers – a few, a little, a lot of, 
much, many, enough; 
Units of measurement – 380 
centimetres;  
Comparing products and prices – It’s 
quite expensive. It’s £70. Yes, but it’s 
not as exepnsive as that silver one. I 
much prefer that one. It’s a bit / much 
too expensive.  
Question tags, indefinite pronouns; 
Uncountable nouns – news, advice, 
elections, information, police,Maths…  
-кратке текстове и дијалоге који се 
односе на теме (слушају, читају, 
говоре и пишу);  
- сличности и разлике у културама. 

10 4 6 
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115 AНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ШКОЛСКУ 2020-21. ГОДИНУ 

8. Years 
ahead 
Године које 
долазе 
Изражавање 
претпротавки, 
и могућности; 
исказивање 
одлука, 
планова и 
намера у 
будућности. 
 

- разумеју једноставнији текст који се 
односи на изражавање претпоставки, 
могућности, и исказивање обећања, 
планова и намера у будућности; 
- размене једоставније исказе који се 
односе на изражавање претпоставки, 
могућности, обећања, планова и 
намера у будућности; 
-  саопште шта они или неко други 
планира, намерава, предвиђа; 
- уоче и опишу сличности и разлике у 
планирању обавеза и активности 
између тинејџера у циљној култури и 
код нас.  
 
. 

Речи и изразе који се односе на тему; 
језичке садржаје – 
Making predictions with will and 
might – Hopefully I’ll… I definitely 
won’t… I might… Maybe I’ll… I doubt 
that I’ll… 
First conditional with if and unless  – 
If we survive, our brain will get bigger. 
We’ll colonize other planets if Earth gets 
too crowded. There will be a catastrophe 
unless we protect the environment.  
Will and Be going to – I’m going to 
start my own business, make a million 
dollars in two years and then I’ll retire 
young and travel the world.  
Present simple and present 
continuous to talk about future 
events – I’ve got  a meeting this 
afternoon. It starts at 12.30. I’m meeting 
a director at 2.00 p.m. 
- кратке текстове и дијалоге који се 
односе на теме (слушају, читају, 
говоре и пишу);  
- сличности и разлике у културама. 

7 3 4 
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9. Learn 
Учи 
Изражавање 
мишљења, 
слагања/неслагања; 
изражавање 
способности у 
прошлости, 
садашњости и 
будућности; 
иксазивање 
обавеза, правила и 
савета.  
 

- разумеју једноставније текстове 
који се односе на изражавање 
мишљења;  
- изразе мишљење, слагање и 
неслагање и дају кратко 
образложење;  
- разумеју једноставнији текст који се 
односи на изражавање способности 
у прошлости, садашњости и 
будућности; 
- размене и ссопште информације 
које се односе способности у 
прошлости, садашњости и 
будућности користећи једноставнија 
језичка средства; 
- разумеју једноставније исказе који 
се односе на правила, обавезе и 
савете и реагују на њих; 
- размене једноставније 
информације које се односе на 
правила, обавезе и савете; 
- уоче и опишу сличности и разлике 
у школама и школским предметима у 
циљној култури и код нас. 

Речи и изразе који се односе на 
тему; језичке садржаје – 
Expressing opinion – I definitely 
think…  I’m not sure I agree… It all 
depends on… I like the ideao f… 
That’s a good point.  
Can, could, be able to to talk about 
past, present and future ability – 
People believed that girls couldn’t play 
football as well as boys. Can you hear 
the bell in your classroom? In the 
future, we will be able to do all our 
classes online.   
Have to, need to, must/mustn’t and 
should to talk about obligation, 
necessity and advice – You have to 
be a really stong swimmer. I must get 
really good marks. I don’t have to 
make a decision right now. You mustn’t 
do something you’re not sure about. I 
don’t need to do an apprenticeship. My 
frineds say I should become a nurse.  
 Asking for and giving advice – What 
should I do? What would you do? Can 
you give me any advice? Don’t panic. 
You need to speak to someone. My 
advice is to get help now. 
- кратке текстове и дијалоге који се 
односе на теме (слушају, читају, 
говоре и пишу);  
- сличности и разлике у културама. 

7 3 4 

10. Тест 2 
Изражавање 
способности, бућих 
радњи, одлука, 
планова, намера и 
предвиђања. 

- разумеју једноставнији текст који се 
односи на описивање спсосбности, 
будућих радњи, одлука, 
претпостваки, предвиђања, планова 
и намера; размене и саопште 
информције у вези са својим и туђим 
способностима, будућим радњама, 
одлукама, претпоставкама и 
предвиђањима користећи 
једноставанија језичка средства; 
- разумеју једноставније 
формулисана правила, обавезе и 
савете и упутства и реагују на њих; 
формулишу једноставнија правила, 
обавезе и савете и упутстава. 

Лексику и језичке структуре које се 
односе на тему и наведене 
комуникативне функције; вештине 
слушања, говора, читања и писања, 
као и знања о језику. 

2 0 2 
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11. Big ideas 
Велике идеје 
Изражавање 
мишљења и 
предлога; 
исказивање 
могућности у 
садашњости 
и будућности. 
 

- разумеју једноставније текстове који 
се односе на изражавање мишљења 
и предлога;  
- размене информације које се односе 
на изражавање мишљења и 
предлога;  
- саопште своје или туђе мишљење и 
предлоге користећи једноставнија 
језичка средства; 
- разумеју једонставне текстове у 
којима се односе на исказивање 
могућности у садашњости и 
будућности; 
саопште могућности користећи 
једноставнија језичка средства; 
- разумеју и опишу сличности и 
разлике у еколошким навикама у 
циљној култури и код нас.  

Речи и изразе који се односе на тему; 
језичке садржаје – 
Expressing opinion and suggestions 
– I think people should…  We must… 
We need to… I think it’s the best thing to 
do. Let’s create a petition. I hope they 
introduce a law aginst it soon.  
Can, may, might, could, must, can’t 
and perhaps to talk about possibility 
in the present and future – A 
spontaneous act of kindness can 
change another person’s life. Life can’t 
be easy for musician Daniel Black. She 
must be his grandma. Spread kindness 
to others today, it could/may/might 
change their lives. Spread kindness to 
others, perhaps it’ll change their lives.  
- кратке текстове и дијалоге који се 
односе на теме (слушају, читају, 
говоре и пишу);  
- сличности и разлике у културама. 

5 2 3 

12. The 
second test 
written in 
English 
Други 
писмени 
задатак 
Изражавање 
мишљења 

- разумеју једноставније текстове који 
се односе на изражавање мишљења;  
- саопште своје или туђе мишљење. 
 

Лексику и језичке структуре које се 
односе на тему и наведене 
комуникативне функције; задатке 
слушања, читања и вођеног писања. 

3 0 3 
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13. On screen 
На екрану 
Изражавање 
мишљења и 
предлога;  
описивање 
радњи у 
прошлости, 
садашњости 
и будућности. 
 

- разумеју једноставније текстове који 
се односе на изражавање мишљења 
и предлога;  
- разумеју и саопште своје или туђе 
мишљење или предлог и реагују на 
њих; 
- разумеју једноставније текстове у 
којима се описују радње у садшњости, 
прошлости и будућности;  
- размене појединачне информације 
и/или неколико информација које се 
односе на радње у садшњости, 
прошлости и будућности;  
- опишу радње у садашњости, 
прошлости и будућности користећи 
неколико везаних исказа;  
- разумеју и описују сличности и 
разлике у омиљеним књижевним и 
филмским жанровима између 
тинејџера у циљној култури и код нас .  
 
 

Речи и изразе који се односе на тему; 
језичке садржаје – 
Expressing opinion and suggestion – 
The films are really good, but thy’re not 
quite as good as the books. How about 
going to the cinema tonight? All right. 
What about Extreme Escape? It stars 
Jack Hutson. I don’t prefer an adventure 
film. I’d rather see a scence fiction film. 
Present and past passive – More films 
are made i India than in any other coutry 
in the world. It was made by a team of 
thirty people. It wasn’t made in a usual 
way. We aren’t told about the film trivia. 
Was the book adapted for film? Is the 
actor nominated fora n award every 
year? 
Present perfect, Future simple 
passive + Passive with modal verbs – 
The microphone has just been stolen 
from the stage. The job won’t be taken 
by anyone. Everything you do can be 
seen on the screen. The members of the 
band must be carefully selected. The 
stage was really high so the performers 
could be seen from a distance.  
- кратке текстове и дијалоге који се 
односе на теме (слушају, читају, 
говоре и пишу);  
- сличности и разлике у културама. 

7 3 4 

УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА 72 24 48 

 

Број и 
назив 
теме 

Стандарди постигнућа Процена и провера постигнућа Корелација 

1. Starter 
unit 
Уводна 
тема 
 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  1.1.6.  
1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 
1.1.13.  1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 
1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 
1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 
2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.10.  2.1.12. 
2.1.13. 2.1.14. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 
2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 
2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 3.1.1. 3.1.6. 

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, симулације у паровима и 
групама, задаци у радној свесци, 
тестови вештина  и различите технике 
формативног оцењивања. 

Грађанско 
васпитање, 
матерњи 
језик, други 
страни језик. 
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2. Fads 
and 
fashion 
Трендови 
и мода 
 

1.1.1. 1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  1.1.6. 1.1.7. 
1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  
1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.19. 
1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 
1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 
2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.10.  
2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 
2.1.23. 2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 
2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 
3.1.6. 3.1.8. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.25. 3.1.29. 
3.1.30.  

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, симулације у паровима и 
групама, задаци у радној свесци, 
тестови вештина  и различите технике 
формативног оцењивања, ученички 
радови/пројекти. 

Грађанско 
васпитање, 
матерњи 
језик, 
историја, 
други страни 
језик. 

3. Тест 1 1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 
1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.14. 
1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.19. 1.1.20. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 2.1.1. 
2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 
2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 
2.1.22. 2.1.23. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 
2.3.1.  2.3.2. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.6. 3.1.8. 
3.1.16. 3.1.17. 3.1.25. 

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, симулације у паровима и 
групама – током вежбања. 
Тест слушања, читања и писања 

Грађанско 
васпитање, 
матерњи 
језик, други 
страни језик. 

4. 
Sensations 
Осећаји  

1.1.1. 1.1.2.  1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 
1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  
1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.19. 
1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 
1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 
2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.10.  
2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 
2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 2.1.22. 2.1.24.  
2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 
2.3.1.  2.3.2. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.6. 3.1.7. 
3.1.8. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 
3.1.19. 3.1.20. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.25. 3.1.29. 
3.1.30. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, симулације у паровима и 
групама, задаци у радној свесци, 
тестови вештина  и различите технике 
формативног оцењивања, ученички 
радови/пројекти. 

Грађанско 
васпитање, 
матерњи 
језик, 
биологија, 
други страни 
језик. 

5. 
Adventure 
Авантура 
 

1.1.1. 1.1.2.  1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 
1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  
1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.19. 
1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 
1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 
2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.10.  
2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 
2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 2.1.22. 2.1.23. 
2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 
2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.6. 
3.1.7. 3.1.8. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.16. 3.1.17. 
3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.25. 
3.1.29. 3.1.30. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 
3.3.1. 3.3.2. 

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, симулације у паровима и 
групама, задаци у радној свесци, 
тестови вештина  и различите технике 
формативног оцењивања, ученички 
радови/пројекти. 

Грађанско 
васпитање, 
матерњи 
језик, 
географија, 
физичко и 
здравствено 
васпитање, 
други страни 
језик. 
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6. The first 
test written 
in English 
Први 
писмени 
задатак 

1.1.1. 1.1.2.  1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 
1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  
1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 
1.1.19. 1.1.20. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 
1.3.1. 1.3.2. 2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.6. 
2.1.7. 2.1.8. 2.1.10.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 
2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 2.1.18. 2.1.19. 
2.1.20. 2.1.21. 2.1.22. 2.1.23. 2.2.1. 2.2.2. 
2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 
3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.16. 
3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.23. 
3.1.24. 3.1.25. 3.1.29. 3.1.30. 3.2.1. 3.2.2. 
3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 

Посматрање и праћење, усмена и 
писмена провера кроз задатке.  

Грађанско 
васпитање, 
матерњи 
језик и 
књижевност, 
други страни 
језик. 

7. Material 
worl 
Материјални 
свет 
 

1.1.1. 1.1.2.  1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 
1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  
1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 
1.1.19. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 
1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.4. 2.1.1.  
2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 
2.1.9. 2.1.10.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 
2.1.15. 2.1.16.  2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 
2.1.21. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 
2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 
2.3.2. 2.3.8. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 
3.1.8. 3.1.10. 3.1.12. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 
3.1.19. 3.1.20. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.25. 
3.1.26. 3.1.27. 3.1.29. 3.1.30. 3.2.1. 3.2.2. 
3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, симулације у паровима и 
групама, задаци у радној свесци, 
тестови вештина  и различите 
технике формативног оцењивања, 
ученички радови/пројекти. 

Грађанско 
васпитање, 
матерњи 
језик и 
књижевност, 
екологија, 
други страни 
језик.  

8. Years 
ahead 
Године које 
долазе  

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 
1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 
1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 
1.1.19. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 
1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.4. 2.1.1. 
2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 
2.1.9. 2.1.10. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 
2.1.16.  2.1.17. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 
2.1.21. 2.1.22. 2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 
3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.5. 3.1.6. 
3.1.8. 3.1.10. 3.1.12. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 
3.1.19. 3.1.20. 3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 
3.1.26. 3.1.27. 3.1.29. 3.1.30. 3.2.1. 3.2.2. 
3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, симулације у паровима и 
групама, задаци у радној свесци, 
тестови вештина  и различите 
технике формативног оцењивања, 
ученички радови/пројекти. 

Грађанско 
васпитање, 
матерњи 
језик и 
књижевност, 
информатика 
и 
рачунарство, 
други страни 
језик. 
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9. Learn 
Учи 
 

1.1.1. 1.1.2.  1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 
1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  
1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 
1.1.19. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 
1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 2.1.1.  2.1.2. 
2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 
2.1.10.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 
2.1.16. 2.1.17. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 
2.1.21. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24.  2.1.25. 
2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  
2.3.2. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 
3.1.10. 3.1.11. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 
3.1.19. 3.1.20. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.25. 
3.1.29. 3.1.30. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 
3.3.1. 3.3.2. 

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, симулације у паровима и 
групама, задаци у радној свесци, 
тестови вештина  и различите 
технике формативног оцењивања, 
ученички радови/пројекти. 

Грађанско 
васпитање, 
матерњи 
језик и 
књижевност, 
ЧОС, други 
страни језик. 

10. Тест 2 
 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 
1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 
1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.19. 
1.1.20. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 
1.3.2. 1.3.4. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.6. 
2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.12. 2.1.13. 
2.1.14. 2.1.15. 2.1.16.  2.1.17. 2.1.19. 
2.1.23. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 
2.3.2. 2.3.3. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 
3.1.6. 3.1.8. 3.1.10. 3.1.12. 3.1.16. 3.1.17. 
3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.22. 3.1.23. 
3.1.24. 3.1.26. 3.1.27. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 
3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, симулације у паровима и 
групама – током вежбања. 
Тест слушања, читања и писања 

Грађанско 
васпитање, 
матерњи 
језик и 
књижевност, 
други страни 
језик. 

11. Big ideas 
Велике 
идеје 
 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 
1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 
1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 
1.1.19. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 
1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.4. 2.1.1. 
2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 
2.1.9. 2.1.10. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 
2.1.16.  2.1.17. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 
2.1.21. 2.1.22. 2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 
3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.5. 3.1.6. 
3.1.8. 3.1.10. 3.1.12. 3.1.15. 3.1.16. 3.1.17. 
3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.22. 3.1.23. 
3.1.24. 3.1.26. 3.1.27. 3.1.28. 3.1.29. 
3.1.30. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 
3.3.2. 3.3.3. 

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, симулације у паровима и 
групама, задаци у радној свесци, 
тестови вештина  и различите 
технике формативног оцењивања, 
ученички радови/пројекти. 

Грађанско 
васпитање, 
матерњи 
језик и 
књижевност, 
биологија, 
екологија, 
други страни 
језик. 
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12. The 
second test 
written in 
English 
Други 
писмени 
задатак 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 
1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 
1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.19. 
1.1.20. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 
1.3.2. 1.3.4. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.6. 
2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.12. 2.1.13. 
2.1.14. 2.1.15. 2.1.16.  2.1.17. 2.1.19. 
2.1.23. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 
2.3.2. 2.3.3. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 
3.1.6. 3.1.8. 3.1.10. 3.1.12. 3.1.16. 3.1.17. 
3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.22. 3.1.23. 
3.1.24. 3.1.26. 3.1.27. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 
3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 

Посматрање и праћење, усмена и 
писмена провера кроз задатке.  

Грађанско 
васпитање, 
српски језик, 
други страни 
језик 

13. On 
screen 
На екрану 
 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 
1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 
1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 
1.1.19. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 
1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.4. 1.3.5. 
2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 
2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 
2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 
2.1.21. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24.  2.1.25. 
2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 
2.3.2. 2.3.3. 2.3.8. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 
3.1.5. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.8. 3.1.10. 3.1.12. 
3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 
3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.26. 3.1.27. 
3.1.29. 3.1.30. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 
3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, симулације у паровима и 
групама, задаци у радној свесци, 
тестови вештина  и различите 
технике формативног оцењивања, 
ученички радови/пројекти. 

Грађанско 
васпитање, 
матерњи 
језик и 
књижевност, 
филмска 
уметност, 
други страни 
језик 

 

Школски програм рада  клуба “The English club”  

 

  Планирано је да клуб организује један састанак недељно – 36 састанака у току године. У клубу учествују сви 

ученици који су у анкети изразили жељу и расположење да  учествују у његовом раду. 

     Циљеви и задаци клуба су: 

- Окупити и организовати мотивисане, расположене и талентоване ученике за  рад на стварању и уређивању 

паноа, учешће у приредбама,  

- Обучити ученике у писању различитих  текстова, 

- Развијати код ученика интересовања за најразличитије области, 

- Дружење ученика различитих интересовања , способности и узраста, неговање међусобне сарадње и тимског 

рада, 

- неговање писмености, читалачких навика и различитих облика писменог изражавања. 

  

КОРЕЛАЦИЈА: 

- Корелација са свим наставним областима и ваннаставним активностима, 
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- Сарадња са информатичким кабинетом, 

- сарадња са управом школе, родитељима и локалном заједницом 

 

Редни број 

наставне теме 

 

    Назив наставне            теме 

           Број  часова 

за  

обраду 

за друге  

типове 

укупно 

1. Организовање рада 

kлуба “The English Club 

 4  4 

2. Обука у писању – 

Облици изражавања 

 10 10 

3. Анализа и обрада драмских текстова,  

припрема за приредбу 

 12  12 

4. Презентација рада клуба “The English 

Club” 

(уређење паноа) 

 8 8 

5. Aнализа рада клуба “The English Club”  2 2 
 

Укупно  36 36 

 

Школски програм допунске наставе из енглеског језика  

      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. Допунски рад организује се током целе наставне године, односно одмах чим се 

уоче тешкоће појединих ученика у усвајању програмских садржаја. 

      Основни циљ допунске наставе је – отклонити испољене недостатке у знању, умењу и вештини ученика. 

      Задаци допунске наставе су: 

- Усвојити знања из језика, 

- Индивидуализација наставе, 

- Стимулисање ученика за рад, 

- Развијање љубави према енглеском језику и књижевности, 

- Развијање интересовања према некњижевним (популарним, научним и информативним ) текстовима, 

- Оспособити ученика за самосталан рад 
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Редни број 
наставне теме 

 
    Назив наставне            теме 

           Број  часова 

за  
обра
ду 

за друге  
типове 

укупно 

1. ГРАМАТИКА (GRAMMAR)  16 16 

2. 
ПИСМЕНО И УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

(WRITING AND SPEAKING) 
 8 8 

3. ПРИПЕМА ЗА ДИКТАТ (DICTATION)  4 4 

4. 

ВЕШТИНЕ ЧИТАЊЕ И СЛУШАЊЕ 

(READING & LISTENING 

COMPREHENSION) 

 4 4 

5. 
АНАЛИЗА РЕЧЕНИЦЕ И УСВАЈАЊЕ 

НОВИХ РЕЧИ И ИЗРАЗА (VOCABULARY) 
 4 4 

 

Школски програм слободних активности: 

Реализацијом слободних  активности поспешују се:  вертикална и хоризонтална повезаност разноврсних садржаја, 

јачање индивидуалних и групних компетенција, равноправност међу половима и инклузија у најширем смислу. 

Задаци су развијање способности разумевања, формулисања и употребе вербално и невербално исказаних порука 

као и усвајање појмова релевантних за различите наставне области путем слободних активности, формирање 

потребе и развијање навике одласка у установе културе и посете културним манифестацијама. 

Предвиђене активности су: 

 Обележавање Европског дана језика 

 Дани толеранције 

 Месец страних језика 

 Посета предшколаца 

 Светски дан поезије 

 Обележавање Дана заштите човекове средине 

 Посета Америчком културном  центру ( American Corner) 

 Реализација јавних и угледних часова 

 Сарадња у вођењу Летописа школе 
 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

ЈЕЗИЧКЕ 

АКТИВНОСТИ 

(у комуникативним 

функцијама) 

– разуме једноставније текстове који се 
односе на поздрављање, представљање 
и тражење/давање информација личне 
природе; 
– поздрави и отпоздрави, представи себе и 
другог користећи јед- ноставнија језичка 
средства; 
– размени једноставније информације 

личне природе; 
– у неколико везаних исказа саопшти 

 
ПОЗДРАВЉАЊЕ И 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ 
И ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/ 

ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 
ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ 

И ДРУГИМА 

Слушање и читање једноставнијих 
текстова који се односе на поздрављање и 
представљање (дијалози, наративни 
текстови, формулари и сл ); реаговање на 
усмени или писани импулс са- говорника 
(наставника, вршњака и сл ) и иницирање 
и прошири- вање комуникације; усмено и 
писaно давање информација о себи и 
тражење и давање информација о другима 
(подаци о личности, приватним и 
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информације о себи и дру- гима; 
– разуме једноставније текстове који се 
односе на опис особа, биљака, животиња, 
предмета, места, појaва, радњи, стања и 
зби- вања; 
– опише и упореди жива бића, предмете, 
места, појаве, радње, стања и збивања 
користећи једноставнија језичка средства; 
– разуме једноставније предлоге, савете и 
позиве на заједничке активности и 
одговори на њих уз одговарајуће 
образложење; 
– упути предлоге, савете и позиве на 
заједничке активности ко- ристећи 
ситуационо прикладне комуникационе 
моделе; 
– затражи и пружи додатне информације у 
вези са предлозима, саветима и позивима 
на заједничке активности; 
– разуме уобичајене молбе и захтеве и 

реагује на њих; 
– упути уобичајене молбе и захтеве; 
– честита, захвали и извини се користећи 
мање сложена језичка средства; 
– разуме и следи једноставнија упутства у 
вези с уобичајеним ситуацијама из 
свакодневног живота; 
– пружи једноставнија упутства у вези са 
уобичајеним ситуаци- јама из 
свакодневног живота; 
– разуме једноставније текстове у којима 
се описују радње и си- туације у 
садашњости; 
– разуме једноставније текстове у којима 
се описују способно- сти и умећа; 
– размени појединачне информације 
и/или неколико информа- ција у низу које 
се односе на радње у садашњости; 
– опише радње, способности и умећа 
користећи неколико веза- них исказа; 
– разуме једноставније текстове у којима 
се описују искуства, догађаји и 
способности у прошлости; 
– размени појединачне информације 
и/или неколико информа- ција у низу о 
искуствима, догађајима и способностима 
у про- шлости; 
– опише у неколико краћих, везаних исказа 
искуства, догађај из прошлости; 
– опише неки историјски догађај, 

историјску личност и сл ; 
– разуме једноставније исказе који се 
односе на одлуке, обећа- ња, планове, 
намере и предвиђања и реагује на њих; 
– размени једноставније исказе у вези са 
обећањима, одлукама, плановима, 

школским активностима, друштвеним 
улогама и   сл ) 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 
ПРЕДМЕТА, МЕСТА, 
ПОЈАВА, РАДЊИ, 

СТАЊА И ЗБИВАЊА 

Слушање и читање једноставнијих 
текстова у којима се описују бића, 
предмети, места, појаве, радње, стања и 
збивања; усмено   и писано описивање/ 
поређење живих бића, предмета, појава, 
местâ, из искуственог света и 
фикционалног спектра 

 

 
ИЗНОШЕЊЕ 

ПРЕДЛОГА И САВЕТА, 
УПУЋИВАЊЕ ПОЗИВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У 
ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
АКТИВНОСТИ И 

РЕАГОВАЊЕ НА ЊИХ 

Слушање и читање једноставниjих 
текстова који садрже предло- ге; 
усмено и писано преговарање и 
договарање око предлога и уче- шћа у 
заједничкој активности; писање позивнице 
за прославу/ журку или имејла/ СМС-а 
којим се уговара заједничка активност; 
прихватање/одбијање предлога, усмено 
или писано, уз поштова- ње основних 
норми учтивости и давање одговарајућег 
оправда- ња/изговора; образложење 
спремности за прихватање предлога, уз 
исказивање емотивних и експресивних 
реакција (радости, ус- хићености и сл ) 

 
ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, 

ЗАХТЕВА, 
ОБАВЕШТЕЊА, 

ИЗВИЊЕЊА, 
ЧЕСТИТАЊА И 
ЗАХВАЛНОСТИ 

Слушање и читање једноставнијих исказа 
којима се нешто чести- та, тражи/нуди 
помоћ, услуга, обавештење или се 
изражава извињење, захвалност; усмено и 
писано честитање, тражење и давање 
обавештења, упућивање молбе за 
помоћ/услугу и реаго- вање на њу, 
изражавање извињења и захвалности 

 
РАЗУМЕВАЊЕ И 

ДАВАЊЕ 
УПУТСТАВА 

Слушање и читање текстова који садрже 
једноставнија упутства (нпр за израду 
задатака, пројеката и сличних наставних и 
ванна- ставних активности), с визуелном 
подршком и без ње; усмено и писано 
давање упутстава 

 
ОПИСИВАЊЕ 

РАДЊИ У 
САДАШЊОСТИ 

Слушање и читање описа и размењивање 
исказа у вези са стал- ним, уобичајеним и 
тренутним догађајима/ активностима и 
спо- собностима; усмено и писано 
описивање активности, радњи и 
способности у садашњости 

 
ОПИСИВАЊЕ 

РАДЊИ У 
ПРОШЛОСТИ 

Слушање и читање описа и усмено и 
писано размењивање исказа у вези с 
личним искуствима, догађајима, 
активностима, способ- ностима и 
особеностима у прошлости; усмено и 
писано описива- ње искустава, активности 
и способности у прошлости, историј- ских 
догађаја и личности 
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намерама и предвиђањима; 
– саопшти шта он/она или неко други 
планира, намерава, пред- виђа; 
– разуме уобичајене изразе у вези са 
жељама, интересовањима, потребама, 
осећањима и реагује на њих; 
– изрази жеље, интересовања, потребе, 
осете и осећања једно- ставнијим 
језичким средствима; 
– разуме једноставнија питања која се 
односе на оријентацију/ положај 
предмета, бића и места у простору и 
правац кретања и одговори на њих; 
– затражи и разуме обавештења о 
оријентацији/положају пред- мета, бића и 
места у простору и правцу кретања; 
– опише правац кретања и просторне 
односе једноставнијим, везаним 
исказима; 
– разуме једноставније исказе који се 
односе на дозволе, забра- не, упозорења, 
правила понашања и обавезе и реагује на 
њих; 
– размени једноставније информације које 
се односе на дозво- ле, забране, 
упозорења, правила понашања и обавезе 
код куће, у школи и на јавном месту; 
– разуме једноставније исказе који се 
односе на поседовање и припадање; 
– формулише питања и једноставније 
исказе који се односе на поседовање и 
припадање; 
– разуме једноставније исказе који се 
односе на изражавање до- падања и 
недопадања и реагује на њих; 
– изрази допадање и недопадање уз 

једноставније образложење; 
– разуме једноставније исказе којима се 
тражи мишљење и ре- агује на њих; 
– изражава мишљење, 
слагање/неслагање и даје кратко образло- 
жење; 

ОПИСИВАЊЕ 
БУДУЋИХ РАДЊИ 

(ПЛАНОВА, 
НАМЕРА, 

ПРЕДВИЂАЊА) 

Слушање и читање једноставнијих 
текстова у вези са одлукама, плановима, 
намерама и предвиђањима; усмено и 
писано догова- рање/ извештавање о 
одлукама, плановима, намерама и предви- 
ђањима 

 
ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, 

ИНТЕРЕСОВАЊА, 
ПОТРЕБА, ОСЕТА И 

ОСЕЋАЊА 

Слушање и читање једноставнијих 
текстова у вези са жељама, 
интересовањима, потребама, осетима и 
осећањима; усмено и писано договарање 
у вези са задовољавањем жеља и 
потреба; предлагање решења у вези са 
осећањима и потребама; усмено и писано 
исказивање својих осећања и реаговање 
на туђа 

 
ИСКАЗИВАЊЕ 

ПРОСТОРНИХ ОДНОСА 
И УПУТСТАВА ЗА 
ОРИЈЕНТАЦИЈУ У 

ПРОСТОРУ 

Слушање и читање једноставнијих 
текстова у вези са смером кретања и 
специфичнијим просторним односима; 
усмено и пи- сано размењивање 
информација у вези са смером кретања и 
про- сторним односима; усмено и писано 
описивање смера кретања и просторних 
односа 

 
ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА, 

ЗАБРАНА, УПОЗОРЕЊА, 
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА 

И ОБАВЕЗА 

Слушање и читање једноставнијих исказа 
у којима се изражавају дозволе, 
упозорења, правила понашања и обавезе; 
постављање питања у вези са забранама, 
дозволама, упозорењима, правили- ма 
понашања и обавезама и одговарање на 
њих; усмено и писано саопштавање 
забрана, дозвола, упозорења, правила 
понашања и обавеза 

ИЗРАЖАВАЊЕ 
ПРИПАДАЊА И 
ПОСЕДОВАЊА 

Слушање и читање једноставнијих 
текстова, у којима се говори о томе шта 
неко има/нема или чије је нешто; 
постављање питања у вези са 
припадањем и одговарање на њих 

ИЗРАЖАВАЊЕ 
ДОПАДАЊА И 
НЕДОПАДАЊА 

Слушање и читање једноставнијих 
текстова којима се изражава допадање/не 
допадање; усмено и писано изражавање 
допадања/ недопадања 

 

 
ИЗРАЖАВАЊЕ 

МИШЉЕЊА 

Слушање и читање једноставнијих 
текстова у којима се тражи и износи 
мишљење и изражава 
слагање/неслагање; усмено и писа- но 
тражење изношење мишљења и 
изражавање слагања и несла- гања 

 

–  разуме једноставније исказе 
који се односе на количину, ди- мензије 
и цене; 
– размени информације у вези са 
количином, димензијама и це- нама 

 
ИЗРАЖАВАЊЕ 

КОЛИЧИНЕ, 
ДИМЕНЗИЈА И 
ЦЕНА 

Слушање и читање једноставнијих 
текстова у којима се наводе количине, 
димензије и цене; размењивање 
информација у вези с количином, 
димензијама и ценама, усмено и писано 
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6. ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ – ДРУГИ ЦИКЛУС 

 

Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда другог циклуса основног 

образовања и васпитања – у сваком наредном разреду обнавља се, а затим проширује фонд лингвистичких 

знања, навика и умења и екстралингвистичких представа везаних за конкретну тему. Наставници обрађују теме 

у складу са интересовањима ученика, њиховим потребама и савременим токовима у настави страних језика. 

1. Лични идентитет 

2. Породица и уже друштвено окружење (пријатељи, комшије, наставници итд.) 

3. Географске особености 

4. Србија – моја домовина 

5. Становање – форме, навике 

6. Живи свет – природа, љубимци, очување животне средине, еколошка свест 

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

8. Школа, школски живот, школски систем, образовање и васпитање 

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

10. Млади – деца и омладина 

11. Животни циклуси 

12. Здравље, хигијена, превентива болести, лечење 

13. Емоције, љубав, партнерски и други међуљудски односи 

14. Транспорт и превозна средства 

15. Клима и временске прилике 

16. Наука и истраживања 

17. Уметност (нарочито модерна књижевност за младе; савремена музика, визуелне и драмске уметности) 

18. Етички принципи; ставови, стереотипи, предрасуде, толеранција и емпатија; брига о другоме 

19. Обичаји и традиција, фолклор, прославе (рођендани, празници) 

20. Слободно време – забава, разонода, хобији 

21. Исхрана и гастрономске навике 

22. Путовања 

23. Мода и облачење 

24. Спорт 

25. Вербална и невербална комуникација, конвенције понашања и опхођења 

26. Медији, масмедији, интернет и друштвене мреже 

27. Живот у иностранству, контакти са странцима, ксенофобија 
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Назив предмета ИСТОРИЈА 

Циљ Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне 

знања и компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и 

одговоран однос према себи, сопственом и националном идентитету, културно-историјском наслеђу, друштву и 

држави у којој живи. 

Разред Седми 

Годишњи фонд часова 72  

Начин остваривања програма: 

Циљ и задаци наставе историје остварују се кроз различите садржаје, методе и облике рада, уз поштовање 

исхода. 

Активност ученика: Посматра, слуша, бележи, самостално ради, износи своје мишљење. Читају и коментаришу 

приступачне историјске изворе уз коментарисање истих. Самостално истражују теме за које су заинтересовани. 

Активности наставника: Разговара, предаје, објашњава, припрема самосталне задатке за ученике, подстиче 

ученике на изношење сопственог запажања. Помаже ученицима у самосталном раду са историјском картом, 

упућује их на самостална истраживања теме која их интересује. 

-рад са ученицима са специјалним потребама и сметњама у развоју по индивидуалним програмима, 
- приредба у част дочека предшколаца, 
- одлазак на позоришне представе, 
- учешће у изради школских новина, 
- учешће на историјским такмичењима, 
- прослава школских и државних празника  
- ради развоја и промовисања здравог начина живота – прошлост Аде Циганлије, обилазак историјских споменика 
 
- у циљу превенције насиља, наркоманије, малолетничке деликвенције, неопходни су разговори са ученицима, 
посебно у обради следећих наставних јединица: (Човек у рату, Свет између демократије и тоталитаризма, 
Крсташки ратови, Биланс рата, Геноцид и холокауст) 
 
- стална сарадња са родитељима, као и организацијама локалне самоуправе,  у циљу остваривања програма 
заштите од насиља и занемаривања ученика 
 
- сарадња са ПП службом у превенцији свих облика ризичног понашања 
 
- константно праћење склоности и способности ученика 
 
- учешће у добротворним акцијама и бризи о угроженим појединцима 
 
- информисање и учешће ученика у подизању еколошке свести и значају очувања животне средине, као и очувању 
природних ресурса 
 
- укључити се у програм професионалне оријентације ученика чиме им се помаже у избору средње школе и 
занимања 
 

Уџбеник: Чедомир Антић, Мања Милиновић, Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми 

разред основне школе, Нови Логос, Београд, 2020. година 
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ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ 

МЕСЕЦ 

ОБРАДА 
УТВРЂИВАЊЕ/СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. 

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

3          2 1 3 

2. 

ЕВРОПА, СВЕТ, 

СРПСКА ДРЖАВА 

И НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ 

ИНДУСТРИЈСКОГ 

ДОБА 

(до средине XIX 

века) 

5 9 8 2       12 12 24 

3. 

ЕВРОПА, СВЕТ, 

СРПСКА ДРЖАВА 

И НАРОД У 

ДРУГОЈ 

ПОЛОВИНИ XIX 

ВЕКА 

   6 7 4 9 5   16 15 31 

4. 

ЕВРОПА, СВЕТ, 

СРПСКА ДРЖАВА 

И НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ XX 

ВЕКА 

       1 8 5 7 7 14 

УКУПНО 8 9 8 8 7 4 9 6 8 5 37 35 72 

 

Р. 
БР. 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

ИСХОДИ 

1. 

ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

- Компетенција за 
целоживотно учење 
- Вештинакомуникације 
- Рад с подацима и 
информацијама 
- Дигитална компетенција 
- Решавање проблема 
- Вештина сарадње 
- Вештине за живот у 
демократском друштву 

 

ИС.1.1.3. 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.8. 

ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.1. 

ИС.1.2.2. 

ИС.1.2.3. 

ИС.1.2.4. 

ИС.1.2.8. 

ИС.2.1.2. 

На крају часа 
ученик ће бити у 
стању да: 

 наведе 
специфичности 
друштвених 
појава, процеса, 
политичких идеја, 
ставова 
појединаца и 
група насталих у 
новом веку; 

 повеже визуелне 
и текстуалне 
информације са 
одговарајућим 
историјским 
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ИС.2.1.5. 

ИС.2.2.3. 

ИС.2.2.4. 

ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.4. 

ИС.3.1.5. 

ИС.3.2.1. 

ИС.3.2.5. 

 

контекстом 
(хронолошки, 
политички, 
друштвени, 
културни); 

 пореди различите 
историјске изворе 
и класификује их 
на основу њихове 
сазнајне 
вредности; 

 анализира и 
процени ближе 
хронолошко 
порекло извора на 
основу садржаја; 

 уочава 
специфичности у 
тумачењу 
одређених 
историјских 
догађаја и појава 
на основу 
поређења  извора 
различитог 
порекла; 

 раздваја битно од 
небитног у 
историјској 
нарацији; 

препознаје смисао и 

сврху неговања 

сећања на важне 

личности и догађаје 

из историје државе и 

друштва. 

2. 

 

 

 

 

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА 

ДРЖАВА И НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ 

ИНДУСТРИЈСКОГ ДОБА  

(до средине XIX века) 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

- Вештина комуникације 

- Рад с подацима и 

информацијама 

- Дигитална компетенција 

- Решавање проблема 

- Вештина сарадње 

- Вештине за живот у 

демократском друштву 

- Брига за здравље 

- Еколошка компетенција 

- Естетска компетенција 

 

ИС.1.1.3. 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.5. 

ИС.1.1.6. 

ИС.1.1.7. 

ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.2. 

ИС.1.2.3. 

ИС.1.2.4. 

На крају часа 
ученик ће бити у 
стању да: 

 доводи у везу 
узроке и 
последице 
историјских 
догађаја, појава и 
процеса на 
конкретним 
примерима; 

 изводи закључак о 
повезаности 
националне 
историје са 
регионалном и 
европском, на 
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ИС.1.2.7. 

ИС.1.2.8. 

ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. 

ИС.2.1.5. 

ИС.2.1.6. 

ИС.2.2.2. 

ИС.2.2.3. 

ИС.2.2.4. 

ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.5. 

ИС.3.1.6. 

ИС.3.2.1. 

ИС.3.2.2. 

ИС.3.2.3. 

ИС.3.2.5. 

 

 

основу датих 
примера; 

 уочава везу 
између развоја 
српске 
државности током 
новог века и 
савремене српске 
државе; 

 сагледа значај и 
улогу истакнутих 
личности у датом 
историјском 
контексту; 

 наведе 
специфичности 
друштвених 
појава, процеса, 
политичких идеја, 
ставова 
појединаца и 
група насталих у 
новом веку; 

 анализира процес 
настанка 
модерних нација и 
наводи њихове 
основне 
карактеристике; 

 уочава утицај и 
улогу књижевних 
и уметничких дела 
на формирање 
националног 
идентитета у 
прошлости; 

 уочава утицај 
историјских 
догађаја, појава и 
процеса на 
прилике у 
савременом 
друштву; 

 препознаје 
историјску 
подлогу 
савремених 
институција и 
друштвених 
појава (грађанска 
права, 
парламентаризам, 
уставност);   
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 анализирајући 
дате примере, 
уочава утицај 
научно-
технолошког 
развоја на 
промене у 
друштвеним и 
привредним 
односима и 
природном 
окружењу;  

 пореди положај и 
начин живота 
припадника 
различитих 
друштвених 
слојева и група у 
индустријско 
доба; 

 приказује на 
историјској карти 
динамику 
различитих 
историјских појава 
и промена у 
новом веку; 

 уочава историјске 
промене, 
поређењем 
политичке карте 
савременог света 
са историјским 
картама других 
епоха; 

 пореди 
информације 
приказане на 
историјској карти 
са 
информацијама 
датим у другим 
симболичким 
модалитетима; 

 повеже визуелне 
и текстуалне 
информације са 
одговарајућим 
историјским 
контекстом 
(хронолошки, 
политички, 
друштвени, 
културни); 
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 пореди различите 
историјске изворе 
и класификује их 
на основу њихове 
сазнајне 
вредности; 

 анализира и 
процени ближе 
хронолошко 
порекло извора на 
основу садржаја; 

 уочава 
специфичности у 
тумачењу 
одређених 
историјских 
догађаја и појава 
на основу 
поређења  извора 
различитог 
порекла; 

 уочи 
пристрасност, 
пропаганду и 
стереотипе у 
садржајима 
историјских 
извора; 

 употреби податке 
из графикона и 
табела у 
елементарном 
истраживању; 

 презентује, 
самостално или у 
групи, резултате 
елементарног 
истраживања 
заснованог на 
коришћењу 
одабраних 
историјских 
извора и 
литературе, 
користећи ИКТ; 

 упоређује, 
анализира и 
уочава разлике 
између својих и 
ставова других; 

 раздваја битно од 
небитног у 
историјској 
нарацији; 
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 препознаје смисао 
и сврху неговања 
сећања на важне 
личности и 
догађаје из 
историје државе и 
друштва; 
идентификује 

историјске споменике 

у локалној средини и 

учествује у 

организовању и 

спровођењу 

заједничких школских 

активности везаних 

за развој културе 

сећања. 

3. 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА 

ДРЖАВА И НАРОД У 

ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX 

ВЕКА 

- Компетенција за 
целоживотно учење 
- Вештина комуникације 
- Рад с подацима и 
информацијама 
- Дигитална компетенција 
- Решавање проблема 
- Вештина сарадње 
- Вештине за живот у 
демократском друштву 
- Брига за здравље 

- Еколошка компетенција 

- Естетска компетенција 

 

ИС.1.1.3. 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.5. 

ИС.1.1.7. 

ИС.1.1.8. 

ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.2. 

ИС.1.2.3. 

ИС.1.2.4. 

ИС.1.2.7. 

ИС.1.2.8. 

ИС.2.1.2. 

ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. 

ИС.2.1.6. 

ИС.2.2.2. 

ИС.2.2.3. 

ИС.2.2.4. 

ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.2. 

На крају часа ученик 

ће бити у стању да: 

 доводи у везу 
узроке и 
последице 
историјских 
догађаја, појава и 
процеса на 
конкретним 
примерима; 

 изводи закључак о 
повезаности 
националне 
историје са 
регионалном и 
европском, на 
основу датих 
примера; 

 уочава везу 
између развоја 
српске 
државности током 
новог века и 
савремене српске 
државе; 

 сагледа значај и 
улогу истакнутих 
личности у датом 
историјском 
контексту; 

 наведе 
специфичности 
друштвених 
појава, процеса, 
политичких идеја, 
ставова 
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ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.4. 

ИС.3.1.6. 

ИС.3.2.1. 

ИС.3.2.2. 

ИС.3.2.3. 

ИС.3.2.5. 

 

појединаца и 
група насталих у 
новом веку; 

 уочава утицај и 
улогу књижевних 
и уметничких дела 
на формирање 
националног 
идентитета у 
прошлости; 

 уочава утицај 
историјских 
догађаја, појава и 
процеса на 
прилике у 
савременом 
друштву; 

 препознаје 
историјску 
подлогу 
савремених 
институција и 
друштвених 
појава (грађанска 
права, 
парламентаризам, 
уставност);   

 приказује на 
историјској карти 
динамику 
различитих 
историјских појава 
и промена у 
новом веку; 

 пореди различите 
историјске изворе 
и класификује их 
на основу њихове 
сазнајне 
вредности; 

 анализира и 
процени ближе 
хронолошко 
порекло извора на 
основу садржаја; 

 уочава 
специфичности у 
тумачењу 
одређених 
историјских 
догађаја и појава 
на основу 
поређења  извора 
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различитог 
порекла; 

 уочи 
пристрасност, 
пропаганду и 
стереотипе у 
садржајима 
историјских 
извора; 

 раздваја битно од 
небитног у 
историјској 
нарацији; 

 препознаје смисао 
и сврху неговања 
сећања на важне 
личности и 
догађаје из 
историје државе и 
друштва; 
идентификује 

историјске споменике 

у локалној средини и 

учествује у 

организовању и 

спровођењу 

заједничких школских 

активности везаних 

за развој културе 

сећања. 

4. 

 

 

 

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА 

ДРЖАВА И НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ XX ВЕКА 

- Компетенција за 
целоживотно учење 
- Вештина комуникације 
- Рад с подацима и 
информацијама 
- Дигитална компетенција 
- Решавање проблема 
- Вештина сарадње 
- Вештине за живот у 
демократском друштву 

 

ИС.1.1.3. 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.5. 

ИС.1.1.6. 

ИС.1.1.8. 

ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.2. 

ИС.1.2.4. 

ИС. 1.2.6. 

ИС.1.2.7. 

ИС.1.2.8. 

ИС.2.1.2. 

 доводи у везу 
узроке и 
последице 
историјских 
догађаја, појава и 
процеса на 
конкретним 
примерима; 

 изводи закључак о 
повезаности 
националне 
историје са 
регионалном и 
европском, на 
основу датих 
примера; 

 уочава везу 
између развоја 
српске 
државности током 
новог века и 
савремене српске 
државе; 
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ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. 

ИС.2.1.5. 

ИС.2.1.6. 

ИС.2.2.2. 

ИС.2.2.3. 

ИС.2.2.4. 

ИС.2.2.5. 

ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.4. 

ИС.3.1.5. 

ИС.3.1.6. 

ИС.3.2.1. 

ИС.3.2.2. 

ИС.3.2.3. 

ИС.3.2.4. 

ИС.3.2.5. 

 

 сагледа значај и 
улогу истакнутих 
личности у датом 
историјском 
контексту; 

 наведе 
специфичности 
друштвених 
појава, процеса, 
политичких идеја, 
ставова 
појединаца и 
група насталих у 
новом веку; 

 уочава утицај и 
улогу књижевних 
и уметничких дела 
на формирање 
националног 
идентитета у 
прошлости; 

 уочава утицај 
историјских 
догађаја, појава и 
процеса на 
прилике у 
савременом 
друштву; 

 препознаје 
историјску 
подлогу 
савремених 
институција и 
друштвених 
појава (грађанска 
права, 
парламентаризам, 
уставност);   

 приказује на 
историјској карти 
динамику 
различитих 
историјских појава 
и промена у 
новом веку; 

 уочава историјске 
промене, 
поређењем 
политичке карте 
савременог света 
са историјским 
картама других 
епоха; 
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 пореди 
информације 
приказане на 
историјској карти 
са 
информацијама 
датим у другим 
симболичким 
модалитетима; 

 повеже визуелне 
и текстуалне 
информације са 
одговарајућим 
историјским 
контекстом 
(хронолошки, 
политички, 
друштвени, 
културни); 

 пореди различите 
историјске изворе 
и класификује их 
на основу њихове 
сазнајне 
вредности; 

 анализира и 
процени ближе 
хронолошко 
порекло извора на 
основу садржаја; 

 уочава 
специфичности у 
тумачењу 
одређених 
историјских 
догађаја и појава 
на основу 
поређења  извора 
различитог 
порекла; 

 уочи 
пристрасност, 
пропаганду и 
стереотипе у 
садржајима 
историјских 
извора; 

 употреби податке 
из графикона и 
табела у 
елементарном 
истраживању; 

 презентује, 
самостално или у 
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групи, резултате 
елементарног 
истраживања 
заснованог на 
коришћењу 
одабраних 
историјских 
извора и 
литературе, 
користећи ИКТ; 

 упоређује, 
анализира и 
уочава разлике 
између својих и 
ставова других; 

 раздваја битно од 
небитног у 
историјској 
нарацији; 

 препознаје смисао 
и сврху неговања 
сећања на важне 
личности и 
догађаје из 
историје државе и 
друштва; 

 идентификује 
историјске 
споменике у 
локалној средини 
и учествује у 
организовању и 
спровођењу 
заједничких 
школских 
активности 
везаних за развој 
културе сећања. 

 
Кључни појмови садржаја: револуција, индустријско доба, Источно питање, људска права, уставност, Сретењски 

устав, уставна и парламентарна монархија, република, Кнежевина Србија, Краљевина Србија, Велики рат, 

либерализам, национализам, социјализам, империјализам, колонијализам, расизам. 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

Ученицима који из било којих разлога заостају за својим вршњацима, програмом допунске наставе помоћи ће се 

усвајање једноставнијих и мање захтевних садржаја из историје, како би у потпуности развили своје способности. 

Допунска настава се организује и за оне ученике који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, 

препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног 

градива, као и за оне који су били одсутни са неких часова, ради појашњења градива из историје. 

Циљ: Прилагођавање (индивидуализација) наставних садржаја историје ученицима који из било којих разлога 

имају тешкоћа у савладавању програма како би им се омогућило усвајање програма и развитак њихових 

способности. 
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Кораци: уочавање ученика који имају тешкоћа у савладавању одређених садржаја из историје; организација 

допунског рада према индивидуалним потребама; извођење допунске наставе; праћење и укључивање уленика у 

даљи рад редовне наставе. 

Начини реализације (облици и методе рада): Диференцијација задатака према индивидуалним способностима 

ученика у виду радних/наставних листића, или делова одређених целина из наставних садржаја. Индивидуални 

рад, рад у пару, рад у групи (не више од 5). 

Вредновање-начин коришћења резултата вредновања: усмена и писмена провера постигнућа ученика; вођење 

педагошке документације, ученичког портфолиа, где се бележе сви резултати и успеси ученика и у складу с тим 

вреднује њихов рад. Ови ученици се оцењују на основу остварености циљева и стандарда постигнућа у току 

савладавања индивидуалног образовног плана; показатељ успеха је степен остварености циљева и прилагођених 

стандарда постигнућа ученика. 

ДОДАТНА НАСТАВА 

Додатни рад организује се за ученике који показују посебне способности и склоности и интересовања за поједине 

области историје, пружајући им могућност да континуирано развијају свој таленат. 

Кораци: уочавање даровитих ученика који брже напредују; организација додатног рада према склоностима и 

инетересима (избор садржаја за одређени разред или за одређеног ученика); извођење дпдатне наставе; 

праћење и подстицање даровитих ученика на даљи рад. 

Начини реализације (облици и методе рада): диференцијација задатака (садржаја) према индивидуалним 

способностима, склоностима и интересовањима ученика. Индивидуални рад, рад у пару, рад у групи, посета 

музејима, архивима , археолошким локалитетима, местима од изузетног историјског значаја. 

Вредновање-начин коришћења резултат вредновања: усмена и писмена (израда пројеката...); вођење педагошке 

документације, ученичког портфолиа, где се бележе сви резултати и успеси ученика и у складу с тим вреднује 

њихов рад. Ови ученици се оцењују на основу остварености циљева и прописаних исхода, као и на основу 

ангажовања; показатељ успеха су учешћа даровитих ученика: -на свим видовима такмичења (школско, општинско, 

окружно, републичко, међународно) из историје и у Регионалном вентру за таленте. 

 

Назив предмета ГЕОГРАФИЈА 

Циљ Циљ учења Географије је да ученик појмовно и структурно овлада природно-географским, 

демографским, насеобинским, политичко-географским, економско-географским, 

интеграционим и глобалним појавама и процесима у Србији и свету уз неговање вредности 

мултикултуралности и патрио- тизма 

Разред седми 

Годишњи фонд часова 72 часа 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– дефинише границе континента и 
показује на карти океане и мора којима 
је проучавани континент окружен и 

РЕГИОНАЛНА 
ГЕОГРАФИЈА 

Регионална географија, принципи 
регионализације Хомогеност  и хетерогеност 
географског простора 
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лоцира највећа острва, полуострва, 
мореузе, земљоузе, пролазе, ртове; 
– проналази на карти државе проучаване 

регије и именује их; 
– приказује на немој карти: континенте, 
океане, мора, облике ра- зуђености 
обала, низије, планине, реке, језера, 
државе, градове; 
– класификује облике рељефа, водне 
објекте и живи свет карак- теристичан за 
наведену територију; 
– анализира утицај географске ширине, 
рељефа, односа копна и мора, морских 
струја, вегетације и човека на климу; 
– објашњава настанак пустиња на 
територији проучаваног кон- тинента; 
– проналази податке о бројном стању 
становништва по конти- нентима, 
регијама и одабраним државама и 
издваја просторне целине са највећом 
концентрацијом становништва у свету; 
– укаже на узроке и последице кретања 
броја становника, гу- стине 
насељености, природног прираштаја, 
миграција и специ- фичних структура 
становништва по континентима, 
регијама и у одабраним државама; 
– тумачи и израђује тематске карте 
становништва по континен- тима, 
регијама и одабраним државама; 
– описује узроке и последице 
урбанизације на различитим кон- 
тинентима, регијама и у одабраним 
државама; 
– доведе у везу природне ресурсе са 
степеном економске разви- јености 
појединих регија и одабраних држава; 
– уз помоћ географске карте објашњава 
специфичности поједи- них просторних 
целина и описује различите начине 
издвајања регија; 
– објасни формирање политичке карте 

света; 
– објашњава узроке и последице 
глобалних феномена као што су 
сиромаштво, унутрашње и спољашње 
миграције, демограф- ска експлозија и 
пренасељеност, болести и епидемије, 
политич- ка нестабилност; 
– доводе у везу квалитет живота 
становништва са природним, 
демографским, економским и 
политичко-географским одликама 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ 

ЕВРОПЕ 

Јужна Европа – културно-цивилизацијске 
тековине, етничка хе- терогеност, туризам, 
политичка подела 
Државе Јужне Европе: државе бивше СФРЈ, 
Италија, Шпанија и Грчка – основне 
географске карактеристике 
Средња Европа – културно-цивилизацијске 
тековине, савремени демографски процеси, 
природни ресурси и економски развој, ур- 
банизација, политичка подела 
Немачка – основне географске 
карактеристике 
Западна Европа – културно-цивилизацијске 
тековине, савремени демографски процеси, 
природни ресурси и економски развој, ур- 
банизација, политичка подела 
Француска и Уједињено Краљевство – 
основне географске карак- теристике 
Северна Европа – природни ресурси и 
економски развој, народи, политичка подела 
Норвешка – основне географске 
карактеристике 
Источна Европа – културно-цивилизацијске 
тековине, етничка хетерогеност, природни 
ресурси и економски развој, политичка подела 
Руска Федерација – основне географске 
карактеристике Европска унија – пример 
интеграционих процеса 

 
 
 
 
 
 
 

 
АЗИЈА 

Географски положај, границе и 
величина Азије Природне одлике 
Азије 
Становништво 
Азије Насеља 
Азије 
Привреда 
Азије 
Политичка и регионална подела 
Југозападна Азија – природни ресурси и 
економски развој, кул- турно-цивилизацијске 
тековине, савремени демографски проце- си, 
урбанизација, политичка подела 
Јужна Азија – културно-цивилизацијске 
тековине, савремени де- мографски процеси, 
етничка хетерогеност, урбанизација, поли- 
тичка подела 
Југоисточна Азија – природни ресурси и 
економски развој, поли- тичка подела 
Источна Азија – културно-цивилизацијске 
тековине, савремени демографски процеси, 
етничка хетерогеност, природни ресурси и 
економски развој, урбанизација, политичка 
подела 
Централна Азија – природни ресурси, 
политичка подела, насеља и становништво 
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простора; 
– препознаје негативне утицаје човека 
на животну средину на- стале услед 
специфичности развоја пољопривреде, 
рударства, енергетике, индустрије, 
саобраћаја и туризма на проучаваним 
континентима, регијама и у одабраним 
државама; 
– анализира примере позитивног утицаја 
човека на животну сре- дину у државама 
које улажу напоре на очувању природе и 
упо- ређује их са сличним примерима у 
нашој земљи; 
– изводи закључак о могућим решењима 
за коришћење чистих извора енергије у 
државама чија се привреда заснива 
највише на експлоатацији нафте и угља; 
– истражује утицај Европске уније на 
демографске, економске и политичке 
процесе у Европи и свету; 
– описује улогу међународних 

организација у свету 

 
 

АФРИКА 

Географски положај, границе и 
величина Африке Природне 
одлике Африке 
Становништво 
Африке Насеља 
Африке 
Привреда 
Африке 
Политичка и регионална подела 
Афрички Медитеран и Сахарска Африка 
Подсахарска Африка. 

 
 

СЕВЕРНА АМЕРИКА 

Географски положај, границе, величина и 
регионална подела Се- верне Америке 
Природне одлике 
Северне Америке 
Становништво Северне 
Америке Насеља 
Северне Америке 
Привреда Северне 
Америке Политичка 
подела 

 
 

ЈУЖНА АМЕРИКА 

Географски положај, границе и величина 
Јужне Америке Природне одлике Јужне 
Америке 
Становништво Јужне 
Америке Насеља 
Јужне Америке 
Привреда Јужне 
Америке Политичка 
подела 

 
 

АУСТРАЛИЈА И 
ОКЕАНИЈА 

Географски положај, границе и величина 
Аустралије и Океаније Природне одлике 
Аустралије 
Колонијални период и 
становништво Аустралије Насеља 
Аустралије 
Привреда Аустралије 
Океанија – основна географска 
обележја Политичка и регионална 
подела 

 

 

Kључни појмови садржаја: регије Европе, Азија, Африка, Северна Америка, Јужна Америка, Аустралија и 
Океанија, поларне области. 

 

 

 

  

 
ПОЛАРНЕ 
ОБЛАСТИ 

Основне географске одлике Антарктика – 
откриће, назив, гео- графски положај, 
природне одлике, природни ресурси и научна 
истраживања 
Основне географске одлике Арктика – 
откриће, назив, географ- ски положај, 
природне одлике, природни ресурси и 
савремена научна истраживања 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21__. ГОДИНУ 

ПРЕДМЕТ: Географија 

РАЗРЕД: седми 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА 
МЕСЕЦ 

ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ СВЕГА 
IX X XI XII I II II IV V VI 

1. Регионална 
географија 

3          3 0 3 

2. Географске 
регије Европе 

5 9 6        14 6 20 

3. Азија   2 9 6      11 6 17 

4. Африка      4 8    8 4 12 

5. Северна 
Америка 

      1 5   4 2 6 

6. Јужна Америка        2 3  3 2 5 

7. Аустралија и 
Океанија 

        4  3 1 4 

8.  Поларне области         1 4 1 4 5 

УКУПНО 8 9 8 9 6 4 9 7 8 4 47 25 72 

 

 ОБЛАСТ/ТЕМА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 
УЧЕНИКА 

ИСХОДИ 

1. 
РЕГИОНАЛНА 
ГЕОГРАФИЈА 

– компетенција за учење; 
– комуникација; 
– дигитална компетенција; 
– одговоран однос према околини; 
– одговоран однос према здрављу; 
– одговорно учешће у демократском 
друштву; 
– предузимљивости орјентација ка 
предузетништву; 
– рад са подацима и информацијама; 
– решавање проблема; 
– сарадња; 
– естетичка компетенција. 

ГЕ.1.4.2. 
ГЕ.2.4.2. 
ГЕ.3.4.3. 

 уз помоћ географске карте 
објашњава специфичности 
појединих просторних 
целина и предлаже 
различите начине 
издвајања регија; 

 доводе у везу квалитет 
живота становништва са 
природним, демографским, 
економским и политичко-
географским одликама 
простора. 

2. 
ГЕОГРАФСКЕ 

РЕГИЈЕ 
ЕВРОПЕ 

– компетенција за учење; 
– комуникација; 
– дигитална компетенција; 
– одговоран однос према околини; 
– одговоран однос према здрављу; 
– одговорно учешће у демократском 
друштву; 
– предузимљивости орјентација ка 
предузетништву; 

ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.1.3.1. 
ГЕ.1.3.2. 
ГЕ.2.3.1. 
ГЕ.3.3.1. 
ГЕ.3.3.2. 

 проналази на карти државе 

проучаване регије и 

именује их; 

 приказује на немој карти 

најважније географске 

појмове: континенте, 

океане, мора, облике 

разуђености обала, низије, 
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– рад са подацима и информацијама; 
– решавање проблема; 
– сарадња; 
– естетичка компетенција. 

ГЕ.1.4.2. 
ГЕ.2.4.2. 
ГЕ.3.4.2. 

планине, реке, језера, 

државе, градове, 

туристичке атракције, 

културно-историјске 

споменике; 

 препознаје облике 

рељефа, водне објекте и 

живи свет карактеристичан 

за наведену регију;  

 анализира утицај 

географске ширине, 

рељефа, односа копна и 

мора, морских струја, 

вегетације и човека на 

климу; 

 проналази податке о 

бројном стању 

становништва по 

континентима, регијама и 

одабраним државама и 

издваја просторне целине 

са највећом 

концентрацијом 

становништва у свету; 

 укаже на узроке и 

последице кретања броја 

становника, густине 

насељености, природног 

прираштаја, миграција и 

специфичних структура 

становништва по 

континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

 тумачи и израђује тематске 

карте становништва по 

континентима, регијама и 

одабраним државама; 

 открива узроке и 

последице процеса 

урбанизације на 

различитим континентима, 

регијама и у одабраним 

државама; 

 доведе у везу природне 

ресурсе са степеном 

економске развијености 

појединих регија и 

одабраних држава; 

 анализира примере 

позитивног утицаја човека 
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на животну средину у 

државама које улажу 

напоре на очувању 

природе и упоређује их са 

сличним примерима у 

нашој земљи;  

 истражује утицај Европске 

уније на демографске, 

економске и политичке 

процесе у Европи и свету;  

 доводе у везу квалитет 

живота становништва са 

природним, демографским, 

економским и политичко-

географским одликама 

простора. 

3. АЗИЈА 

– компетенција за учење; 
– комуникација; 
– дигитална компетенција; 
– одговоран однос према околини; 
– одговоран однос према здрављу; 
– одговорно учешће у демократском 
друштву; 
– предузимљивости орјентација ка 
предузетништву; 
– рад са подацима и информацијама; 
– решавање проблема; 
– сарадња; 
– естетичка компетенција. 

ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.1.3.1. 
ГЕ.1.3.2. 
ГЕ.2.3.1. 
ГЕ.3.3.1. 
ГЕ.3.3.2. 
ГЕ.1.4.2. 
ГЕ.2.4.2. 
ГЕ.3.4.3. 

 дефинише границе 
континента и показује на 
карти океане и мора којима 
је проучавани континент 
окружен и лоцира највећа 
острва, полуострва, 
мореузе, земљоузе, 
пролазе; 

 проналази на карти државе 
проучаване регије и именује 
их; 

 приказује на немој карти 
најважније географске 
појмове: континенте, океане, 
мора, облике разуђености 
обала, низије, планине, реке, 
језера, државе, градове, 
туристичке атракције, 
културно-историјске 
споменике; 

 препознаје облике рељефа, 
водне објекте и живи свет 
карактеристичан за 
наведену регију;  

 анализира утицај географске 
ширине, рељефа, односа 
копна и мора, морских 
струја, вегетације и човека 
на климу; 

 објашњава настанак 
пустиња на територији 
проучаваног континента; 

 проналази податке о бројном 

стању становништва по 

континентима, регијама и 
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одабраним државама и 

издваја просторне целине са 

највећом концентрацијом 

становништва у свету; 

 укаже на узроке и последице 

кретања броја становника, 

густине насељености, 

природног прираштаја, 

миграција и специфичних 

структура становништва по 

континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

 тумачи и израђује тематске 

карте становништва по 

континентима, регијама и 

одабраним државама; 

 открива узроке и последице 

процеса урбанизације на 

различитим континентима, 

регијама и у одабраним 

државама; 

 доведе у везу природне 

ресурсе са степеном 

економске развијености 

појединих регија и 

одабраних држава; 

 изводи закључак о могућим 

решењима за коришћење 

чистих извора енергије у 

државама чија се привреда 

заснива највише на 

експлоатацији нафте и угља; 

 објашњава узроке и 

последице глобалних 

феномена као што су 

сиромаштво, унутрашње и 

спољашње миграције, 

демографска експлозија и 

пренасељеност, болести и 

епидемије, политичка 

нестабилност; 

 доводе у везу квалитет 

живота становништва са 

природним, демографским, 

економским и политичко-

географским одликама 

простора; 

 препознаје негативне 
утицаје човека на животну 
средину настале услед 
специфичности развоја 
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пољопривреде, рударства, 
енергетике, индустрије, 
саобраћаја и туризма на 
проучаваним континентима, 
регијама и у одабраним 
државама. 

4. АФРИКА 

– компетенција за учење; 
– комуникација; 
– дигитална компетенција; 
– одговоран однос према околини; 
– одговоран однос према здрављу; 
– одговорно учешће у демократском 
друштву; 
– предузимљивости орјентација ка 
предузетништву; 
– рад са подацима и информацијама; 
– решавање проблема; 
– сарадња; 
– естетичка компетенција. 

ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.1.3.1. 
ГЕ.1.3.2. 
ГЕ.2.3.1. 
ГЕ.3.3.1. 
ГЕ.3.3.2. 
ГЕ.1.4.2. 
ГЕ.2.4.2. 
ГЕ.3.4.3. 

 дефинише границе 
континента и показује на 
карти океане и мора којима 
је проучавани континент 
окружен и лоцира највећа 
острва, полуострва, 
мореузе, земљоузе, 
пролазе; 

 проналази на карти државе 
проучаване регије и именује 
их; 

 приказује на немој карти 
најважније географске 
појмове: континенте, океане, 
мора, облике разуђености 
обала, низије, планине, реке, 
језера, државе, градове, 
туристичке атракције, 
културно-историјске 
споменике; 

 препознаје облике рељефа, 
водне објекте и живи свет 
карактеристичан за 
наведену регију;  

 анализира утицај географске 
ширине, рељефа, односа 
копна и мора, морских 
струја, вегетације и човека 
на климу; 

 објашњава настанак 
пустиња на територији 
проучаваног континента; 

 проналази податке о бројном 

стању становништва по 

континентима, регијама и 

одабраним државама и 

издваја просторне целине са 

највећом концентрацијом 

становништва у свету; 

 укаже на узроке и последице 

кретања броја становника, 

густине насељености, 

природног прираштаја, 

миграција и специфичних 

структура становништва по 
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континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

 тумачи и израђује тематске 

карте становништва по 

континентима, регијама и 

одабраним државама; 

 открива узроке и последице 

процеса урбанизације на 

различитим континентима, 

регијама и у одабраним 

државама; 

 доведе у везу природне 

ресурсе са степеном 

економске развијености 

појединих регија и 

одабраних држава; 

 објашњава узроке и 

последице глобалних 

феномена као што су 

сиромаштво, унутрашње и 

спољашње миграције, 

демографска експлозија и 

пренасељеност, болести и 

епидемије, политичка 

нестабилност; 

 доводе у везу квалитет 

живота становништва са 

природним, демографским, 

економским и политичко-

географским одликама 

простора; 

 препознаје негативне 

утицаје човека на животну 

средину настале услед 

специфичности развоја 

пољопривреде, рударства, 

енергетике, индустрије, 

саобраћаја и туризма на 

проучаваним континентима, 

регијама и у одабраним 

државама. 

5. 
СЕВЕРНА 
АМЕРИКА 

– компетенција за учење; 
– комуникација; 
– дигитална компетенција; 
– одговоран однос према околини; 
– одговоран однос према здрављу; 
– одговорно учешће у демократском 
друштву; 
– предузимљивости орјентација ка 
предузетништву; 

ГЕ.1.3.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.1.3.2. 
ГЕ.2.3.1. 
ГЕ.3.3.1. 

 дефинише границе 
континента и показује на 
карти океане и мора 
којима је проучавани 
континент окружен и 
лоцира највећа острва, 
полуострва, мореузе, 
земљоузе, пролазе; 
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– рад са подацима и информацијама; 
– решавање проблема; 
– сарадња; 
– естетичка компетенција. 

ГЕ.3.3.2. 
ГЕ.1.4.2. 
ГЕ.2.4.2. 
ГЕ.3.4.3. 

 проналази на карти 
државе проучаване 
регије и именује их; 

 приказује на немој карти 
најважније географске 
појмове: континенте, 
океане, мора, облике 
разуђености обала, 
низије, планине, реке, 
језера, државе, градове, 
туристичке атракције, 
културно-историјске 
споменике; 

 препознаје облике 
рељефа, водне објекте и 
живи свет 
карактеристичан за 
наведену регију;  

 анализира утицај 
географске ширине, 
рељефа, односа копна и 
мора, морских струја, 
вегетације и човека на 
климу; 

 објашњава настанак 
пустиња на територији 
проучаваног континента; 

 проналази податке о 

бројном стању 

становништва по 

континентима, регијама и 

одабраним државама и 

издваја просторне 

целине са највећом 

концентрацијом 

становништва у свету; 

 укаже на узроке и 

последице кретања броја 

становника, густине 

насељености, природног 

прираштаја, миграција и 

специфичних структура 

становништва по 

континентима, регијама и 

у одабраним државама; 

 тумачи и израђује 

тематске карте 

становништва по 

континентима, регијама и 

одабраним државама; 

 открива узроке и 

последице процеса 
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урбанизације на 

различитим 

континентима, регијама и 

у одабраним државама; 

 доводе у везу квалитет 
живота становништва са 
природним, 
демографским, 
економским и политичко-
географским одликама 
простора; 

 доведе у везу природне 

ресурсе са степеном 

економске развијености 

појединих регија и 

одабраних држава. 

6. 
ЈУЖНА 

АМЕРИКА 

– компетенција за учење; 
– комуникација; 
– дигитална компетенција; 
– одговоран однос према околини; 
– одговоран однос према здрављу; 
– одговорно учешће у демократском 
друштву; 
– предузимљивости орјентација ка 
предузетништву; 
– рад са подацима и информацијама; 
– решавање проблема; 
– сарадња; 
– естетичка компетенција. 

ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.1.3.1. 
ГЕ.1.3.2. 
ГЕ.2.3.1. 
ГЕ.3.3.1. 
ГЕ.3.3.2. 
ГЕ.1.4.2. 
ГЕ.2.4.2. 
ГЕ.3.4.3. 

 дефинише границе 
континента и показује на 
карти океане и мора 
којима је проучавани 
континент окружен и 
лоцира највећа острва, 
полуострва, мореузе, 
земљоузе, пролазе; 

 проналази на карти 
државе проучаване 
регије и именује их; 

 приказује на немој карти 
најважније географске 
појмове: континенте, 
океане, мора, облике 
разуђености обала, 
низије, планине, реке, 
језера, државе, градове, 
туристичке атракције, 
културно-историјске 
споменике; 

 препознаје облике 
рељефа, водне објекте и 
живи свет 
карактеристичан за 
наведену регију;  

 анализира утицај 
географске ширине, 
рељефа, односа копна и 
мора, морских струја, 
вегетације и човека на 
климу; 

 објашњава настанак 
пустиња на територији 
проучаваног континента; 
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 проналази податке о 
бројном стању 
становништва по 
континентима, регијама и 
одабраним државама и 
издваја просторне 
целине са највећом 
концентрацијом 
становништва у свету; 

 укаже на узроке и 
последице кретања броја 
становника, густине 
насељености, природног 
прираштаја, миграција и 
специфичних структура 
становништва по 
континентима, регијама и 
у одабраним државама; 

 тумачи и израђује 
тематске карте 
становништва по 
континентима, регијама и 
одабраним државама; 

 открива узроке и 
последице процеса 
урбанизације на 
различитим 
континентима, регијама и 
у одабраним државама; 

 доведе у везу природне 
ресурсе са степеном 
економске развијености 
појединих регија и 
одабраних држава; 

 објашњава узроке и 
последице глобалних 
феномена као што су 
сиромаштво, унутрашње 
и спољашње миграције, 
демографска експлозија 
и пренасељеност, 
болести и епидемије, 
политичка нестабилност; 

 доводе у везу квалитет 
живота становништва са 
природним, 
демографским, 
економским и политичко-
географским одликама 
простора; 

 препознаје негативне 
утицаје човека на 
животну средину настале 
услед специфичности 
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развоја пољопривреде, 
рударства, енергетике, 
индустрије, саобраћаја и 
туризма на проучаваним 
континентима, регијама и 
у одабраним државама. 

7. 
АУСТРАЛИЈА И 

ОКЕАНИЈА 

– компетенција за учење; 
– комуникација; 
– дигитална компетенција; 
– одговоран однос према околини; 
– одговоран однос према здрављу; 
– одговорно учешће у демократском 
друштву; 
– предузимљивости орјентација ка 
предузетништву; 
– рад са подацима и информацијама; 
– решавање проблема; 
– сарадња; 
– естетичка компетенција. 

ГЕ.1.1.3.  
ГЕ.2.1.3.  
ГЕ.2.1.4.  
ГЕ.2.1.4.  
ГЕ.3.1.1.  
ГЕ.1.3.1.  
ГЕ.1.3.2.  
ГЕ.2.3.1.  
ГЕ.3.3.1.  
ГЕ.3.3.2.  
ГЕ.1.4.2.  
ГЕ.2.4.2. 
ГЕ.3.4.3.  

 дефинише границе 
континента и показује на 
карти океане и мора 
којима је проучавани 
континент окружен и 
лоцира највећа острва, 
полуострва, мореузе, 
земљоузе, пролазе; 

 проналази на карти 
државе проучаване 
регије и именује их; 

 приказује на немој карти 
најважније географске 
појмове: континенте, 
океане, мора, облике 
разуђености обала, 
низије, планине, реке, 
језера, државе, градове, 
туристичке атракције, 
културно-историјске 
споменике; 

 препознаје облике 
рељефа, водне објекте и 
живи свет 
карактеристичан за 
наведену регију;  

 анализира утицај 
географске ширине, 
рељефа, односа копна и 
мора, морских струја, 
вегетације и човека на 
климу; 

 објашњава настанак 
пустиња на територији 
проучаваног континента; 

 проналази податке о 

бројном стању 

становништва по 

континентима, регијама и 

одабраним државама и 

издваја просторне 

целине са највећом 

концентрацијом 

становништва у свету; 

 укаже на узроке и 

последице кретања броја 
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становника, густине 

насељености, природног 

прираштаја, миграција и 

специфичних структура 

становништва по 

континентима, регијама и 

у одабраним државама; 

 тумачи и израђује 

тематске карте 

становништва по 

континентима, регијама и 

одабраним државама; 

 открива узроке и 

последице процеса 

урбанизације на 

различитим 

континентима, регијама и 

у одабраним државама; 

 доводе у везу квалитет 
живота становништва са 
природним, 
демографским, 
економским и политичко-
географским одликама 
простора; 

 доведе у везу природне 

ресурсе са степеном 

економске развијености 

појединих регија и 

одабраних држава. 

8. 
ПОЛАРНЕ 
ОБЛАСТИ 

– компетенција за учење; 
– комуникација; 
– дигитална компетенција; 
– одговоран однос према околини; 
– одговоран однос према здрављу; 
– одговорно учешће у демократском 
друштву; 
– предузимљивости орјентација ка 
предузетништву; 
– рад са подацима и информацијама; 
– решавање проблема; 
– сарадња; 
– естетичка компетенција. 

ГЕ.1.1.3.  
ГЕ.2.1.3.  
ГЕ.2.1.4.  
ГЕ.2.1.4.  
ГЕ.3.1.1.  
ГЕ.1.4.2.  
ГЕ.2.4.2.  
ГЕ.3.4.3.  

 дефинише границе 
континента и показује на 
карти океане и мора 
којима је проучавани 
континент окружен и 
лоцира највећа острва, 
полуострва, мореузе, 
земљоузе, пролазе; 

 анализира утицај 
географске ширине, 
рељефа, односа копна и 
мора, морских струја, 
вегетације и човека на 
климу; 

 приказује на немој карти 
најважније географске 
појмове: континенте, 
океане, мора, облике 
разуђености обала, 
низије, планине, реке, 
језера, државе, градове, 
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туристичке атракције, 
културно-историјске 
споменике; 

 вреднује улогу 
међународних 
организација у свету. 

 

 

Наставни предмет:БИОЛОГИЈА 

Разред: 7. 

Годишњи фонд часова: 72   

Недељни фонда часова: 2  

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

 

Глобални план рада наставе и учења предмета Биологија за 7. разред 

 основне школе 

Р. 

бр. 
Наставна област/тема 

Препоручен број часова за: 

об
ра

д
у 

об
ра

д
у 

 и
 

ве
ж

б
е 

ве
ж

б
е 

ут
вр

ђи
ва

њ
е 

 

и 
ве

ж
б

е 

ут
вр

ђи
ва

њ
е 

си
ст

ем
ат

из
а

ц
иј

у Укупан број 

часова 

1. Наслеђивање и еволуција 5  3  1 1 10 

2. 
Јединство грађе и функције као 

основа живота 
14 1 5 2 9 1 32 

3. 
Порекло и разноврсност живог 

света 
4 1 3  2 1 11 

4. Живот у екосистему 4 1 4  2 1 12 

5. Човек и здравље 4  1  1 1 7 

 Укупно: 31 3 16 2 15 5 72 

 
 
Корелација са другим предметима:  
Математика  
Физичко и здравствено васпитање  
Информатика и рачунарство  
Географија  
Техника и технологија  
Ликовна култура  
Српски језик и књижевност  
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ИСХОДИ 
По завршетку разреда 
ученик ће бити у стању 
да: 

ОБЛАСТ/ 
ТЕМА 

САДРЖАЈИ 

У
ку

па
н 

б
ро

ј ч
ас

ов
а 

Препоручен број часова  

О
б

ра
д

а 

О
б

ра
д

а 
и 

ве
ж

б
а 

В
еж

б
а 

У
тв

рђ
ив

ањ
е 

и 

ве
ж

б
а 

У
тв

рђ
ив

ањ
е 

С
ис

тм
ат

из
ац

иј
а 

– прикупи и анализира 
податке о животним 
циклусима почевши 
од оплођења;  

– упореди бесполно и 
полно 
размножавање; 

– идентификује 
разлике између 
митозе и мејозе на 
основну промене 
броја хромозома и 
њихове улоге у 
развићу и 
репродукцији; 

– одреди однос између 
гена и хромозома и 
основну улогу 
генетичког 
материјала у ћелији; 

– шематски прикаже 
наслеђивање пола и 
других особина 
према првом 
Менделовом 
правилу; 

– одреди положај 
организма на дрвету 
живота на основу 
прикупљених и 
анализираних 
информација о 
његовој грађи; 

– упореди организме 
на различитим 
позицијама на 
дрвету живота према 
начину на који 
обављају животне 
процесе;  

– користи микроскоп за 
посматрање грађе 

Наслеђивање и 

еволуција 

 

Улога и значај једра у 

метаболизму ћелије. 

Деоба ћелије (хромозоми, 

настајање телесних и 

полних ћелија). 

ДНК и појам гена (алел, 

генотип, фенотип) 

Прво Менделово правило, 

крвне групе, трансфузија и 

трансплантација. 

Наслеђивање пола. 

Наследне болести. 

Животни циклуси биљака и 

животиња. Смена 

генерација. Једнополни и 

двополни организми. 

Значај и улога полног 

размножавања. 

10 5 - 3 - 1 1 

Јединство грађе 

и функције као 

основа живота 

Основни принципи 

организације живих бића. 

Појам симетрије – типични 

примери код 

једноћелијских и 

вишећелијских организама; 

биолошки значај.  

Симетрија, цефализација и 

сегментација код 

животиња. 

Присуство/одсуство 

биљних органа, (симетрија 

и сегментација код 

биљака). 

Ћелије са специфичном 

функцијом: мишићне, 

крвне, нервне, ћелије 

затварачице... 

Грађа и улога ткива,  

органа, органских система 

32 14 1 

 

5 

 

2 

 

9 1 
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гљива, биљних и 
животињскихткива; 

– разврста организме 
према задатим 
критеријумима 
применом дихотомих 
кључева; 

– повеже принципе 
систематике са 
филогенијом и 
еволуцијом на 
основу данашњих и 
изумрлих врста – 
фосила; 

– идентификује 
основне односе у 
биоценози на 
задатим примерима; 

– илуструје примерима 
однос између 
еколошких фактора и 
ефеката природне 
селекције; 

– упореди прикупљене 
податке о изабраној 
врсти и њеној 
бројности на 
различитим 
стаништима; 

– повеже утицај 
абиотичких чинилаца 
у одређеној животној 
области – биому са 
животним формама 
које га насељавају; 

– анализира разлику 
између сличности и 
сродности 
организама на 
примерима 
конвергенције и 
дивергенције;  

– идентификује 
трофички ниво 
организма у мрежи  
исхране; 

– предложи акције 
заштите 
биодиверзитета и 
учествује у њима; 

– анализира задати 
јеловник са аспекта 
уравнотежене и 
разноврсне исхране; 

и значај за  

функционисање организма.  

Компаративни преглед 

грађе главних група 

биљака, гљива и животиња 

– сличности и разлике у 

обављању основних 

животних процеса на 

методски одабраним 

представницима. 

Порекло и 
разноврсност 
живог света 

Основни принципи 

систематике (Карл Лине, 

биномна номенклатура). 

Приказ разноврсности 

живота кроз основне 

систематске категорије до 

нивоа кола и класе. 

Докази еволуције, фосили 

и тумачење филогенетских 

низова (предачке и 

потомачке форме, 

прелазни фосили). 

11 4 1 3 - 2 1 

Живот у 

екосистему 

 

Састав и структура 

популација. Популациона 

динамика (природни 

прираштај и миграције).  

Абиотички фактори и 

биотички односи као 

чиниоци природне 

селекције (адаптације). 

Мреже исхране. Животне 

области.  

Конвергенција и 

дивергенција животних 

форми.  

Заштита природе. Заштита 

биодиверзитета. 

12 4 1  4 2 1 

Човек и 

здравље 

 

Примери наследних 

болести. 

Особине и грађа вируса. 

Болести изазване 

вирусима.  

Имунитет, вакцине. 

Пулс и крвни притисак. 

Прва помоћ: повреде 

крвних судова (практичан 

рад). 

7 4 - 1 - 1 1 
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– идентификује 
поремећаје исхране 
на основу типичних 
симптома (гојазност, 
анорексија, 
булимија); 

– планира време за 
рад, одмор и 
рекреацију; 

– доведе у везу 
измењено понашање 
људи са 
коришћењем 
психоактивних 
супстанци; 

– аргументује 
предности 
вакцинације; 

– примени поступке 
збрињавања лакших 
облика крварења; 

– расправља о 
различитости међу 
људима са аспекта 
генетичке 
варијабилности, 
толеранције и 
прихватања 
различитости. 

Принципи уравнотежене 

исхране и поремећаји у 

исхрани. 

Значај правилног чувања, 

припреме и хигијене 

намирница; тровање 

храном. 

Промене у адолесценцији. 

Здрави стилови живота 

(сан, кондиција, итд.). 

Последице болести 

зависности – наркоманија. 

 

Оперативни плана рада наставе и учења предмета Биологија за  7. разред основне школе 

  

Укупно: 72  часа ((31 + 3) + 16 + (20 + 2)) 

Ред

ни 

број 

часа 

Наставна јединица Тип часа 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА         10 (5 + 3 + 2) 

1. 1. Грађа ћелије обрада 

2. 2. Jедро, ДНК и гени                                обрада 

3. 3. Вежба: изоловање ДНК вежба 

4. 4. Деоба ћелије обрада 

5. 5. Вежба: израда модела ћелијских деоба вежба 

6. 6.Грађа ћелије, деоба ћелије 
утврђива

ње 

7. 7. Правила наслеђивања обрада 

8. 8. Наслеђивање пола и наследне болести обрада 

9. 9. Школски пројекат: правила наслеђивања вежба 

10. 10. Наслеђивање и еволуција                                   системат. 
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ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈА КАО ОСНОВА ЖИВОТА  32  ((14 + 1) + 5 + (10 + 2)) 

11. 1. Ниво организације и грађе тела обрада 

12. 2. Школски пројекат: Симетрија у живом свету вежба 

13. 3. Ниво организације и грађе тела 
утврђива

ње 

14. 4. Једноћелијске еукарије обрада 

15. 5. Једноћелијске еукарије,  вежба (Посматрање протиста) 
утвр/ 

вежба 

16. 6. Гљиве и лишајеви                   обрада 

17. 7. Гљиве и лишајеви                   
утврђива

ње 

18. 8. Животни процеси код биљака обрада 

19. 9. Животни процеси код биљака, вежба (Биљна ткива) 
утвр/вежб

а 

20. 10. Размножавање биљака и циклус развића обрада 

21. 11. Школски пројекат: Цветови биљака вежба 

22. 12. Раст и покрети биљака обрада 

23. 13. Размножавање и животни циклус биљака, раст и покрети  
утврђива

ње 

24. 14. Заштита тела обрада 

25. 15. Потпора и покретљивост обрада 

26. 16. Вежба: Сличности и разлике у грађи скелета животиња вежба 

27. 17. Заштита тела, потпора и покретљивост              
утврђива

ње 

28. 18. Пријем и реаговање на дражи – чула обрада 

29. 19. Нервни систем обрада 

30, 20. Школски пројекта: Пријем и реаговање на дражи вежба 

31. 21. Нервни систем, чула                 
утврђива

ње 

32. 22. Обезбеђивање енергије обрада 

33. 23. Обезбеђивање енергије, вежба (Доказивање дисањa и варења) 
обр/вежб

а 

34. 24. Обезбеђивање енергије 
утврђива

ње 

35. 25. Транспорт супстанци кроз тело обрада 

36. 26. Школски пројекат: АБ0 систем крвних група вежба 

37. 27. Транспорт супстанци кроз тело, крвне групе       
утврђива

ње 

38. 28. Излучивање код животиња обрада 

39. 29. Излучивање 
утврђива

ње 

40. 30. Размножавање животиња и животни циклуси обрада 

41. 31. Размножавање код животиња       
утврђива

ње 

42. 32. Јединство грађе и функција као основа живота системат. 

ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОГ СВЕТА     11 ((4 + 1) + 3 + 3) 
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43. 1. Основни принципи систематике обрада 

44. 2. Школски пројекат: Израда дихотомог кључа вежба 

45. 
3.  Основни принципи систематике утврђива

ње 

46. 4. Разноврсност у царству животиња обрада 

47. 5. Разноврсност у царству животиња, вежба (Табеларни преглед разноврсности животиња) 
обр/вежб

а  

48. 6. Тумачење филогенетских низова обрада 

49. 7. Школски пројекат: Разноврсност животиња на дрвету живота вежба 

50. 
8. Разноврсност у царству животиња, филогенетски низови утврђива

ње 

51. 9. Докази еволуције обрада 

52. 10. Вежба: Израда фосила  вежба 

53. 11. Порекло и разноврсност живог света          системат. 

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ        12 ((4 + 1) + 4 + 3) 

54. 1. Биоми обрада 

55. 2. Вежба: представљање биома вежба 

56. 3. Популације и односи исхране међу њима обрада 

57. 4. Вежба: Бројност и густина популације вежба 

58. 5. Биоми, популација, односи исхране            
утврђива

ње 

59. 6. Еколошки фактори обрада 

60. 7. Еколошки фактори, вежба: Утицај еколошких фактора на развој биљака 
обр/вежб

а 

61. 8. Еколошки фактори 
утврђива

ње 

62. 9. Биодиверзитет обрада 

63. 10. Вежба: „Ноје” вежба 

64. 11. Школски проjекат: Сајам туризма 1 вежба 

65. 12. Живот у екосистему     системат. 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ  7 (4 + 1 + 2) 

66. 1. Вируси и вирусне болести обрада 

67. 2. Имунитет и вакцине обрада 

68. 3. Понављање 
утврђива

ње 

69. 4. Здрави стилови живота обрада 

70. 5. Вежба: Живим здраво и тиме се дичим вежба 

71. 6. Проблеми одрастања обрада 

72. 7. Човек и здравље системат. 

 

Предлог Глобалног плана рада наставе и учења предмета Биологија за 7. разред 

 основне школе 

 МЕСЕЦ  
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Назив предмета МАТЕМАТИКА 

Циљ Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и 

вештинама, развије основе апстрактног и критичког ми- шљења, позитивне ставове према 

математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена 

знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и 

да формира основ за даљи развој математичких појмова 

Разред Седми 

Годишњи фонд часова 144 часа 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
IX X XI XII I II III IV V VI 

Укупан 

број 

часова 

 

1. 

 

Наслеђивање и еволуција 9 1         10 

 

2. 

 

Јединство грађе и 

функције као основа 

живота 

 7 7 4 6 4 4    32 

 

3. 

 

Порекло и разноврсност 

живог света 
  1 4   4 2   11 

 

4. 

 

Живот у екосистему        6 6  12 

 

5. 

 

Човек и здравље         2 5 7 

Укупно: 9 8 8 8 6 4 8 8 8 5 72 
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– израчуна степен реалног броја и 

квадратни корен потпуног квадрата и 

примени одговарајућа својства 

операција; 

– одреди бројевну вредност 

једноставнијег израза са реалним 

бројевима; 

– на основу реалног проблема састави и 

израчуна вредност јед- ноставнијег 

бројевног израза са реалним бројевима; 

– одреди приближну вредност реалног 

броја и процени апсолут- ну грешку; 

– нацрта график функције y = kx, k R\{0}; 

– примени продужену пропорцију у 

реалним ситуацијама; 

– примени Питагорину теорему у 

рачунским и конструктивним задацима; 

– трансформише збир, разлику и производ 

полинома; 

– примени формуле за разлику квадрата и 

квадрат бинома; 

– растави полином на чиниоце (користећи 

дистрибутивни закон и формуле за 

квадрат бинома и разлику квадрата); 

– примени трансформације полинома на 

решавање једначина; 

– примени својства страница, углова и 

дијагонала многоугла; 

– израчуна површину многоугла користећи 

обрасце или разло- живу једнакост; 

– конструише ортоцентар и тежиште 

троугла; 

– примени ставове подударности при 

доказивању једноставни- јих тврђења и у 

конструктивним задацима; 

– примени својства централног и 

периферијског угла у кругу; 

– израчуна обим и површину круга и 

његових делова; 

– преслика дати геометријски објекат 

ротацијом; 

– одређује средњу вредност, медијану и 

мод 

 

 

 

 

 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

Квадрат 

рационалног броја 

Решавање 

једначине x² = a, 

a ³ 0; постојање ирационалних бројева (на 

пример решења једна- чине x2 = 2) 

Реални бројеви и 

бројевна права 

Квадратни корен, 

једнакост  

Децимални запис реалног броја; 

приближна вредност реалног броја; 

апсолутна грешка Основна својства 

операција с реалним бројевима 

Функција директне 

пропорционалности y = kx, k 

R\{0} 

Продужена пропорција 

 

 

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 

Питагорина теорема (директна и обратна) 

Важније примене Пи- тагорине теореме 

Конструкције тачака на бројевној правој 

које одговарају бројеви- ма , итд 

Растојање између две тачке у 

координатном систему 

 

 

 

 

ЦЕЛИ АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 

Први део 

Степен чији је изложилац природан број; 

степен декадне једини- це чији је 

изложилац цео број; операције са 

степенима; степен производа, количника и 

степена 

Други део 

Алгебарски изрази Полиноми и операције 

(мономи, сређени облик, трансформације 

збира, разлике и производа полинома у 

сређени облик полинома) Квадрат бинома 

и разлика квадрата Растављање 

полинома на чиниоце коришћењем 

дистрибутивног закона, формуле за 

квадрат бинома и разлику квадрата 

Примене 

 

 

МНОГОУГАО 

Појам многоугла Врсте многоуглова 

Збир углова многоугла Број дијагонала 

многоугла Правилни многоуглови (појам, 

својства, конструкције) Обим и површина 

многоугла 

Тежишна дуж троугла Ортоцентар 

и тежиште троугла Сложеније 
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примене ставова подударности 

 

КРУГ 

Централни и периферијски 

угао у кругу Обим круга, 

број π Дужина кружног лука 

Површина круга, кружног исечка и 

кружног прстена Ротација 

ОБРАДА ПОДАТАКА Средња вредност, медијана и мод 

Кључни појмови садржаја: реални број, степен, квадратни корен, Питагорина теорема, полином, 
многоугао, ортоцентар и тежи- ште, круг, број π, ротација и средња вредност. 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ 
МЕСЕЦ 

ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ СВЕГА 
IX X XI XII I II III IV V VI 

1. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 14 6         8 12 20 

2. 
ПИТАГОРИНА 

ТЕОРЕМА 
 11 7        7 11 18 

3. 
ЦЕЛИ АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 
  6 11  2 15 11   19 26 45 

4. МНОГОУГАО    7 9 6     7 15 22 

5. КРУГ        2 16  7 11 18 

6. ОБРАДА ПОДАТАКА          5 2 3 5 

А 

ОБНАВЉАЊЕ ГРАДИВА 

ИЗ ПРЕТХОДНИХ 

РАЗРЕДА 

4           4 4 

Б 

ПРИПРЕМА, ИЗРАДА И 

ИСПРАВКА ПИСМЕНИХ 

ЗАДАТАКА 

  3  3  2 1  3  12 12 

УКУПНО 18 17 16 18 12 8 17 14 16 8 50 94 144 

*Поред програмом предвиђених 8 часова за израду и исправку писмених задатака, издвојена су још 4 часа за 
припреме за писмене задатке. Ови часови су издвојени јер по правилу не припадају једној од наставних области, 
на њима се систематизује знање из више наставних области.  

Р. 

БР. 
ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
ИСХОДИ 

1. 

 

 

 

‒ Компетенција за 
целоживотно учење;  

‒ комуникација;  
‒ рад са подацима и 

информацијама;  
‒ дигитална компетенција;  

МА.1.1.2.  МА.1.1.3.  

МА.1.1.4.  МА.2.1.1.  

МА.2.1.2.  МА.2.1.4.  

МА.3.1.1.  МА.3.1.3. 

Ученик ће бити у стању да: 

 израчуна степен 

реалног броја и 

квадратни корен 
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РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

‒ решавање проблема;  
‒ сарадња. 

потпуног квадрата и 

примени 

одговарајућа 

својства операција; 

 одреди бројевну 

вредност 

једноставнијег 

израза са реалним 

бројевима; 

 на основу реалног 

проблема састави и 

израчуна вредност 

једноставнијег 

бројевног израза са 

реалним бројевима;  

 одреди приближну 

вредност реалног 

броја и процени 

апсолутну грешку; 

 нацрта график 

функције 

 

; 

‒ примени продужену 

пропорцију у 

реалним 

ситуацијама. 

2. 

 

 

 

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 

‒ Компетенција за 
целоживотно учење;  

‒ комуникација;  
‒ рад са подацима и 

информацијама;  
‒ дигитална компетенција;  
‒ решавање проблема;  
‒ сарадња. 

МА.1.3.2.  МА.2.3.2.  

МА.3.3.2.  

Ученик ће бити у стању да: 

 примени Питагорину 

теорему у 

рачунским и 

конструктивним 

задацима; 

 правилно користи 

геометријски 

прибор. 
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3. 

 

 

 

 

ЦЕЛИ АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 

‒ Компетенција за 
целоживотно учење;  

‒ комуникација;  
‒ рад са подацима и 

информацијама;  
‒ дигитална компетенција;  
‒ решавање проблема;  
‒ сарадња. 

МА.1.1.6.  МА.2.1.4.  

МА.2.2.2.  МА.2.2.3.  

МА.3.1.1.  

МА.3.1.3.  МА.3.2.2.  

МА.3.2.3.  

Ученик ће бити у стању да: 

 трансформише 

збир, разлику и 

производ полинома; 

 примени формуле 

за разлику квадрата 

и квадрат бинома; 

 растави полином на 

чиниоце (користећи 

дистрибутивни 

закон и формуле за 

квадрат бинома и 

разлику квадрата); 

 примени 

трансформације 

полинома на 

решавање 

једначина. 

4. 

 

 

 

 

МНОГОУГАО 

‒ Компетенција за 
целоживотно учење;  

‒ комуникација;  
‒ рад са подацима и 

информацијама;  
‒ дигитална компетенција;  
‒ решавање проблема; 
‒ сарадња. 

МА.2.3.1.  МА.2.3.2.  

МА.3.3.2.   МА.3.3.3. 

Ученик ће бити у стању да: 

 примени својства 

страница, углова и 

дијагонала 

многоугла; 

 израчуна површину 

многоугла користећи 

обрасце или 

разложиву 

једнакост; 

 конструише 

ортоцентар и 

тежиште троугла; 

 примени ставове 

подударности при 

доказивању 

једноставнијих 

тврђења и у 

конструктивним 

задацима. 

5. 

 

 

 

КРУГ 

‒ Компетенција за 
целоживотно учење;  

‒ комуникација;  
‒ рад са подацима и 

информацијама;  
‒ дигитална компетенција;  
‒ решавање проблема; 
‒ сарадња. 

МА.1.3.3.  МА.2.3.3.  

МА.3.3.3. 

Ученик ће бити у стању да: 

‒ примени својства 

централног и 

периферијског угла 

у кругу; 

‒ израчуна обим и 

површину круга и 

његових делова; 
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‒ преслика дати 

геометријски објекат 

ротацијом. 

6. 

 

 

 

ОБРАДА ПОДАТАКА 

‒ Компетенција за 
целоживотно учење;  

‒ комуникација;  
‒ рад са подацима и 

информацијама;  
‒ дигитална компетенција;  
‒ решавање проблема; 
‒ сарадња. 

МА.1.5.2.  МА.1.5.3.  

МА.2.5.2.  МА.2.5.3.  

МА.3.5.2.  МА.3.5.3. 

Ученик ће бити у стању да: 

 одређује средњу 

вредност, медијану 

и мод. 

 

 

 

Назив предмета ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ Циљ учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке 

критеријуме кроз практични рад, оспособљава за кому- никацију и да изграђује позитиван 

однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа 

Разред Седми 

Годишњи фонд часова 36 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити 

у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– користи традиционалне технике и одабрана 
савремена сред- ства за ликовна 
истраживања; 
– изражава, одабраним ликовним 
елементима, емоције, стање или 
имагинацију; 
– обликује композиције примењујући основна 
знања о пропор- цијама и перспективи; 
– користи, сам или у сарадњи са другима, 
одабране изворе, по- датке и информације 
као подстицај за стваралачки рад; 
– разговара о одабраним идејама, темама или 
мотивима у умет- ничким остварењима 
различитих култура и епоха; 
– уважава себе и друге када снима, обрађује 
и дели дигиталне фотографије; 
– учествује у заједничком креативном раду 
који обједињује ра- зличите уметности и/или 
уметност и технологију; 
– прави, самостално или у тиму, презентације 
о одабраним те- мама повезујући кључне 

 
 

 
ПРОСТОР И 

КОМПОЗИЦИЈА 

Композиција Боје и емоције, стилизација 
облика Композиција линија, композиција боја, 
композиција облика Равнотежа, кон- траст, 
понављање и степеновање облика, 
варијације Орнамент и арабеска 

 
Пропорције Пропорције главе и тела 

 
Перспектива Колористичка, ваздушна, 
линеарна перспектива 

 
 
 
 

КОМУНИКАЦИЈА 

Теме Историјска, религијска и митолошка 
тема Оригинал, копи- ја и плагијат 

 
Дигитална фотографија Кадар, селфи 

и аутопортрет Анимација Процес 

креирања, стори борд 

Сцена Обједињавање покрета, игре и звука 
 
Презентације 
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текстуалне податке и визуелне инфор- 
мације; 
– представи своје и радове других, кратко, 
аргументовано и афирмативно; 
– предлаже идеје за уметничку рециклажу, 
хуманитарне акције кроз ликовно 
стваралаштво или обилазак места и установа 
кул- туре; 
– разматра своја интересовања и могућности 
у односу на зани- мања у визуелним 
уметностима 

 

 
УМЕТНОСТ ОКО 

НАС 

Уметност и технологија Уметничка занимања 
и продукти Са- времена технологија и 
уметност 

 
Уметност око нас Уметничка рециклажа, 
уметнички пројекти, хуманитарне акције 
Наслеђе 

Кључни појмови садржаја: простор, облик, линија, боја, текстура, светлина. 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

РАЗРЕД: СЕДМИ 

НАСТАВНИК: 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ 

МЕСЕЦ 
ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. 
ПРОСТОР И 

КОМПОЗИЦИЈА 

4 5 4 4 2      15 4 19 

2. КОМУНИКАЦИЈА     1 2 4 4 2  5 8 13 

3. 
УМЕТНОСТ ОКО 

НАС 

        2 2 3 1 4 

УКУПНО 4 5 4 4 3 2 4 4 4 2 27 7 36 

 

Р. 
БР. 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

ИСХОДИ 

1. 

ПРОСТОР И 

КОМПОЗИЦИЈА 
 Компетенције за 

учење;  

 естетичка 
компетенција;  

 комуникација; 

 одговорно учешће 
у демократском 
друштву;  

 одговоран однос 
према околини;  

 

 Уочава и формулише ликовни 
проблем; 

 активно посматра, уочава и 
описује предмете, бића и 
појаве и њихове односе; 

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

 разговара о одабраним 
идејама, темама или мотивима 
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2. 

КОМУНИКАЦИЈА  одговоран однос 
према здрављу;  

 предузимљивост и 
предузетништво;  

 рад са подацима и 
информацијама;  

 решавање 
проблема;  

 сарадња;  

 дигитална 
компетенција. 

 

у уметничким остварењима 
различитих култура и епоха;  

 комуницира и спонтано 
изражава своје ставове, мисли 
и осећања; 

 сарађује у тиму и показује 
кооперативност у раду;  

 показује иницијативу и 
самосталност у раду; 

 именује и описује појмове и 
њихово значење у оквиру 
теме/лекције; 

 описује елементе који се 
обрађују у теми/лекцији, а које 
уочава у природи, окружењу и 
уметничким делима; 

 наводи примере из окружења 
и тумачи их; 

 разуме контекст културног 
наслеђа различитих епоха; 

 активно тумачи уметничка 
остварења у складу са задатим 
критеријумима и са личним 
доживљајем; 

 објашњава процедуре и 
значења; 

 користи самостално или у 
сарадњи са другима одабране 
изворе, податке и информације 
као подстицај за стваралачки 
рад; 

 повезује кључне текстуалне 
податке и визуелне 
информације;  

 повезује стечена знања са 
осталим наставним 
садржајима; 

 открива, упоређује и 
анализира значења појмова из 
теме/лекција у уметничким 
делима; 

 разматра, у групи, како је 
учио/ла о изражајним 
својствима материјала и 
техника и где се та знања 
примењују; 

 проналази и систематизује 
информације из различитих 
извора; 

 развија стратегије 
проналажења разних одговора 
и начина за решавање 
проблема; 

3. 

УМЕТНОСТ ОКО НАС 
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 креира, самостално или у 
тиму, презентације о 
одабраним темама; 

 производи разноврсне, 
маштовите и оригиналне идеје; 

 уважава себе и друге када 
снима, обрађује и дели 
дигиталне фотографије;  

 показује радозналост и 
склоност да поставља 
питања, критикује, дискутује 
и изражава своје ставове у 
односу на тему/ликовни 
проблем; 

 процењује и аргументује 
сопствене и ставове и поступке 
других; 

 представља и процењује 
усмено своје и радове других, 
кратко, аргументовано и 
афирмативно;  

 објашњава процедуре и 
значења и изводи закључке;  

 уважава различитост, 
мултикултуралност; 

 показује емпатију и хумане 

ставове. 

 
 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: М У З И Ч К А     К У Л Т У Р А 

РАЗРЕД: СЕДМИ 

 

Циљ наставе  и учења музичке културе је да код ученика, развијајући интересовања за музичку уметност, 

стваралачко и критичко мишљење, естетске критеријуме, формира естетску перцепцију и музички укус, као и 

одговоран однос према очувању музичког наслеђа и култури свога и других народа. 

Задаци наставе музичке културе су да код ученика подстакне неговање извођења музике, слушања музике и 

стваралачког ангажовања кроз упознавање народне и уметничке музике разноликог садржаја. Кроз практичан рад, 

а кроз певање и свирање композиција из нотног текста и по слуху, ученици савладавају основну музичку 

писменост и упознају изражајна средства музичке уметности.  

Начин остваривања програма:у остваривању циљева и задатака је активно учешће ученика на часу, а час 

музичке културе треба да буде доживљај за ученике. Уметничко дело је увек наставна јединица. Настава музичке 

културе остварује се међусобним прожимањем више музичких активности: певање и свирање уз стицање основа 

музичке писмености; слушање музике уз усвајање појмова опште музичке културе; музичко стваралаштво уз 

развијање маштовитости и креативности. Групним и појединачним музицирањем развија се способност ученика да 

активно учествује у музичком животу своје средине. 

 

 



 

169 
 

169 AНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ШКОЛСКУ 2020-21. ГОДИНУ 

Активности наставника Активности ученика 

Прилагођава програм, наставне материјале и средства 
имајући у виду састав одељења и карактеристике 
ученика као и техничке могућности. 
Креира и осмишљава наставу оријентисану на исходе 
Креира свој годишњи, тј. глобални план рада, из кога ће 
касније развијати своје оперативне планове. 
Редовно се припрема за наставу, пишући припреме у 
којима јасно дефинише циљ часа 
Дефинише исходе на три нивоа: основни који достижу 
сви ученици,  средњи који би већина ученика требало 
да достигне и напредни који достижу најобдаренији 
ученици.  
Изводи наставу и руководи пробама 
Упућује и мотивише ученике на различите изворе 
сазнања 
Прати развој вештине код ученика и охрабрује га, 
мотивише за даљи развој 
Организује радионице и приредбе 
Помаже истраживачки рад ученика при пројектима и 
радионицама 
Вреднује и прати музички развој ученика 
 

Солистичко и групно певање и свирање 
Свирање на доступним инструментима 
Активно слушање музике и  доношење критичког 
суда о уметничким делима 
Компоновање мањих музичких целина 
Учествовање и креирање музичких пројеката и 
музичких радионица 
Иучествовање на  концертима у школи и ван ње  
Посете  музичким представама и институцијама 
Учешће на  музичким  такмичењима, смотрама, 
ревијама и фестивалима 
Учешће у пројектној настави 
 

 

Годишњи фонд часова: 36     недељни фонд часова: 1      

рб
. 

на
ст

ав
не

 т
ем

е 

наставне теме/области 
исходи  - по завршеној теми 

ученик ће бити у стању да: 

ст
ан

д
ар

д
и 

број 

часова   

по 

теми 

бр. часова 

за 

об
ра

д
у 

ос
та

л
е 

ти
по

ве
 

ча
со

ва
 

1. 

ЧОВЕК И МУЗИКА 

Музичко стилске епохе 

Барок. 

Рођење опере. 

Клаудио Монтеверди. 

Облици вокално-инструменталне 

музике (ораторијум, кантата). 

Инструментална музика: солистичко, 

камерно и оркестарско му- 

зицирање. 

Инструментални облици: свита, 

кончерто гросо. 

У оквиру области/теме ученик 

ће бити у стању да: 

 наведе начине и средства 

музичког изражавања у музици 

Барока,Класицизма  

објасни како друштвени развој 

утиче на начине и облике 

музичког изражавања;  

искаже своје мишљење о значају 

и улози музике у животу човека и 

друштва 

 реконструише у сарадњи са 

другима начин комуникације кроз 

музику тог времена. 

МК 

1.1.2. 
6 3 3 
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Антонио Вивалди, Јохан Себастијан 

Бах и Георг Фридрих Хендл. 

 

Класицизам 

Појам сонате и симфоније. Жанрови 

класичне музике –опера, 

црквени жанрови, симфонијска, 

концертантна, камерна (посеб- 

но гудачки квартет), солистичка 

музика. Јозеф Хајдн, Волфганг 

Амадеус Моцарт и Лудвиг ван 

Бетовен. 

Развој српске црквене музике. 

Уочи разлике између духовне и 

световне музике Барока и 

Класицизма 

(вокална,инструментална 

музика,вишегласје,музички 

елементи, наступ и сл.). 

2. 

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ: 

Инструменти барока и класицизма: 

чембало, клавикорд, старе виоле 

 

Групе инструмената: жичани, гудачки, 

трзалачки. 

Градитељске школе. 

Појам симфонијског оркестра 

Српски народни музички инструменти. 

У оквиру области/теме ученик 

ће бити у стању да: 

класификује инструменте по 

начину настанка звука, 

опише основне карактеристике 

жичаних гудачких и трзалачких 

инструмената ; 

препознаје инструменте по звуку 

и са слике 

препозна везу између избора 

врсте инструмента и догађаја, 

односно прилике када се музика 

изводи; 

користи могућности ИКТ-а у 

примени знања о музичким 

инструментима (коришћење 

доступних апликација); 

МК 

1.1.2. 

 

МК 

1.2.1. 

6 3 3 

3. 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

-Елементи музичке изражајности: 

тeмпo, динaмика, тoнскe бoje 

различитих глaсoва и инструмeната.  

 

Слушање световне и духовне  

музике барока и класицизма. Слушaњe 

вокалних, вoкaлнo-иструмeнтaлних и 

У оквиру области/теме ученик 

ће бити у стању да: 

се изражава покретима за време 

слушања музике; различитих  

вербализује свој доживљај 

музике; 

идентификује ефекте којима 

различити елементи музичке 

изражајности (мелодија, ритам, 

МК  

1.2.1. 

 

МК 

1.2.2. 

 

МК 

10 7 3 
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инструмeнтaлних кoмпoзициja, 

дoмaћих и стрaних oмпoзитoрa.  

 

Слушање дела традиционалне 

народне музике. Слушање дeлa 

инспирисaних фoлклoрoм. 

 

темпо, динамика) утичу на тело и 

осећања; 

препозна звук различитих 

инструмената из исте 

групе(виолина,виола,виолончело,

контрабас...)  

анализира слушано дело у 

односу на извођачки састав и 

инструменте; 

критички просуђује лош утицај 

прегласне музике на здравље; 

понаша се у складу са правилима 

музичког бонтона, 

користи могућности ИКТ-а за 

слушање музике; 

1.2.3. 

 

МК 

1.2.4. 

4. 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

 

Певање песама по слуху самостално и 
у групи;  

Певање песама из нотног текста 
солмизацијом; 

Певање пeсама у комбинацији са 
покретом; 

Извођење (певање или свирање) 

једноставних ритмичких и мелодијских 

мотива у стилу музике барока и 

класицизма 

Свирaњe пo слуху и из нотног текста 

дeчjих, нaрoдних и умeтничких 

композиција нa инструмeнтимa 

Oрфoвoг инструмeнтaриja и/или на 

другим инструментима. 

Извођење једноставнијих музичких 

примера у вези са обрађеном темом 

 

У оквиру области/теме ученик 

ће бити у стању да: 

пева и свира самостално и у 

групи; 

примењује правилну технику 

певања (правилно дисање, 

држање тела, артикулација); 

кроз свирање и покрет развија 

сопствену координацију и 

моторику; 

користи различита средства 

изражајног певања и свирања у 

зависности од врсте, намене и 

карактера композиције; 

искаже своја осећања у току 

извођења музике; 

примењује принцип сарадње и 

међусобног подстицања у 

заједничком музицирању; 

учествује у школским приредбама 

и манифестацијама; 

користи могућности ИКТ-а у 

извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, 

аудио снимака...) 

МК  

1.3.1. 

 

МК 

1.3.2. 

12 8 4 
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5. 

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Креирање пратње за песме ритмичким 

и звучним ефектима, користећи 

притом различите изворе звука; 

Креирање покрета уз музику коју 

ученици изводе; 

Осмишљавање музичких питања и 

одговора, ритмичка допуњалка, 

мелодијска допуњалка са потписаним 

текстом, састављање мелодије од 

понуђених мотива; 

Импровизација мелодије на задати 

текст; 

Израда једноставних музичких 

инструмената; 

У оквиру области/теме ученик 

ће бити у стању да: 

користи музичке обрасце у 

осмишљавању музичких целина 

кроз певање, свирање и покрет;  

изражава своје емоције 

осмишљавањем мањих музичких 

целина; 

комуницира у групи импровизујући 

мање музичке целине гласом, 

инструментом или покретом; 

учествује у креирању школских 

приредби, догађаја и пројеката; 

користи могућности ИКТ-а за 

музичко стваралаштво 

МК  

1.4.1. 

 

МК  

1.4.2. 

 

МК 

1.4.3. 

 

МК 

1.4.4. 

2 1 1 

укупно: 36 23 13 

 

 

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ - ХОР И ОРКЕСТАР 

- изборни предмет 7.разред 

 

Годишњи фонд 36 часова -  недељни фонд 1 час 

 

Циљ наставе и учења слободне наставне  активности -  хор и оркестар  је да кроз  практичан рад развије и 

подстакне дубље интересовање за музичку уметност, развије  критичко мишљење и  формира истанчан музички 

укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа и култури свога и других народа. Основни принцип у 

остваривању циљева и задатака је активно учешће ученика на часу. Уметничко дело је наставна јединица, методе 

су разнолике и комбиноване,   преовладава   метода игровне активности.  

 

Начин остваривања: Настава се остварује  међусобним прожимањем активности: певање и свирање уз усвајање 

основа музичке писмености,  слушање музике уз усвајање појмова опште музичке културе и учење музичког бон-

тона, музичко стваралаштво уз развијање маштовитости и креативности.  Ученици   активно учествују  у музичком 

животу своје средине на приредбама и манифестацијама, такмичењима. 
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Активности наставника Активности ученика 

Изводи наставу имајући у виду: састав групе и 
појединачне способности ученика;  
Прилагођава литературу и  наставне материјале , 
наставна средства и медије којима школа располаже 
Дефинише исходе на три нивоа: основне које достижу 
сви ученици,  оне које би већина ученика требало да 
достигне и напредне које достижу најобдаренији 
ученици.  
Оспособљава ученике за практичан рад, 
индивидуално и фронтално извођење музике  
Подстиче ученике на  сарадњу и развијање 
креативности и музикалности 
Припрема програме за културне и јавне делатности  

Солистичко и групно певање и свирање 
Свирање на доступним инструментима 
 Активно слушање музике и доношење критичког суда о 
уметничким делима 
 Компоновање мањих музичких целина 
 Учешће и креирање музичких  пројеката  и музичких 
радионица  
Учешће на јавним часовима и приредбама, помоћ у 
организацији школских приредби 
Посете музичким представама и концертима - балети, 
опере, оперете, мјузикли  и институцијама – Београдска 
филхармонија, Мадленијанум, Позориште на Теразијама, 
Народно позориште 
Учешћа солиста, група, хорова и оркестра на општинским, 
градским, републичким и међународним музичким  
такмичењима, смотрама и фестивалима. 

 

рб
. 

на
ст

ав
не

 т
ем

е 

наставне теме/области 
исходи  - по завршеној теми ученик ће 
бити у стању да: 

ст
ан

д
ар

д
и број 

часова   
по теми 

бр. часова за 

об
ра

д
у 

остале 
типове 
часова 

1. 
ИЗВОЂЕЊЕ 
МУЗИКЕ 

У оквиру области/теме ученик ће бити у 

стању да:  

- пева и свира у групи и самостално 

-примењује правилну технику певања 

-развија кординацију и моторику кроз 

покрет и свирање 

-изражајно пева и свира у зависности од 

карактера дела 

-разликује дур и мол, интонира тонове Ц 
дура и а мола, познаје нотне вредности, 
ознаке за темпо и динамику 

 
 
 
 
 
МК 
1.3.1. 
 
МК 
1.3.2. 

19 11 8 

2. 
СЛУШАЊЕ 
МУЗИКЕ 

-вербализује и на други начин изрази 

доживљај слушане музике 

-препозна тонске боје инструмената и 

одреди извођачки састав 

-анализира слушану музику и одреди 

карактер, темпо и динамику 

-препозна намену музике у животу 

-користи погодност ИКТ-а за слушање 
музике 

МК 
1.2.1. 
 
МК 
1.2.2. 
 
МК 
1.2.3. 
 
МК 
1.2.4. 

9 6 3 

3. 
МУЗИЧКО  
СТВАРАЛАШТВО 

– користи музичке обрасце у 
осмишљавању музичких целина кроз 
певање, свирање и покрет;  

МК 
1.4.1. 
 
МК 
1.4.2. 
 

8 5 3 
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ШКОЛСКИ ХОР ВИШИХ РАЗРЕДА 

Годишњи фонд 108  Недељни фонд 3 

Школски хор је најмасовнији вид колективног музицирања који има најмање 35 певача,  ученика од петог до 

осмог разреда. Хор ради континуирано током целе школске године са недељним фондом од 3 часа који улазе у 

непосредан рад наставника до 20 часова недељно. Хорско музицирање захтева јединствен приступ раду и 

допринос свих чланова, а члан хора сагледава вредности заједничког рада кроз остваривање  уметничких 

циљева. 

Садржаје песама и композиција  треба прилагодити наступима хора и повезивати их са  животом друштвене 

средине, годишње се пева до 15 песама различите тежине и врсте. Неке од тема песама  могу бити:  ученици и 

школа, празници и обичаји, домовина и завичај, традиција. Хор репрезентује школу, те активно учествује на 

такмичењима, смотрама и музичким приредбама.  

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ БРОЈ ЧАСОВА ИСХОДИ 

Вокална техника 24 
- Правилно дисање при певању 
- Правилна дикција и артикулација 

Певање једногласних и вишегласних 
песама 

72 
- Развијање слуха и музикалности 
- Учвршћивање интонације и могућност извођења 
сложенијих мелодијских и ритмичких структура 

Сценско понашање 12 

- Развија сценско понашање и савладава трему  
- Изражајно певање и доживљавање музике 
- Развијање способности за колективно музицирање  
- Повезује теорију са праксом 

УКУПНО 108  

 

Опште предметне 
компетенције 

Међупредметне компетенције Корелација 

Развијање толеранције и 
осећања припадности 
колективу 
Развијање одговорности и 
дисциплине 
Стицање самопоуздања  

Вештина комуникације- негује културу уважавања 
различитости и дијалога 
Вештина сарадње- ангажује се у реализацији 
програма у оквиру групе  
Брига за здравље- правилно дисање и исхрана, 
смањење стреса- побољшање здравља и 
превентива 
Естетска компетенција- изградња исправних 
естетских ставова о музици 

-српски језик и други језици, 
грађанско васпитање и 
верска настава, ликовна 
уметност, историја и 
географија 

– изражава своје емоције 
осмишљавањем мањих музичких 
целина; 

– комуницира у групи импровизујући 
мање музичке целине гласом, 
инструментом или покретом; 

– учествује у креирању школских 
приредби, догађаја и пројеката; 

– користи могућности ИКТ-а за музичко 
стваралаштво 

МК 
1.4.3. 

Укупно: 36 22 14 
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Предузетничка компетенција- идентификује своје 
вештине и адекватно их представља 

 

Активности наставника Активности ученика Наставне методе/облици 

 Одабира нотни материјал и прилагођава 

наставна средства 

Одабира гласове  

Показује техничке вежбе и вокализе 

Диригује и руководи пробама  

Обучава га сценском понашању и хорској 

дисциплини 

Упућује и мотивише ученика 

 

Слушају музику и гледају нотни 

материјал 

Певају и увежбавају песме 

Памте  

Развијају вокалне способности 

Учествују на приредбама и 

смотрама  

Дискутују и дају сугестије у вези 

репертоара 

 Комбинована метода 

 Аудитивна метода 

 Активна метода 

 

Групни 

Индивидуални 

фронтални 

 

 

ВОКАЛНИ  СОЛИСТИ,  МАЛИ ВОКАЛНИ САСТАВИ – ваннаставне активности  

 

Секције вокални солисти и мали вокални састави (дуети, терцети и квартети)  окупљају децу посебно надарену за 

лепо певање. Поред одличног репродуктивног и  хармонског слуха, потребна је лепа боја и већи опсег гласа у односу 

на вршњаке. Кроз рад на индивидуалном репертоару сваки солиста или састав има прилике да развије своје 

гласовне могућности и унапреди своју вокалну технику.  Годишњи фонд часова сваке секције је 36 и поред групних 

часова дисања и вокалне технике, сваки певач има прилике  да има индивидуални час. 

Исходи који доводе до остваривања образовних стандарда: 

Ученик треба да: 

изражајно пева савладани репертоар са добром техником певања, добро постављеним дахом и уједначено по 

регистрима 

примењује  знања из области музичке уметности 

развија музичке способности; 

развија сценско понашање и постуру тела 

повезује теоретска знања са праксом; 

представља и приказује свој таленат и своја постигнућа на разним наступима и школским приредбама 
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ГРУПА ПЕВАЧА – ваннаставне активности 

 

Секција група певача обухвата најмање 10 певача, подељених у два или три гласа, посебно надарених за лепо 

певање. Поред одличног репродуктивног слуха, потребна је и лепа боја гласа као и добар хармонски слух. Кроз рад 

на  репертоару сваки певач има прилике да развије свој глас и унапреди своју вокалну технику, али и да развије 

осећај за заједничко певање.  Годишњи фонд часова је 36 и поред групних часова дисања и вокалне технике, сваки 

глас има прилике  да има свој индивидуални час.  

 

 

 

 

 

Циљеви и задаци Садржај  Начин остваривања Активности ученика 

- сагледавање вредности 

солистичког и групног 

певања 

- постизање вредног 

уметничког израза  

- развијање вокалних 

способности и жеље за 

активним музицирањем  

- неговање смисла за 

сценско музицирање и 

понашање 

- извођење разноликих 

песама наших и страних 

аутора 

- ширење гласовних 

могућности и 

учвршћивање интонације 

- савладавање поставке 

гласа, правилног дисања 

и дикције 

-развијање такмичарског 

духа 

- Певање техничких вежби, 

вокализа и етида 

- Певање дечјих, народних, 

уметничких, духовних 

песама наших и страних 

аутора, разних садржаја 

- савладавање репертоара 

а капела и уз 

инструменталну пратњу 

- савладавање сценског 

покрета и понашања 

- Аудиција и одабир ученика за 

вокалне солисте и саставе 

- Извођење индивидуалних и 

групних часова (36) са 

описаним садржајима  

- У раду се полази од 

једноставнијих композиција ка 

сложеним 

- Симулација јавног наступа 

- Припремање и учествовање у 

школским приредбама, 

смотрама, фестивалима, 

такмичењима 

- Сарадња са ликовном, 

драмском и рецитаторском 

секцијом,  КУД-ом, 

Пријатељима деце и културним 

центром града Београда 

(локална самоуправа) 

-пева репертоар 

појединачно и у групи 

- развија креативне 

способности 

-развија осећај за 

индивидуално и сценско 

музицирање 

-усваја знања из 

музичке теорије кроз 

свирање 

- активно учествује 

-процењује 

-дискутује 

-користи  интернет  

-организује 

- учествује у одабиру 

композиција 
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Исходи који воде до остваривања образовних стандарда: 

Ученик треба да: 

изражајно пева савладани репертоар са добром техником певања, добро постављеним дахом и уједначено по 

регистрима, индивидуално и заједно 

примењује  знања из области музичке уметности 

развија музичке способности; 

развија сценско понашање и постуру тел 

повезује теоретска знања са праксом; 

представља и приказује свој таленат и своја постигнућа на разним наступима и школским програмима. 

 

КЛУБ ЉУБИТЕЉА МУЗИКЕ – ваннаставне активности  

Ова секција окупља децу која без обзира на способности воле да слушају и упознају квалитетну музику. Посебно се 

обучавају да уоче вредност и улогу музике у свакодневном животу и укључени су у организацију и припреме 

школских музичких програма и радио емисија. Ученици се подстичу на истраживање музичке историје, жанрова, 

стилова кроз слушање музике.  

 

Циљеви и задаци Садржај  Начин остваривања Активности ученика 

- сагледавање вредности  

заједничког певања 

- постизање вредног 

уметничког израза  

- развијање вокалних 

способности и жеље за 

активним музицирањем  

- неговање смисла за 

сценско музицирање и 

понашање 

- извођење разноликих 

песама наших и страних 

аутора 

- ширење гласовних 

могућности и 

учвршћивање интонације 

- савладавање поставке 

гласа, правилног дисања 

и дикције 

-развијање такмичарског 

духа 

- Певање техничких 

вежби, вокализа и етида 

- Певање вишегласних 

дечјих, народних, 

уметничких, духовних 

песама наших и страних 

аутора, разних садржаја 

- савладавање 

репертоара а капела и уз 

инструменталну пратњу 

- савладавање сценског 

покрета и понашања 

- Аудиција и одабир ученика за 

вокалне солисте и саставе 

- Извођење индивидуалних и 

групних часова (36) са описаним 

садржајима  

- У раду се полази од 

једноставнијих композиција ка 

сложеним 

- Симулација јавног наступа 

- Припремање и учествовање у 

школским приредбама, смотрама, 

фестивалима, такмичењима 

- Сарадња са ликовном, 

драмском и рецитаторском 

секцијом,  КУД-ом, Пријатељима 

деце и културним центром града 

Београда (локална самоуправа) 

- пева репертоар 

појединачно и у групи 

-развија осећај за 

заједничко и сценско 

музицирање 

-усваја знања из 

музичке теорије кроз 

певање 

- активно учествује 

-процењује 

-дискутује 

-користи  интернет  

- учествује у одабиру 

композиција 
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Исходи који воде до остваривања образовних стандарда: 

У слушаним примерима ученик треба да: 

препознаје епохе, жанрове, композиције 

препознаје врсте гласова и инструменте, различита расположења  и изражајне елементе 

примењује  знања из области музичке уметности 

развија музичке способности; 

развија критичко мишљење 

повезује теоретска знања са праксом;  

приказује свој таленат и своја постигнућа у разним приликама школског живота  

 

Предмет: ФИЗИКА 

Разред: седми 

Годишњи фонд часова: 72 

Недељни фонд часова: 2 

 

Уџбеници: 

ФИЗИКА - уџбеник за седми разред основне школе, БИГЗ 2020 

Аутори: Катарина Стевановић, Марија Крнета, Јелена Радовановић 

Циљеви и задаци Садржај  Начин остваривања Активности ученика 

- Очување националне 

културне баштине свог и 

других народа 

- Развија навике 

слушања музике 

- Развија критичко 

мишљење 

- Подстиче стваралачко 

ангажовање у 

активностима слушања и 

истраживања музике 

- Слушање вокално – 

инструменталних, 

инструменталних и вокалних 

композиција домаћих и 

страних композитора, 

различитог садржаја, облика 

и расположења 

-Препознавање слушаних 

композиција уз информације 

о композитору и делу 

- истраживања и дискусија о 

слушаним музичким делима, 

епохама и  композиторима уз 

коришћење ИКТ-а  

- Припрема радио емисија и 

помоћ у организацији разних 

школских културних догађаја 

- Одржавање групних часова 

(36) са описаним садржајима  

- Сарадња са ликовном, 

драмском и рецитаторском 

секцијом, новинарском секцијом 

школе, Пријатељима деце и 

културним центром града 

Београда (локална самоуправа) 

-пева репертоар 

појединачно и у групи 

-развија осећај за 

заједничко и сценско 

музицирање 

-усваја знања из 

музичке теорије кроз 

певање 

- активно учествује 

-процењује 

-дискутује 

-користи  интернет  

- учествује у одабиру 

композиција 
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ФИЗИКА - збирка задатака са лабораторијским вежбама за седми разред основне школе, БИГЗ 2020 

Аутори: Катарина Стевановић, Марија Крнета, Радмила Тошовић 

 Циљ учeњa предмета Физике јесте да сви ученици: 

 Стекну базичну језичку и научну писменост;  

 Оспособе се да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама; 

 Образложе своје мишљење у оквиру дискусије; 

 Упознају природне појаве и основне природне законе и њихову примену у свакодневном животу; 

 Развију мотивисаност за учење и напредују ка достизању одговарајућих стандарда. 

 

 Планирани брoj чaсoвa пo тeмaмa и време реализације: 

 

Редни број и назив 

наставне области/ 

теме 

Број часова 
Број часова за 

лаб. вежбе 

Укупан број 

часова за 

наставну 

област/тему 

Време 

реализације теме 

1. Сила и кретање 22 3 25 
септембар, 

октобар, новембар 

2. Кретање тело под 

дејством силе теже. 

Силе трења 

10 2 12 децембар, јануар 

3. Равнотежа тела 10 1 11 фебруар, март 

4. Механички рад и 

енергија. Снага 
13 2 15 април, мај 

5. Топлотне појаве 8 1 9 мај, јун 

 63 9 72  

 Садржаји програма наставе и учења: 

Тема Садржај 

Сила и 

кретање 

Сила као узрок промене брзине тела. Појам убрзања.  

Успостављање везе између силе, масе тела и убрзања. Други Њутнов закон.  

Динамичко мерење силе.  

Међусобно деловање два тела – силе акције и реакције. Трећи Њутнов закон. Примери 

Равномерно променљиво праволинијско кретање. Интензитет, правац и смер брзине и 

убрзања.   

Тренутна и средња брзина тела.  

Зависност брзине и пута од времена при равномерно променљивом праволинијском кретању.  

Графичко представљање зависности брзине тела од времена код равномерно променљивог 

праволинијског кретања.  

Демонстрациони огледи:  

 Илустровање инерције тела помоћу папира и тега.  

 Кретање куглице низ Галилејев жљеб. 

 Кретање тела под дејством сталне силе. 
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 Мерење силе динамометром.  

 Илустровање закона акције и реакције помоћу динамометара и колица, колица са опругом 

и других огледа (реактивно кретање балона и пластичне боце).  

Лабораторијске вежбе  

1. Одређивање сталног убрзања при кретању куглице низ жљеб.  

2. Провера Другог Њутновог закона помоћу покретног телa (колица) или помоћу Атвудове 

машине.  

Кретање 

тела под 

дејством 

силе теже. 

Силе трења 

Убрзање при кретању тела под дејством силе теже. Галилејев оглед.  
Слободно падање тела, бестежинско стање. Хитац навише и хитац наниже.  
Силе трења и силе отпора средине (трење мировања, клизања и котрљања). Утицај ових сила 
на кретање тела.  
Демонстрациони огледи:  

 Слободно падање тела различитих облика и маса (Њутнова цев, слободан пад везаних 
новчића…).  

 Падање тела у разним срединама.  

 Бестежинско стање тела (огледи са динамометром, с два тега и папиром између њих, са 
пластичном чашом која има отвор на дну и напуњена је водом). 

 Трење на столу, косој подлози и сл. 

 Мерење силе трења помоћу динамометра.  
Лабораторијскe вежбe 
1. Одређивање убрзања тела које слободно пада.  
2. Одређивање коефицијента трења клизања. 

Равнотежа 

тела 

Деловање две силе на тело, појам резултујуће силе кроз различите примере слагања сила. 
Разлагање сила. 
Појам и врсте равнотеже тела. Полуга, момент силе. Равнотежа полуге и њена применa.  
Сила потиска у течности и гасу. Архимедов закон и његовa применa. Пливање и тоњење тела.  
Демонстрациони огледи:  

 Врсте равнотеже помоћу лењира или штапа.  

 Равнотежа полуге.  

 Услови пливања тела (тегови и стаклена посуда на води, Картезијански гњурац, суво 
грожђе у минералној води, свеже јаје у води и воденом раствору соли, мандарина са кором 
и без коре у води, пливање коцке леда на води…).  

Лабораторијска вежба  
1. Одређивање густине чврстог тела применом Архимедовог закона.  

 

Механички 

рад и 

енергија. 

Снага 

Механички рад. Рад силе. Рад силе теже и силе трења.  
Квалитативно увођење појма механичке енергије тела. Кинетичка енергија тела. Потенцијална 
енергија. Гравитациона потенцијална енергија тела.  
Веза између промене механичке енергије тела и извршеног рада. Закон о одржању механичке 
енергије.  
Снага. Коефицијент корисног дејства. 
Демонстрациони огледи:  

 Илустровање рада утрошеног на савладавање силе трења при клизању тела по 
различитим подлогама, уз коришћење динамометра.  

 Коришћење потенцијалне енергије воде или енергије надуваног балона за вршење 
механичког рада.  

 Примери механичке енергије тела. Закон о одржању механичке енергије (Галилејев жљеб; 
математичко клатно; тег са опругом) 

Лабораторијскe вежбe 
1. Одређивање рада силе под чијим дејством сe тело креће по различитим подлогама.  
2. Провера закона одржања механичке енергије помоћу колица.  
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Топлотне 

појаве 

Честични састав супстанције: молекули и њихово хаотично кретање. 
Топлотно ширење тела. Појам и мерење температуре. 
Унутрашња енергија и температура.  
Количина топлоте. Специфични топлотни капацитет. Топлотна равнотежа.  
Агрегатна стања супстанције. 
Демонстрациони огледи:  

 Дифузија и Брауново кретање.  

 Ширење чврстих тела, течности и гасова (надувани балон на стакленој посуди - флаши и 

две посуде са хладном и топлом водом, Гравесандов прстен, издужење жице, капилара...).  

Лабораторијска вежба  
1. Мерење температуре мешавине топле и хладне воде после успостављања топлотне 

равнотеже. 

 Кључни појмови садржаја: кретање, сила, убрзање, Њутнови закони, сила теже, трење, равнотежа тела, 

механички рад, енергија, снага, топлотне појве, температура  

 План остваривања исхода по темама 

Исходи 

Пo зaвршeтку шестог рaзрeдa учeник ћe бити у стaњу дa: С
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Разликује скаларне и векторске физичке величине. + + + + + 

Користи и анализира резултате мерења различитих физичких 

величина и приказује их табеларно и графички. 
+ + + + + 

Анализира зависност брзине и пређеног пута од времена код 

праволинијских кретања са сталним убрзањем. 
+ +    

Примени Њутнове законе динамике на кретање тела из окружења. + + + +  

Покаже од чега зависи сила трења и на основу тога процени како 

може променити њено деловање. 
 +  +  

Демонстрира појаве: инерције тела, убрзаног кретања, кретање 

тела под дејством сталне силе, силе трења и сила акције и 

реакције на примерима из окружења. 

+ +    

Самостално изведе експеримент из области кинематике и 

динамике (Атвудова машина, колица са теговима...), прикупи 

податке мерењем, одреди тражену физичку величину и објасни 

резултате експеримента. 

+ +    

Покаже врсте и услове равнотеже чврстих тела.   +   

Наводи примере простих машина које се користе у свакодневном 

животу. 
  +   

Прикаже како сила потиска утиче на понашање тела потопљених у 

течност и наведе услове пливања тела на води. 
  +   

Повеже појмове механички рад, енергија и снага и израчуна рад 

силе теже и рад силе трења. 
   +  



 182 AНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ШКОЛСКУ 2020-21. ГОДИНУ 

Разликује кинетичку и потенцијалну енергију тела и повеже њихове 

промене са извршеним радом. 
   +  

Демонстрира важење закона одржања енергије на примерима из 

окружењa.  
   +  

Решава квалитативне, квантитативне и графичке задатке 

(кинематика и динамика кретања тела, трење, равнотежа полуге, 

сила потиска, закони одржања...). 

+ + + + + 

Разликује појмове температуре и количине топлоте и прикаже 

различите механизме преноса топлоте са једног тела на друго. 
    + 

Анализира промене стања тела (димензија, запремине и агрегатног 

стања) приликом грејања или хлађења. 
    + 

Наведе методе добијања топлотне енергије и укаже на примере 

њеног рационалног коришћења. 
    + 

 Преглед међупредметних компетенција чије се развијање планира кроз реализацију наставе и учења 

предмета физика у седмом разреду по темама 
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Компетенција за учење + + + + + 

Одговорно учешће у демократском друштву      

Естетичка компетенција +  +   

Комуникација + + + + + 

Одговоран однос према околини     + 

Одговоран однос према здрављу    +  

Предузимљивост и орјентација ка предузетништву + + + + + 

Рад са подацима и информацијама + + + + + 

Решавање проблема + + + + + 

Сарадња + + + + + 

Дигитална компетенција + + + + + 
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 Преглед стандарда постигнућа ученика чије се остваривање планира кроз реализацију наставе и учења 

предмета физика у седмом разреду  

Области: Силе; Кретање; Мерење; Енергија и топлота; Математичке основе физике и Експеримент. 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме: 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

1.1. СИЛЕ 

ФИ.1.1.1. уме да препозна 
гравитациону силу и силу трења 
које делују на тела која мирују или 
се крећу равномерно 

 

1.2. КРЕТАЊЕ 

ФИ.1.2.1. уме да препозна врсту 
кретања према облику путање 

ФИ.1.2.2. уме да препозна 
равномерно кретање 

ФИ.1.2.3. уме да израчуна средњу 
брзину, пређени пут или протекло 
време ако су му познате друге две 
величине 

1.4. МЕРЕЊЕ 

ФИ.1.4.1. уме да чита мерну скалу 
и зна да одреди вредност најмањег 
подеока 

ФИ.1.4.2. уме да препозна мерила 
и инструменте за мерење дужине, 
масе, запремине, температуре и 
времена 

ФИ.1.4.3. зна да користи основне 
јединице за дужину, масу, 
запремину, температуру и време 

ФИ.1.4.4. уме да препозна 
јединице за брзину 

ФИ.1.4.5. зна основна правила 
мерења, нпр. нула ваге, 
хоризонтални положај, затегнута 
мерна трака 

ФИ.1.4.6. зна да мери дужину, 
масу, запремину, температуру и 
време 

1.5. ЕНЕРГИЈА И ТОПЛОТА 

ФИ.1.5.1. зна да агрегатно стање 
тела зависи од његове 
температуре 

2.1. СИЛЕ 

ФИ.2.1.1. уме да препозна 

еластичну силу, силу потиска и 

особине инерције 

ФИ.2.1.2. зна основне особине 

гравитационе и еластичне силе, и 

силе потиска 

ФИ.2.1.3. уме да препозна када је 

полуга у стању равнотеже 

ФИ.2.1.4. разуме како односи сила 

утичу на врсту кретања 

ФИ.2.1.5. разуме и примењује 

концепт густине 

ФИ.2.1.6. зна да хидростатички 

притисак зависи од висине стуба 

флуида 

 

2.2. КРЕТАЊЕ 

ФИ.2.2.1. уме да препозна убрзано 
кретање 

2.4. МЕРЕЊЕ 

ФИ.2.4.1. уме да користи важније 
изведене јединице SI и зна њихове 
ознаке 

ФИ.2.4.2. уме да препозна 
дозвољене јединице мере изван SI, 
нпр. литар или тону 

ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе 
и претвара бројне вредности 
физичких величина из једне 
јединице у другу, нпр. километре у 
метре 

ФИ.2.4.4. зна када мерења 
понављамо више пута 

2.5. ЕНЕРГИЈА И ТОПЛОТА 

ФИ.2.5.1. зна да кинетичка и 

потенцијална енергија зависе од 

брзине, односно висине на којој се 

тело налази 

3.1. СИЛЕ 

ФИ.3.1.1. разуме и примењује 
услове равнотеже полуге 
ФИ.3.1.2. зна какав је однос сила 
које делују на тело које мирује или 
се равномерно креће 
 

3.2. КРЕТАЊЕ 

ФИ.3.2.1. уме да примени односе 
између физичких величина које 
описују равномерно променљиво 
праволинијско кретање 
 

3.4. МЕРЕЊЕ 

ФИ.3.4.1. уме да претвара 
јединице изведених физичких 
величина у одговарајуће јединице 
SI система 

ФИ.3.4.3. зна шта је грешка 
мерења 

3.6. ЕНЕРГИЈА И ТОПЛОТА 

ФИ.3.5.1. разуме да се укупна 
механичка енергија тела при 
слободном паду одржава 

ФИ.3.5.2. уме да препозна 
карактеристичне процесе и 
термине који описују промене 
агрегатних стања 
 

3.7. ЕКСПЕРИМЕНТ 

ФИ.3.7.1. уме да донесе 
релевантан закључак на основу 
резултата мерења 

ФИ.3.7.2. уме да препозна питање 
на које можемо да одговоримо 
посматрањем или експериментом 
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ФИ.1.5.2. уме да препозна да се 
механичким радом може мењати 
температура тела 
 

1.7. ЕКСПЕРИМЕНТ 

ФИ.1.7.1. поседује мануелне 
способности потребне за рад у 
лабораторији 

ФИ.1.7.2. уме да се придржава 
основних правила понашања у 
лабораторији 

ФИ.2.5.3. уме да препозна појмове 

рада и снаге 

ФИ.2.5.4. зна да унутрашња 

енергија зависи од температуре 

ФИ.2.5.5. зна да запремина тела 

зависи од температуре 

 

2.6. МАТЕМАТИЧКЕ ОСНОВЕ 
ФИЗИКЕ 

ФИ.2.6.1. разуме и примењује 
основне математичке формулације 
односа и законитости у физици, 
нпр. директну и обрнуту 
пропорционалност 

ФИ.2.6.2. уме да препозна 
векторске физичке величине, нпр. 
брзину и силу 

ФИ.2.6.3. уме да користи и 
интерпретира табеларни и 
графички приказ зависности 
физичких величина 

2.7. ЕКСПЕРИМЕНТ 

ФИ.2.7.1. уме табеларно и 
графички да прикаже резултате 
посматрања или мерења 

ФИ.2.7.2. уме да врши једноставна 
уопштавања и систематизацију 
резултата 

ФИ.2.7.3. уме да реализује 
експеримент по упутству 

 

 Начин и поступци остваривања наставе и учења 

Прeпoручeни сaдржajи нaстaвe oриjeнтисaнe нa исхoдe зa седми рaзрeд прикaзaни су у фoрми кoja зaдoвoљaвa 

oснoвнe мeтoдскe зaхтeвe нaстaвe Физикe: 

– Пoступнoст (oд jeднoстaвнoг кa слoжeнoм) при упoзнaвaњу нoвих пojмoвa и фoрмулисaњу зaкoнa. 

– Oчиглeднoст при излaгaњу нaстaвних сaдржaja (уз свaку тeмaтску цeлину предвиђено je вишe 

дeмoнстрaциoних oглeдa, a у нeдoстaтку нaстaвних срeдстaвa мoгућe je кoристити и симулaциje). 

– Пoвeзaнoст нaстaвних сaдржaja сa пojaвaмa у свaкoднeвнoм живoту. 

Прoгрaмски сaдржajи нa oснoву исхoдa мoгу се рeaлизoвaти на следеће начине: 

 

1. Излaгaњeм сaдржaja тeмe уз oдгoвaрajућe дeмoнстрaциoнe oглeдe: 

Кaкo уз свaку тeмaтску цeлину иду дeмoнстрaциoни oглeди, учeници ћe спoнтaнo прaтити тoк пoсмaтрaнe 

пojaвe, a нa нaстaвнику je дa нaвeдe учeникa дa свojим рeчимa, нa oснoву сoпствeнoг рaсуђивaњa, oпишe 

пojaву кojу пoсмaтрa. Пoслe тoгa, нaстaвник, кoристeћи прeцизни jeзик физикe, дeфинишe нoвe пojмoвe 

(вeличинe) и рeчимa фoрмулишe зaкoн пojaвe. Кaдa сe прoђe крoз свe eтaпe у излaгaњу сaдржaja тeмe 



 

185 
 

185 AНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ШКОЛСКУ 2020-21. ГОДИНУ 

(oглeд, учeникoв oпис пojaвe, дeфинисaњe пojмoвa и фoрмулисaњe зaкoнa), прeлaзи сe, aкo je мoгућe, нa 

прeзeнтoвaњe зaкoнa у мaтeмaтичкoj фoрми. 

2. Рeшaвaњeм квaлитaтивних и квaнтитaтивних прoблeмa кao и прoблeм-ситуaциja: 

При рeшaвaњу квaнтитaтивних (рaчунских) зaдaтaкa из физикe, у зaдaтку првo трeбa нa прaви нaчин 

сaглeдaти физичкe сaдржaje, пa тeк пoслe тoгa прeћи нa мaтeмaтичкo фoрмулисaњe и изрaчунaвaњe. 

Нaимe, рeшaвaњe зaдaтaкa oдвиja сe крoз три eтaпe: физичкa aнaлизa зaдaткa, мaтeмaтичкo изрaчунaвaњe 

и дискусиja рeзултaтa. У првoj eтaпи уoчaвajу сe физичкe пojaвe нa кoje сe oднoси зaдaтaк, a зaтим сe 

нaбрajajу и рeчимa искaзуjу зaкoни пo кojимa сe пojaвe oдвиjajу. У другoj eтaпи сe, нa oснoву мaтeмaтичкe 

фoрмe зaкoнa, изрaчунaвa врeднoст трaжeнe вeличинe. У трeћoj eтaпи трaжи сe физичкo тумaчeњe 

дoбиjeнoг рeзултaтa. У циљу рaзвиjaњa прирoднo-нaучнe писмeнoсти нaстaвник инстистирa нa 

систeмaтскoм кoришћeњу jeдиницa мeрe физичких вeличинa SI (мeђунaрoдни систeм jeдиницa). 

3. Лaбoрaтoриjским вeжбaмa: 

Лaбoрaтoриjскe вeжбe чинe сaстaвни дeo рeдoвнe нaстaвe и oргaнизуjу сe нa слeдeћи нaчин: учeници свaкoг 

oдeљeњa дeлe сe у двe групe, тaкo дa свaкa групa имa свoj тeрмин зa лaбoрaтoриjску вeжбу. Oпрeмa зa 

свaку лaбoрaтoриjску вeжбу умнoжeнa je у вишe кoмплeтa, тaкo дa нa jeднoj вeжби (рaднoм мeсту) мoжe дa 

рaди двa дo три учeникa. Чaс eкспeримeнтaлних вeжби сaстojи сe из: увoднoг дeлa, мeрeњa и зaписивaњa 

пoдaтaкa дoбиjeних мeрeњимa, aнaлизe и дискусиje дoбиjeних рeзултaтa, извoђeњa зaкључaкa. 

У увoднoм дeлу чaсa нaстaвник: 

– oбнaвљa дeлoвe грaдивa кojи су oбрaђeни нa чaсoвимa прeдaвaњa, a oднoсe сe нa дaту вeжбу 

(дeфинициja вeличинe кoja сe oдрeђуje и мeтoд кojи сe кoристи дa би сe вeличинa oдрeдилa), 

– oбрaћa пaжњу нa чињeницу дa свaкo мeрeњe прaти oдгoвaрajућa грeшкa и укaзуje нa њeнe мoгућe извoрe, 

– упoзнaje учeникe с мeрним инструмeнтимa и oбучaвa их дa пaжљивo рукуjу лaбoрaтoриjским инвeнтaрoм, 

– укaзуje учeницимa нa мeрe прeдoстрoжнoсти, кojих сe мoрajу придржaвaти рaди сoпствeнe сигурнoсти. 

Дoк учeници вршe мeрeњa, нaстaвник aктивнo прaти њихoв рaд, дискрeтнo их нaдглeдa и, кaд зaтрeбa, 

oбjaшњaвa им и пoмaжe. При унoшeњу рeзултaтa мeрeњa у ђaчку свeску, прoцeну грeшкe трeбa вршити 

сaмo зa дирeктнo мeрeнe вeличинe, a нe и зa вeличинe кoje сe пoсрeднo oдрeђуjу.  

4. Другим нaчинима рaдa кojи дoпринoсe бoљeм рaзумeвaњу сaдржaja тeмe, остваривању исхода и 

развијањи предметних и међупредметних компетенција (радионице, прojeктна настава, истраживачки 

задаци, вршњачко учење, дoмaћи зaдaци...): 

 При одабиру домаћих задатака наставник треба да води рачуна о нивоу сложености задатака, али и о 

њиховој мотивационој функцији. С обзиром на то да кроз израду домаћег задатка ученици проверавају 

степен разумевања усвојеног садржаја, коректност урађеног задатог домаћег задатка треба да буде 

проверена на наредном часу. 

 Пројектна настава, као један од облика рада, обухвата припрему, израду пројекта, презентацију и дискусију. 

Пројекат изводе ученици по групама уз асистенцију наставника. Овакав начин рада подразумева активно 

учешће сваког ученика у групи у оквиру прикупљања података, извођење експеримената, мерења, обраде 

резултата, припрема презентације и презентовање. Резултат оваквог начина рада је активно стицање 

знања о физичким појавама кроз истраживање. 

 Планирана се пројектна настава у областима: Сила и кретање; Кретање тела под дејством силе теже. Силе 

трења; Равнотежа тела; Механички рад и енергија. Снага.  

 Планирани су истраживачки домаћи задаци, на пример у области Механички рад, енергија, Снага: 

„Енергетска вредност дневног уноса хране“ и у оквиру области Топлотне појаве „Климатске промене“.  

 Подстицање вршњачког учења у различитим фазама наставе и учења, посебно кроз пројектну наставу, рад 

на истраживачким задацима, приликом међусобног процењивања постигнућа ученика, током реализације 
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радионица, укључивањем ученика у ваннаставне активности промоције и популаризације природних 

наука... 

 Планирани су различити типови дoмaћих зaдaтaкa (класични – квалитативни и квантитативни задаци, 

практични, истраживачки, уз употребу ИКТ-а), при чему нaстaвник води рaчунa o нивoу слoжeнoсти 

зaдaтaкa, aли и o њихoвoj мoтивaциoнoj функциjи. С oбзирoм дa крoз изрaду дoмaћeг зaдaткa учeници 

прoвeрaвajу стeпeн рaзумeвaњa усвojeнoг сaдржaja, кoрeктнoст урaђeнoг дoмaћeг зaдaткa биће прoвeрeнa 

нa нaрeднoм чaсу. 

5. Систeмaтским прaћeњeм рaдa свaкoг учeникa: 

Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз проверу његових усвојених знања, 

стечених путем организовања различитих облика наставе. Такође је у обавези да уредно води евиденцију 

о раду и напредовању сваког ученика. Оцењивање ученика само на основу резултата које је он постигао 

при реализацији само једног облика наставе није добро. Неопходно је да наставник од ученика не тражи 

само формално знање већ да га подстиче на размишљање и логичко закључивање. Ученик се кроз усмене 

одговоре навикава да користи прецизну терминологију и развија способност да своје мисли јасно 

формулише. 

Будући да је програм, како по садржају, тако и по обиму, прилагођен психофизичким могућностима ученика 

седмог разреда, сталним обнављањем најважнијих делова из целокупног градива постиже се да стечено 

знање буде трајније и да ученик боље уочава повезаност разних области физике. 

 

 

6. Остваривањем међупредметне корелације: 

Реализовање наставе и учења физике у различитим темама уз успостављање међупредметне корелације 

са следећим предметима: математика, географија, биологија, хемија, информатика, техника и технологија, 

физичко васпитање.  

 

 Начин и поступци праћења и вредновања наставе и учења 

У нaстaви oриjeнтисaнoj нa дoстизaњe исхoдa врeднуjу сe oствaрeни нивo пoстигнућa и нaпрeдoвaњe тoкoм прoцeсa 

учeњa. Дa би врeднoвaњe билo oбjeктивнo, пoтрeбнo je дa будe усклaђeнo сa принципимa oцeњивaњa (Прaвилник 

o oцeњивaњу у oснoвнoj шкoли из 2019. гoдинe). 

Нaстaвник кoнтинуирaнo прaти рaд свaкoг учeникa крoз прoвeрaвaњe њeгoвих усвojeних знaњa, стeчeних нa oснoву 

свих oбликa нaстaвe: дeмoнстрaциoних oглeдa (пре свега оних реализованих применом предвиди-посматрај-

објасни наставне стратегије), прeдaвaњa и активног учешћа у раду, рeшaвaњa квaнтитaтивних, квaлитaтивних, 

графичких, практичних и истраживачких зaдaтaкa, пројектне наставе и лaбoрaтoриjских вeжби.  

Кoнтинуирaнo се прaтити и врeднује знaње, вeштинe и стaвoви учeникa пoмoћу усмeнoг испитивaњa, крaтких 

писмeних прoвeрa, кoнтрoлних вeжби, прoвeрoм практичних вeштинa, као и вредновањем учешћа и 

продуката пројектне наставе. Нaстaвник трeбa дa oмoгући учeницимa дa искaжу сoпствeнa рaзмишљaњa o нeким 

физичким пojaвaмa и дa тo aдeквaтнo врeднуje. 

Нa пoчeтку шкoлскe гoдинe, пoтрeбнo je спрoвeсти инициjaлни тeст. Oвaj тeст je инструмeнт прoвeрe прeдзнaњa и 

пoтeнциjaлa учeникa. 

 

 Начини прилагођавања програма наставе и учења ученицима којима је потребна додатна образовна 

подршка: 

У складу са утврђеним потребама извршити индивидуализацију наставе и обезбедити додатну образовну подршку:  
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- Просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор градива и 

прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања...); 

- Коришћење вршњачке подршке и помоћи у остваривању прилагођених исхода и развијању компетенција; 

- Размена искустава и сарадња са члановима одговарајућих стручних већа и тимова и Школи. 

 

 Дoпунскa нaстaвa и дoдaтни рaд 

Циљ дoпунскe нaстaвe je дa учeник, уз дoдaтну пoмoћ нaстaвникa, стeкнe минимум oснoвних знaњa из сaдржaja 

кoje прeдвиђa прoгрaм наставе и учења у седмом рaзрeду. 

Оријентациони брoj чaсoвa допунске наставе пo тeмaмa: 

 

Редни број и назив 

наставне теме 

Укупан број часова за 

наставну тему 
Време реализације 

1. Сила и кретање 3 септембар, октобар, новембар  

2. Кретање тело под 

дејством силе теже. 

Силе трења 

2 децембар, јануар 

3. Равнотежа тела 2 фебруар, март 

4. Механички рад и 

енергија. Снага 
3 април, мај 

5. Топлотне појаве 1 мај, јун 

 

Дати број часова допунске наставе је орјентациони и зависи од потреба ученика и може варирати. 

 

Активности ученика на часовима допунске наставе су умерене на остваривање следећих исхода: 

Наставна тема 
Исходи 

Ученик/ученица ће бити у стању да: 

Сила и кретање 

 разликује кретање према облику путање; 

 разликује кретања према промени брзине; 

 разликује убрзано од успореног кретања; 

 препозна ознаке физичких величина (време, пређени пут, маса,  брзина, 

сила, убрзање); 

 изрази физичке величине (време, пређени пут, маса,  брзина, сила, 

убрзање) у одговарајућим мерним јединицама; 

 препозна мерила и мерне уређаје за мерење дужине, времена, масе, силе. 

Кретање тело под 

дејством силе теже. 

Силе трења 

 препозна ознаке физичких величина (време, пређени пут,  брзина, сила, 

гравитационо убрзање); 

 изрази физичке величине (време, пређени пут,  брзина, сила, 

гравитационо убрзање) у одговарајућим мерним јединицама; 

 препозна мерила и мерне уређаје за мерење дужине, времена, силе; 
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 одреди вредност најмањег подеока мерног инструмента; 

 мери тежину тела; 

 препозна деловање гравитационе силе, силе трења и силе отпора 

средине; 

 демонстрирање утицаја трења и отпора средине на кретање тела. 

Равнотежа тела 

 зна да је сила узрок промене стања тела; 

 препозна деловање гравитационе силе; 

 препозна деловање силе потиска у течности; 

 одреди вредност најмањег подеока мерног инструмента; 

 мери тежину тела. 

Механички рад и 

енергија. Снага 

 препозна ознаке физичких величина (пређени пут, сила, маса, рад, 

енергија, снага); 

 изрази физичке величине (пређени пут, сила, маса, рад, енергија, снага) у 

одговарајућим мерним јединицама 

Топлотне појаве 

 препозна мерни инструмент за мерење температуре; 

 процени вредности најмањег подеока код мерног инструмената; 

 изражавање температуру у одговарајућим мерним јединицама; 

 мери температуру 

 

Активности ученика на часовима допунске наставе су умерене на остваривање следећих стандарда: 

Наставна тема Стандарди  

Сила и кретање 

ФИ.1.2.1. уме да препозна врсту кретања према облику путање 

ФИ.1.2.2. уме да препозна равномерно кретање 

ФИ.1.4.3. зна да користи основне јединице за дужину, масу и време 

ФИ.1.4.4. уме да препозна јединице за брзину 

Кретање тело под дејством 

силе теже. Силе трења 

ФИ.1.1.1. уме да препозна гравитациону силу и силу трења које делују 

на тела која мирују или се крећу равномерно 

ФИ.1.2.1. уме да препозна врсту кретања према облику путање 

ФИ.1.4.3. зна да користи основне јединице за дужину, масу и време 

ФИ.1.4.4. уме да препозна јединице за брзину 

Равнотежа тела 
ФИ.1.1.1. уме да препозна гравитациону силу која делује на тела која 

мирују или се крећу равномерно 

Механички рад и енергија. 

Снага 
ФИ.1.4.3. зна да користи основне јединице за дужину, масу и време 

Топлотне појаве 

ФИ.1.4.1. уме да чита мерну скалу и зна да одреди вредност најмањег 

подеока 

ФИ.1.4.2. уме да препозна инструменте за мерење температуре 

ФИ.1.4.3. зна да користи основне јединице за температуру  
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ФИ.1.4.6. зна да мери температуру  

ФИ.1.5.1. зна да агрегатно стање тела зависи од његове температуре 

ФИ.1.5.2. уме да препозна да се механичким радом може мењати 

температура тела 

 

Дoдaтни рад oбухвaтa сaдржaje, кojи сe нaдoвeзуjу нa прoгрaм рeдoвнe нaстaвe, aли сe oднoсe нa слoжeниje 

физичкe пojaвe или нa пojaвe зa кoje су учeници пoкaзaли пoсeбaн интeрeс. Додатни рад обухвата припрему за 

такмичење и/или активности у складу са утврђеним интересовањима ученика. 

Оријентациони брoj чaсoвa додатног рада пo тeмaмa: 

Редни број и назив 

наставне теме 

Укупан број часова за 

наставну тему 
Време реализације 

1. Сила и кретање 3 септембар, октобар, новембар  

2. Кретање тело под 

дејством силе теже. 

Силе трења 

2 децембар, јануар 

3. Равнотежа тела 2 фебруар, март 

4. Механички рад и 

енергија. Снага 
3 април, мај 

5. Топлотне појаве 1 мај, јун 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА 

РАЗРЕД: СЕДМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

ЦИЉ УЧЕЊА ХЕМИЈЕ: УЧЕНИК: 

 ПОВЕЗУЈЕ СТРУКТУРУ СУПСТАНЦИ СА СВОЈСТВИМА И ПРОМЕНАМА СУПСТАНЦИ И СВОЈСТВИМА 
СУПСТАНЦИ С ЊИХОВОМ ПРАКТИЧНОМ ПРИМЕНОМ; 

 РАЗВИЈА СИСТЕМ ОСНОВНИХ ХЕМИЈСКИХ ПОЈМОВА КАО ДЕО ХЕМИЈСКЕ И НАУЧНЕ 
ПИСМЕНОСТИ; 

 РАЗВИЈА ВЕШТИНЕ ЗА ПРАВИЛНО РУКОВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ПОСУЂЕМ, ПРИБОРОМ И 
СУПСТАНЦАМА; 

 ПРИМЕЊУЈЕ СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ ХЕМИЈЕ И ВЕШТИНЕ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РАД У РЕШАВАЊУ 
ПРОБЛЕМА КАО И  У СВАКОДНЕВНОМ ЖИВОТУ И НАСТАВКУ ОБРАЗОВАЊА; 

 ПРАТИ И КОРИСТИ ИНФОРМАЦИЈЕ О СУПСТАНЦАМА, ИСКАЗАНЕ ХЕМИЈСКИМ ТЕРМИНИМА, 
ХЕМИЈСКИМ СИМБОЛИМА, ФОРМУЛАМА И ХЕМИЈСКИМ ЈЕДНАЧИНАМА; 

 ДОНОСИ ОДЛУКЕ И ПРЕДУЗИМА АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ С ПРАВИЛНИМ КОРИШЋЕЊЕМ МАТЕРИЈАЛА 
И КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПРОИЗВОДА, ПРАВИЛНИМ РАЗВРСТАВАЊЕМ И ОДЛАГАЊЕМ ОТПАДА, 
ПРАВИЛНОМ ИСХРАНОМ, БРИНЕ О ЗДРАВЉУ И ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ; 

 РАЗВИЈА СПОСОБНОСТ АПСТРАКТНОГ И КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА; 
РАЗВИЈА СПОСОБОСТ ЗА САРАДЊУ И ТИМСКИ РАД И ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА СЕБИ, ДРУГИМА И 

ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ; 
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ИСХОДИ  
(По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: ) 
ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ 

 идентификује, објашњава и развија 
појмове који повезују хемију са 
другим наукама и различитим 
професијама и принципима одрживог 
развоја; 

 правилно рукује лабораторијским 
посуђем, прибором и супстанцама и 
показује одговоран однос према 
здрављу и животној средини; 

 експериментално појединачно и у 
групи  испита, објасни и опише 
физичка и хемијска својства 
супстанци, као и физичке и хемијске 
промене супстанци; 

 повезује физичка и хемијска својства 
супстанци са применом у 
свакодневно животу и различитим 
професијама; 

 налази потребне информације у 
различитим изворима користећи 
основну хемијску терминологију и 
симболику; 

 објашњава основну разлику између 
хемијских елемената и једињења и 
препознаје примере хемијских 
елемената и једињења у 
свакодневномживоту; 

 објашњава по чему се разликују 
чисте супстанце од смеша и 
илуструје то примерима; 

 разликује хомогене и хетерогене 
смеше и наводи примере тих смеша 
из свакодневног живота; 

 раздваја састојке смеша, безбедно 
рукујући супстанцама и прибором; 

 представља структуру атома, 
молекула и јона помоћу модела, 
симбола и формула; 

 повезује распоред електрона у атому 
елемента с положајем елемента у 
Периодном систему елемената и 
својствима елемента; 

 разликује хемијске елементе и 
једињења на основу хемијских 
симбола и формула; 

 разликује типове хемијских веза, 
препознаје тип хемијске везе у 
супстанцама и повезује са својствима 
тих супстанци; 

 објасни процес растварања 

ХЕМИЈА КАО 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА НАУКА 

И ХЕМИЈА У СВЕТУ ОКО 
НАС (3) 

Предмет изучавања хемије. Везе 
између хемије и других наука.  
Примена хемије у различитим 
делатностима и свакодневном 
животу.  
Супстанца. Врсте супстанци: 
хемијски елементи, хемијска 
једињења и смеше. 
Демонстрациони огледи: 
Демонстрирање узорака 
елемената, једињења и смеша. 

ХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА 
(7) 

Хемијска лабораторија и 
експеримент. Лабораторијско 
посуђе и прибор. 
Физичка и хемијска својства 
супстанци. 
Физичке и хемијске промене 
супстанци. 
Демонстрациони огледи: 
Демонстрирање правилног 
руковања лабораторијским 
посуђем и прибором и правилног 
извођења основних 
лабораторијских техника рада: 
испитивање физичких и хемијских 
својстава и промена супстанци.  
Лабораторијска вежба I: 
Основне лабораторијске технике 
рада: мешање, 
уситњавање и загревање 
супстанци.  
Лабораторијска вежба II: 
Физичка својства супстанци и 
мерење масе, запремине и 
температуре супстанце. 
Лабораторијска вежба III: 
Физичке и хемијске промене 
супстанци. 

АТОМИ И ХЕМИЈСКИ 
ЕЛЕМЕНТИ (11) 

Атоми хемијских елемента.  
Хемијски симболи. 
Грађа атома: атомско језгро и 
електронски омотач. 
Атомски и масени број, изотопи. 
Распоред електрона по нивоима у 
атомима елемената. 
Периодни систем елемената 
(ПСЕ), закон периодичности и веза 
између броја и распореда 
електрона по нивоима у атомима 
елемената и положаја елемената у 
ПСЕ. 
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супстанце и квантитативно значење 
растворљивости супстанце; 

 изводи израчунавања у вези с 
масеним процентним саставом 
раствора;  

 пише хемијске једначине и објасни 
њихово квалитативно и 
квантитативно значење; 

 квантитативно тумачи хемијске 
симболе и формуле користећи 
појмове релативна атомска и 
молекулска маса, количина 
супстанце и моларна маса; 

 опише физичка и хемијска својства 
водоника и кисеоника; 

 разликује оксиде, киселине, 
хидроксиде (базе) и соли на основу 
хемијске формуле и назива  и описује 
основна својства ових класа 
једињења;  

 индикаторима испита и на рН скали 
процени киселост раствора; 

 тумачи ознаке са амбалаже 
супстанци / комерцијалних 
производа. 

Племенити гасови. Својства и 
примена. 
Демонстрациони оглед: 
Формулисање претпоставке о 
честичној грађи супстанце. 
Лабораторијска вежба IV: 
Одређивање валентног нивоа и 
броја  валентних електрона. 

МОЛЕКУЛИ ЕЛЕМЕНАТА И 
ЈЕДИЊЕЊА, ЈОНИ И 

ЈОНСКА ЈЕДИЊЕЊА (9) 

Ковалентна веза: молекули 
елемената и молекули једињења. 
Атомска и молекулска кристална 
решетка. 
Јонска хемијска веза. Јонска 
кристална решетка. 
Валенца и хемијске формуле и 
називи. 
Демонстрациони огледи: 
Својства супстанци са 
ковалентном и јонском везом. 
Лабораторијска вежба V: 
Упоређивање својстава супстанци 
са јонском и 
ковалентном везом. 

ХОМОГЕНЕ И ХЕТЕРОГЕНЕ 
СМЕШЕ (12) 

Смеше: хомогене и хетерогене. 
Раствори - хомогене смеше. 
Растварање и растворљивост. 
Вода и ваздух- хомогене смеше у 
природи. 
Масени процентни састав смеша. 
Раздвајање састојака смеша: 
декантовање, цеђење и одвајање 
помоћу магнета.  
Демонстрациони огледи:  
Састав и својства смеше, раствори 
и њихова својства, растворљивост, 
незасићени, засићени и 
презасићени раствори, раздвајање 
састојака смеше. 
Лабораторијска вежба VI: 
Испитивање растворљивости 
супстанци. 
Лабораторијска вежбаVII:  
Раздвајање састојака смеша: 
декантовање, цеђење и одвајање 
помоћу магнета. 

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И 
ХЕМИЈСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ  

(6) 

Хемијске реакције.  
Закон о одржању масе. 
Хемијске једначине. 
Демонстрациони огледи: 
Мерење и упоређивање укупне 
масе супстанци пре и после 
хемијске реакције у отвореном и 
затвореном реакционом систему. 
Лабораторијска вежбаVIII:  
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Састављање једначина хемијских 
реакција. 

ИЗРАЧУНАВАЊА У ХЕМИЈИ 
(11) 

Релативна атомска и релативна 
молекулска маса. 
Количина супастанце и мол. 
Моларна маса. 
Закон сталних односа маса.  
Масени процентни састав 
једињења. Израчунавања на 
основу једначине хемијске 
реакције. 
Лабораторијска вежбаIХ:  
Мерење масе супстанце  и 
израчунавање количине супстанце 
и моларне масе. 

ВОДОНИК И КИСЕОНИК И 
ЊИХОВА ЈЕДИЊЕЊА. 

СОЛИ (13) 

Водоник. 
Кисеоник. Оксидација, сагоревање 
и корозија. 
Оксиди: хемијске формуле, називи 
и основна својства. 
Киселине: хемијске формуле, 
називи и основна својства. 
Хидроксиди (базе): хемијске 
формуле, називи и основна 
својства. 
Мера киселости раствора: pH-
скала. 
Неутрализација – хемијска 
реакција киселина и хидроксида 
(база). 
Соли: формуле и називи. 
Демонстрациони огледи: 
Испитивање кисело – базних 
својстава раствора помоћу 
индикатора; реакција 
неутрализације. 
Лабораторијска вежба X:  
Испитивање кисело-базних 
својстава раствора помоћу 
индикатора. 

 

Назив предмета: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Разред Седми 

Годишњи фонд: 72 часа 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе страног језика у основном образовању је овладавање комуникативних вештина и развијање 

способности и метода учења страног језика. 

Ученик треба да развије позитивни однос према другим језицима и културама као и према сопственом језику и 

културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стичући сазнање о 

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

развије сазнајне и интелектуалне способности ученика. 

ИСХОДИ 

ИСХОД 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 

Задаци наставе страног језика су:  

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе страног језика сврха, 
циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе страног језика буду у пуној мери реализовани, 

- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских 
ставова,  

- стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном 
наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији,  

- стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика, 

- усвајање основних знања из страног језика која ће ученику омогућити да се у једноставној усменој и писаној 
комуникацији споразумева са људима из других земаља,  

- усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи,  

- оспособљавање ученика да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или других страних 
језика на различите начине и у свим околностима које живот створи. 

Учење другог страног језика, ослањајући се на искуства и знања стечена учењем првог страног језика, поспешује 
стицање вишејезичке и вишекултурне компетенције и развијање свести о језичком богатству ужег и ширег окружења. 

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о 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. 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

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

измењују и оперативни задаци из претходних разреда. 

1. РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА- ученик разуме краће дијалоге( до 7 питања и одговора), приче и песме о темама 
предвиђеним наставним програмом, уживо или са аудио- визуелних записа. После 2-3 слушања издвоји 
кључне информације из краћих и прилагођених текстова. Разуме и реагује на усмене поруке у вези са личним 
искуством и са активностима на часу( позив на неку групну активност, заповест...) 

2. РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА- ученик разуме краће текстове 
( до 80 речи) , који садрже велики проценат познатих језичких елемената, структуралних и лексичких, у складу 

са развојним и сазнајним карактеристикама, искуством и интересовањем ученика. Ученик трена да да разуме 

и адекватно интерпретира садржај илустрованих текстова( стрипови, распоред часова, информације на јавним 

местима. 

3. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ-  ученик усклађује ритам, интонацију и  

Висину гласа са сопственом комуникативном намером и са степеном  
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Формалности говорне ситуације. Он описује у неколико реченица познату радњу или ситуацију у садашњости, 

прошлости и будућности, служеци се лексиком и морфосинтаксучком структуром. Ученик треба да 

интерпретира у неколико реченица садржај писаних, илустрованих и усмених текстова. Он треба да да своје 

мишљење и изражава ставове( допадање, недопадање). 

4. ИНТЕРАКЦИЈА- ученик треба да у стварним и симулираним говорним  

ситуацијама  са саговорницима размењује исказе у вези са темама предвиђеним наставним програмом. 

5. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ- ученик пише реченице и краће текстове 
до 50 речи чију кохерентност и кохезију постиже користећи познате језичке елементе у вези са познатим 

писаним текстом или визуелним подстицајем. 

6. ДОЖИВЉАЈ И РАЗУМЕВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА- ученик може  
да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном књижевном тексту( песма, скраћена верзија приче, 

музичка песма) користећи вербална и невербална средства изражавања( цртежи, моделирање, глума). 

7. ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ И СТРАТЕГИЈЕ УЧЕНИКА- ученик препознаје и  
Користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом, поштује основна правила смисленог 

повезивања реченица у шире целине, уочава сличности и разлике између сопственог залагања и постигнућа 

у језичким активностима, разуме значај употребе интернационализама, примењује компензационе стратегије 

и то тако што усмерава пажњу на оно што разуме, покушава да одгонетне знаћење на основу контекста и 

проверава питајући некога ко добро зна( друга, наставника...), обраћа пажњу на речи које се више пута 

понављају, као и на наслове и поднаслове у књизи, обраћа пажњу на невербалне елементе( гестови, мимика, 

илустрације и други визуелни елементи), размишља да ли одређена реч коју не разуме личи на неку која 

постоји у матерњем језику, тражи значење у речнику. 

8. РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА- ученик разуме дијалоге( до 10 питања и одговора), приче и песме о темама 
предвиђеним наставним програмом, уживо или са аудио- визуелних записа. После 2-3 слушања издвоји 
кључне информације из краћих и прилагођених текстова. Разуме и реагује на усмене поруке у вези са личним 
искуством и са активностима на часу( позив на неку групну активност, заповест...) 

9. РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА- ученик разуме текстове 
( до 150 речи) , који садрже велики проценат познатих језичких елемената, структуралних и лексичких, у складу 

са развојним и сазнајним карактеристикама, искуством и интересовањем ученика. Ученик трена да да разуме 

и адекватно интерпретира садржај илустрованих текстова( стрипови, распоред часова, информације на јавним 

местима. Он треба да издваја битне информације из: писама, краћих новинских чланака, краћих књижевних 

форми: приповетке, поезија, драмски текстови 

10. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ-  ученик усклађује ритам, интонацију и  

Висину гласа са сопственом комуникативном намером и са степеном  

Формалности говорне ситуације. Он описује у неколико реченица познату радњу или ситуацију у садашњости, 

прошлости и будућности, служеци се лексиком и морфосинтаксучком структуром. Ученик треба да 

интерпретира у неколико реченица садржај писаних, илустрованих и усмених текстова. Он треба да да своје 

мишљење и изражава ставове( допадање, недопадање). 

11. ИНТЕРАКЦИЈА- ученик треба да у стварним и симулираним говорним  
ситуацијама  са саговорницима размењује исказе у вези са темама предвиђеним наставним програмом.Он 

треба да учествује у комуникацији и поштује социокултурне норме комуникације( да тражи реш, не прекида 

саговорника, пажљиво слуша саговорника) 

12. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ- ученик пише реченице и краће текстове 
до 70 речи чију кохерентност и кохезију постиже користећи познате језичке елементе у вези са познатим 

писаним текстом или визуелним подстицајем. Он треба да издвака битне информације и препричава оно што 

је видео, чуо или прочитао 

13. ДОЖИВЉАЈ И РАЗУМЕВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА- ученик може  
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да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном књижевном тексту( песма, скраћена верзија приче, 

музичка песма) користећи вербална и невербална средства изражавања( цртежи, моделирање, глума). 

14. ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ И СТРАТЕГИЈЕ УЧЕНИКА- ученик препознаје и  
Користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом, поштује основна правила смисленог 

повезивања реченица у шире целине, уочава сличности и разлике између сопственог залагања и постигнућа 

у језичким активностима, разуме значај употребе интернационализама, примењује компензационе стратегије 

и то тако што усмерава пажњу на оно што разуме, покушава да одгонетне знаћење на основу контекста и 

проверава питајући некога ко добро зна( друга, наставника...), обраћа пажњу на речи које се више пута 

понављају, као и на наслове и поднаслове у књизи, обраћа пажњу на невербалне елементе( гестови, мимика, 

илустрације и други визуелни елементи), размишља да ли одређена реч коју не разуме личи на неку која 

постоји у матерњем језику, тражи значење у речнику. 

 

ТЕМЕ ПО ДОМЕНИМА УПОТРЕБЕ ЈЕЗИКА 

 

ПРИВАТНО- заједничка интересовања( изласци, договори), приватне прославе( рођендан, годишњице..), 

обавезе у кући, уређење простора у коме се живи, промене у сопственом кутку, припреме, организације, 

договор и узајамно поштовање између чланова породице. 

ЈАВНО- развијање позитивног односа према животној средини и другим живим бићима, традиција и обичаји у 

културама земаља чији се језик учи, оброци( сличности и разлике са исхраном у земљама чији се језик учи), 

стамбена насеља, куповина одеће, развијање критичког става према негативним елементима вршњачке 

културе 

ОБРАЗОВНО- тематске целине и повезаност садржаја са другим предметима, сналажење у библиотеци, 

медиотеци, употреба информација из медија 

Наставн
а 

тема/об
ласт 

 

Садржај
и 

Исходи 
 
 

Активност
и 
наставник
а 

Активности 
ученика 

Корелација Начин 
праћења 

евалуациј
а 

 
Стандарди 
постигнућа 
ученика 

  На крају 
наставн
е 
теме/об
ласти 
ученик 
ће бити 
у стању 
да: 

 

     
 
 
 
 
 
ДСТ.1.1.2.; 

ДСТ.1.1.3.; 

ДСТ.1.1.4.; 

ДСТ.1.1.8. 

ДСТ.1.1.10.; 

ДСТ.1.1.23.; 

ДСТ.1.1.24.; 

ДСТ.1.2.2.; 

ДСТ.1.2.3.; 

ДСТ.2.1.6.; 

ДСТ.2.1.10.;  

ДСТ.2.1.16.; 

ДСТ.2.1.22.; 

1.Wohin 
in den 
Urlaub? 
 
 

Комуник
ација: 

Описива
ње 
распуста, 

Активнос
ти на 
распусту, 

-прави 
разлику 
између 
датива и 
акузатива 
-примени 
предлоге 
са 
дативом и 
акузативо

- 
упознавањ
е ученика 
са 
циљевима 
и 
садржајима 
програма, 
правилима 
рада, 
критеријум

посматрање, 
описивање 
процењивање 
груписање 
бележење 
стварање 

Српски 
језик 
Енглески 
језик 
Географија 
Информати
ка и 
рачунарств
о 

Посматра
ње и 
праћење, 
усмена 
провера 
кроз игру, 
симулациј
е у 
паровима 
и групама, 
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Разговор 
о 
планови
ма за 
распуст, 

Описива
ње 
временск
их 
прилика 

Грамати
ка: 

Предлоз
и са 
дативом 
и 
акузатив
ом, 

Зависне 
реченице 
са 
езником 
dass, 
глагол 
wissen, 

Упитне 
речи и 
предлози 
im, am, 
um 

 

Infobox 
Landesk
unde 
Пројекат 

м у 
реченици 
-постави 
питање о 
месту 
мировања 
и правцу 
кретања 
-препозна 
падежне 
разлике 
-употреби 
глагол 
wissen у 
реченици 
-састави 
зависну 
реченицу 
са 
везником 
dass 
-издвоји 
битне 
информац
ије 
-разуме 
одслушан
и интервју 
састави 
краћи 
текст о 
путовању 

има 
оцењивања
, снимање 
иницијално
г стања (на 
почетку 
школске 
године),  
-
организациј
а наставног 
процеса, 
реализациј
а н. 
процеса,  
-
мотивација 
ученика, -
праћење  
-
напредова
ња 
ученика, 
- 
индивидуа
лизован 
приступ 
ученику,  
-
охрабрива
ње,  
-помагање,  
-
подстицањ
е ученика 
да опажају, 
примењују, 
препознају, 
упоређују, 
изводе 
закључке,  
повезују 
знања са 
другим 
областима 
и другим 
предметим
а,  
-решавају 
проблеме, 
практично 
примењују 
-даје 
потребна 
знања 
-организује 
процес 
учења 
-подстичу 
на 

задаци у 
радној 
свесци, 
израда 
презентац
ија или 
паноа на 
задату 
тему, 
тестови 
вештина и 
различите 
технике 
форматив
ног 
оцењивањ
а. 
Посматра
ње и 
праћење, 
усмена 
провера 
кроз игру, 
симулациј
е у 
паровима 
и групама, 
задаци у 
радној 
свесци, 
израда 
презентац
ија или 
паноа на 
задату 
тему, 
тестови 
вештина и 
различите 
технике 
форматив
ног 
оцењивањ
а. 
 

ДСТ.2.1.29.;  

ДСТ.2.2.3.; 

ДСТ.2.3.1.; 

ДСТ.3.1.2.; 

ДСТ.3.1.3.; 

ДСТ.3.1.18. 
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прављење 
презентаци
ја 
 

2. 
Erinneru
ngen 
 

Комуник
ација: 

Описива
ње првог 
дана у 
школи, 

Описива
ње 
нечијег 
живота, 

Описива
ње 
прошлих 
догађаја 

Грамати
ка: 

Претерит 
помоћних 
и 
модални
х 
глагола, 

Реченице 
са denn, 
aber, 
oder, und 

Године, 
предлози
: bis, 
seit, 
ohne 

 

Infobox 
Landesk
unde 
Пројекат 

-каже 
нешто о 
свом 
првом 
школском 
дану 
-разликује  
обичаје у 
Немачкој 
и Србији  
-употреби 
помоћне и 
модалне 
глаголе у 
претериту 
у писању 
и 
разговору 
-повеже 
свој исказ 
узрочним 
реченица
ма 
-користи 
предлоге 
у вези са 
годинама 
одговори 
на разна 
питања у 
вези са 
одмором 

организациј
а наставног 
процеса, 
реализациј
а н. 
процеса,  
-
мотивација 
ученика, 
праћење  
-
напредова
ња 
ученика, 
- 
индивидуа
лизован 
приступ 
ученику,  
-
охрабрива
ње,  
-помагање,  
-
подстицањ
е ученика 
да опажају, 
примењују, 
препознају, 
упоређују, 
изводе 
закључке,  
повезују 
знања са 
другим 
областима 
и другим 
предметим
а,  
-решавају 
проблеме, 
практично 
примењују 
-даје 
потребна 
знања 
-организује 
процес 
учења 
 

посматрање, 
описивање 
процењивање 
груписање 
бележење 
стварање 

Српски 
језик 
Енглески 
језик 
Географија 

Посматра
ње и 
праћење, 
усмена 
провера 
кроз игру, 
симулациј
е у 
паровима 
и групама, 
задаци у 
радној 
свесци, 
израда 
презентац
ија или 
паноа на 
задату 
тему, 
тестови 
вештина и 
различите 
технике 
форматив
ног 
оцењивањ
а. 
 

ДСТ.1.1.2.; 
ДСТ.1.1.3.; 
ДСТ.1.1.4.; 
ДСТ.1.1.8.; 
ДСТ.1.1.10.; 
ДСТ.1.1.21.; 
ДСТ.1.1.23.; 
ДСТ.1.1.24.; 
ДСТ.1.2.3.; 
ДСТ.1.3.1.; 
ДСТ.2.1.1.; 
ДСТ.2.1.3.; 
ДСТ.2.1.4.; 
ДСТ.2.1.16.; 
ДСТ.2.1.17.; 
ДСТ.2.1.20.; 
ДСТ.2.1.27.; 
ДСТ.2.1.29.; 
ДСТ.2.1.30.; 
ДСТ.2.2.2.; 
ДСТ.2.2.3.; 
ДСТ.2.3.4.; 
ДСТ.2.3.5.;  Д
СТ.3.1.2.; 
ДСТ.3.1.8.; 
ДСТ.3.1.9.; 
ДСТ.3.1.13. 

3.  
Es ist 
passiert
! 
 

Комуник
ација: 

-разуме 
употребу 
и грађење 
перфекта 

организациј
а наставног 
процеса, 
реализациј
а н. 
процеса,  

посматрање, 
описивање 
процењивање 
груписање 
бележење 

Српски 
језик 
Енглески 
језик 
Географија 

Посматра
ње и 
праћење, 
усмена 
провера 

ДСТ.1.1.2.; 
ДСТ.1.1.3.; 
ДСТ.1.1.4.; 
ДСТ.1.1.8. 
ДСТ.1.1.10.; 
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Разговор 
о неком 
догађају 

Одређив
ање 
тренутка 
када се 
нешто 
догодило
, 
разговор 
о спорту 

Описива
ње 
догађаја 
у школи 

 

Грамати
ка: 

Глаголи у 
перфекту
, 
партицип 
перфекта
, 

Одредбе 
за време 
(за 
прошлост
) 

Компарат
ив 

Infobox 
Landesk
unde 
Пројекат 

-разуме 
догађај 
испричан 
у 
прошлом 
времену  
-разликује 
правилне 
од 
неправилн
их глагола 
-употреби 
прилоге за 
време 
-употреби 
компарати
в придева 
у 
реченици 
опише 
ситуацију 
састављај
ући 
реченицу 
у 
перфекту 
 
 
 

-
мотивација 
ученика, 
праћење  
-
напредова
ња 
ученика, 
- 
индивидуа
лизован 
приступ 
ученику,  
-
охрабрива
ње,  
-помагање,  
-
подстицањ
е ученика 
да опажају, 
примењују, 
препознају, 
упоређују, 
изводе 
закључке,  
повезују 
знања са 
другим 
областима 
и другим 
предметим
а,  
-решавају 
проблеме, 
практично 
примењују 
-даје 
потребна 
знања 
-организује 
процес 
учења 
 

стварање Биологија 
Физичко и 
здравствен
о 
васпитање 

кроз игру, 
симулациј
е у 
паровима 
и групама, 
задаци у 
радној 
свесци, 
израда 
презентац
ија или 
паноа на 
задату 
тему, 
тестови 
вештина и 
различите 
технике 
форматив
ног 
оцењивањ
а. 
 

ДСТ.1.1.21.; 
ДСТ.1.1.23.; 
ДСТ.1.1.24.; 
ДСТ.1.2.4. ; 
ДСТ.2.1.3.; 
ДСТ.2.1.6.; 
ДСТ.2.1.16. ; 
ДСТ.2.1.29.; 
ДСТ.2.1.30.; 
ДСТ.2.2.3.; 
ДСТ.3.1.6.; 
ДСТ.3.1.17. ; 
ДСТ.3.1.18.; 
ДСТ.3.1.21.; 
ДСТ.3.2.2.; 
ДСТ.3.2.3. 

 
 
4. Die 

erste 

Klassen

arbeit 

Први 
писмени 
задатак 
 

Лексику и 

језичке 

структуре 

које се 

односе 

на тему и 

наведене 

комуника

тивне 

функције, 

а које су 

се 

радиле у 

 
 
-процене 
постигнућ
а везана 
за 
претходне 
теме, 
-користе 
једностав
на језичка 
средства 
 

 
мотивација 
ученика, -
праћење  
-
напредова
ња 
ученика, 
- 
индивидуа
ли-зован 
приступ 
ученику,  

 
- посматрање, 
описивање 
процењивање 
груписање 
бележење 
стварање 
 
 
 
 
 
 

 
 
Српски 
језик,  
Енглески 
језик, 
Грађанско 
васпитање 
 
 
 
 
 

 
 
Посматра
ње и 
праћење, 
усмена 
провера 
кроз 
играње 
улога у 
паровима, 
симулациј
е у 
паровима 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.4., 1.1.10., 

1.1.11., 

1.1.12., 

1.1.14., 

1.1.17., 

1.1.18.,  

1.1.19., 1.3.1., 

2.1.3.,  2.1.6., 

2.1.7.,  2.1.8.,   

2.1.20., 
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претходн

им 

темама, 

задатке 

слушања

, читања 

и 

писања. 

-
охрабрива
ње,  
-помагање,  
-
подстицањ
е ученика 
да опажају, 
примењују, 
препознају, 
упоређују, 
изводе 
закључке,  
повезују 
знања са 
другим 
областима 
и другим 
предметим
а,  
-решавају 
проблеме, 
практично 
примењују 
-даје 
потребна 
знања 
-организује 
процес 
учења 
 
 
 
 
 
 

и групама, 
задаци у 
радној 
свесци, 
тестови 
вештина и 
различите 
технике 
форматив
ног 
оцењивањ
а. 
 
 
 
 
 
 

2.1.21.,        

2.1.22., 3.1.3. 
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5.  
Einkäuf
e und 
Geschäf
te 
 

 

Комуник
ација: 

Набрајањ
е 
намирни
ца и 
врста 
продавни
ца, 
учтивво 
обраћањ
е у 
радњи 

Разговор 
о 
куповини, 
изражава
ње 
допадањ
а 

Разговор
и о 
поклоним
а, 
описива
ње 
празника 

Грамати
ка: 

Облици: 
hätte и 
möchte, 
генитив 
именица 

Предлог 
in са 
акузатив
ом, ред 
речи у 
реченици
, прилози 
за време 

Лучне 
заменице 
у дативу 

Infobox 
Landesk
unde 

-наведе 
разне 
животне 
намирниц
е и места 
где се оне 
купују 
-састави 
реченицу 
користећи 
датив 
одређеног 
члана 
-љубазно 
затражи 
нешто 
користећи 
фразу Ich 
hätte/möch
te gern 
-препозна 
присвојни 
генитив и 
да га 
употреби 
у 
реченици 
-води 
кратке 
дијалоге о 
учесталос
ти неке 
радње 
-разуме 
непознати 
текст  у 
вези са 
куповином 
за и 
против у 
тржном 
центру 
-издвоји 
кључне 
информац
ије у вези 
са текстом  
-води 
кратке 
разговоре 
о томе 
коме шта 
поклања 
користећи 
личне 

 
организациј
а наставног 
процеса, 
реализациј
а н. 
процеса,  
-
мотивација 
ученика, 
праћење  
-
напредова
ња 
ученика, 
- 
индивидуа
лизован 
приступ 
ученику,  
-
охрабрива
ње,  
-помагање,  
-
подстицањ
е ученика 
да опажају, 
примењују, 
препознају, 
упоређују, 
изводе 
закључке,  
повезују 
знања са 
другим 
областима 
и другим 
предметим
а,  
-решавају 
проблеме, 
практично 
примењују 
-даје 
потребна 
знања 
-организује 
процес 
учења 
 

 
посматрање, 
описивање 
процењивање 
груписање 
бележење 
стварање 

 
 
 
Српски 
језик 
Енглески 
језик 
Географија 

 
Посматра
ње и 
праћење, 
усмена 
провера 
кроз игру, 
симулациј
е у 
паровима 
и групама, 
задаци у 
радној 
свесци, 
израда 
презентац
ија или 
паноа на 
задату 
тему, 
тестови 
вештина и 
различите 
технике 
форматив
ног 
оцењивањ
а. 
 

 
 
 
ДСТ.1.1.2.; 
ДСТ.1.1.3.; 
ДСТ.1.1.4.; 
ДСТ.1.1.8.; 
ДСТ.1.1.10.; 
ДСТ.1.1.15.; 
ДСТ.1.1.18.; 
ДСТ.1.3.1.; 
ДСТ.2.1.5.; 
ДСТ.2.1.16.; 
ДСТ.2.1.21.; 
ДСТ.2.1.23.; 
ДСТ.2.2.2.; 
ДСТ.2.2.3.; 
ДСТ.3.1.1.; 
ДСТ.3.1.14.; 
ДСТ.3.1.21.  
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Пројекат заменице 
у дативу 
-каже како 
се 
прослављ
а Божић и 
Ускрс у 
Немачкој 
и у 
Србији; 
-направи 
презентац
ију на 
задату 
тему 
-напише 
одговор 
на имејл 
вршњака 
-
анализира 
своје 
познавањ
е појмова 
на 
немачком 
језику 
разуме 
прочитани 
и 
одслушан
и текст 
 
 
 

6. Zu 
wenig 
Freizeit 
 

Комуник
ација: 

Разумева
ње и 
причање 
бајки 

Набрајањ
е емисија 
на 
телевизиј
и, 
означава
ње 
тачног 
времена 
(формал
но и 

-опише 
фотограф
ију 
-прошири 
своја 
сазнања о 
о животу и 
делу 
браће 
Грим 
-разуме 
телевизијс
ки 
програм  
-повеже 
називе 
емисија 
-напише 
нешто о 
свом и 

организациј
а наставног 
процеса, 
реализациј
а н. 
процеса,  
-
мотивација 
ученика, 
праћење  
-
напредова
ња 
ученика, 
- 
индивидуа
лизован 
приступ 
ученику,  
-
охрабрива
ње,  

посматрање, 
описивање 
процењивање 
груписање 
бележење 
стварање 

Српски 
језик 
Енглески 
језик 
Географија 

Посматра
ње и 
праћење, 
усмена 
провера 
кроз игру, 
симулациј
е у 
паровима 
и групама, 
задаци у 
радној 
свесци, 
израда 
презентац
ија или 
паноа на 
задату 
тему, 
тестови 

ДСТ.1.1.2.; 

ДСТ.1.1.3.;ДС

Т.1.1.4.; 

ДСТ.1.1.8.; 

ДСТ.1.1.10.; 

ДСТ.1.1.19.; 

ДСТ.1.1.23.; 

ДСТ.1.1.24.; 

ДСТ.1.3.4.; 

ДСТ.2.1.4.; 

ДСТ.2.1.13.; 

ДСТ.2.1.17.; 

ДСТ.2.2.3.; 

ДСТ.2.3.7. ; 

ДСТ.3.1.3.; 

ДСТ.3.1.22.; 

ДСТ.3.2.4. 
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неформа
лно) 

Планира
ње 
будућнос
ти 

Грамати
ка: 

Претерит 
помоћних 
и 
модални
х 
глагола, 
индирект
а питања 

Глаголи 
са 
одвојиви
м и 
неодвоји
вим 
префикси
ма 

Футур I 

 

 

 

Infobox 
Landesk
unde 
Пројекат 

туђем  
мишљењу 
у вези са 
гледањем 
телевизиј
е 
-препозна 
сложениц
у и одреди 
род исте 
-каже 
колико је 
сати  
-састави 
реченице 
користећи 
глаголе са 
раздвојив
им 
префиксо
м; 
-правилно 
употреби 
футур у 
реченици 
- направи 
разлику 
при 
саставља
њу 
реченица 
у 
различити
м 
временим
а 
на основу 
писма 
напише 
савет за 
решавање 
проблема 

-помагање,  
-
подстицањ
е ученика 
да опажају, 
примењују, 
препознају, 
упоређују, 
изводе 
закључке,  
повезују 
знања са 
другим 
областима 
и другим 
предметим
а,  
-решавају 
проблеме, 
практично 
примењују 
-даје 
потребна 
знања 
-организује 
процес 
учења 
 

вештина и 
различите 
технике 
форматив
ног 
оцењивањ
а. 
 

 
 

Комуник
ација: 

Разговор 
о 
познатим 
личности
ма и 
њиховом 
животу 

Описива
ње 

-води 
кратке 
разговоре 
о 
познатим 
личностим
а 
-изрази 
своје 
мишљење 
о томе 
какве су 
биле 

организациј
а наставног 
процеса, 
реализациј
а н. 
процеса,  
-
мотивација 
ученика, 
праћење  
-
напредова
ња 
ученика, 

посматрање, 
описивање 
процењивање 
груписање 
бележење 
стварање 

Српски 
језик 
Енглески 
језик 
Географија 
Информати
ка и 
рачунарств
о 
Физичко и 
здравствен
о 
васпитање 

Посматра
ње и 
праћење, 
усмена 
провера 
кроз игру, 
симулациј
е у 
паровима 
и групама, 
задаци у 
радној 
свесци, 

ДСТ.1.1.2.; 
ДСТ.1.1.3.; 
ДСТ.1.1.4.; 
ДСТ.1.1.8. 
ДСТ.1.1.10.; 
ДСТ.1.1.21.; 
ДСТ.1.1.23.; 
ДСТ.1.1.24.; 
ДСТ.2.1.3.; 
ДСТ.2.1.16.; 
ДСТ.2.1.17; 
ДСТ.2.1.29.; 
ДСТ.2.1.30.; 
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градова и 
њихових 
знаменит
ости 

Описива
ње 
рекорда 

Грамати
ка: 

Глаголи у 
перфекту
, 
партицип 
префекта
, године 

Компарат
ив и 
суперлат
ив 

Узрочне 
реченице 
са 
везником 
weil 

Infobox 
Landesk
unde 
Пројекат 

познате 
личности  
-
наведе/пр
очита 
годину 
рођења и 
смрти 
-разуме 
непознат 
текст о 
градовима 
Немачке 
-разуме 
суперлати
в придева 
-примени 
стечено 
знање из 
опште 
културе на 
конкретно
м примеру 
-разуме и 
у 
реченици 
примени 
присвојни 
члан у 
различити
м 
падежима 
препозна 
и 
правилно 
употреби 
суперлати
в 
 
 

- 
индивидуа
лизован 
приступ 
ученику,  
-
охрабрива
ње,  
-помагање,  
-
подстицањ
е ученика 
да опажају, 
примењују, 
препознају, 
упоређују, 
изводе 
закључке,  
повезују 
знања са 
другим 
областима 
и другим 
предметим
а,  
-решавају 
проблеме, 
практично 
примењују 
-даје 
потребна 
знања 
-организује 
процес 
учења 
 

Историја израда 
презентац
ија или 
паноа на 
задату 
тему, 
тестови 
вештина и 
различите 
технике 
форматив
ног 
оцењивањ
а. 
 

ДСТ.2.2.2.; 
ДСТ.2.2.3; 
ДСТ.2.3.7.; 
ДСТ.3.1.18. ; 
ДСТ.3.2.3. 
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7. Meine 
erste 
Liebe 
 

Комуник
ација: 

Разговор 
о 
љубавни
м 
проблем
има, 
давање 
савета 

Договара
ње 
сусрета, 
оријентис
ање у 
граду, 
описива
ње пута 
до школе 

Давање 
љубавни
х савета, 
предвиђа
ње 
догађаја, 
причање 
о првој 
љубави 

Грамати
ка: 

Сложени
це, 
негација, 
личне 
заменице 
у дативу 
и 
акузативу
, 
индирект
на 
питања 
са ob 

Предлог 
in са 
дативом 
и 
акузатив
ом, 
сажимањ
е 

 
-одговори 
на лична 
питања 
-
функцион
ално 
користи 
негације 
kein и 
nicht 
-правилно 
примењује 
личне 
заменице 
у дативу и 
акузативу 
-пребаци 
питања у 
индиректн
и говор 
-уме да 
примени 
одговарају
ћи падеж 
уз 
предлоге 
-
оријентиш
е у граду 

-уговори 
место 
састанка 
-се 
договор
и за 
излазак 

-објасни 
другом 
лицу пут 
до 
одређене 
тачке у 
граду 
-даје 
савете 
вршњаку 
како да се 
понаша на 
првом 
састанку 
разуме 
одслушан
е 
интервјуе 

 
организациј
а наставног 
процеса, 
реализациј
а н. 
процеса,  
-
мотивација 
ученика, 
праћење  
-
напредова
ња 
ученика, 
- 
индивидуа
лизован 
приступ 
ученику,  
-
охрабрива
ње,  
-помагање,  
-
подстицањ
е ученика 
да опажају, 
примењују, 
препознају, 
упоређују, 
изводе 
закључке,  
повезују 
знања са 
другим 
областима 
и другим 
предметим
а,  
-решавају 
проблеме, 
практично 
примењују 
-даје 
потребна 
знања 
-организује 
процес 
учења 
 

 
посматрање, 
описивање 
процењивање 
груписање 
бележење 
стварање 

 
Српски 
језик 
Енглески 
језик 
Географија 
Биологија 

 
Посматра
ње и 
праћење, 
усмена 
провера 
кроз игру, 
симулациј
е у 
паровима 
и групама, 
задаци у 
радној 
свесци, 
израда 
презентац
ија или 
паноа на 
задату 
тему, 
тестови 
вештина и 
различите 
технике 
форматив
ног 
оцењивањ
а. 
 

ДСТ.1.1.2.; 

ДСТ.1.1.3.; 

ДСТ.1.1.4.; 

ДСТ.1.1.8.; 

ДСТ.1.1.10.; 

ДСТ.1.1.15.; 

ДСТ.1.1.16.; 

ДСТ.1.1.19. 

ДСТ.1.1.21.; 

ДСТ.1.2.2.; 

ДСТ.1.2.3.; 

ДСТ.2.1.1. ; 

ДСТ.2.1.2.; 

ДСТ.2.1.3.; 

ДСТ.2.1.10. ; 

ДСТ.2.1.17. ; 

ДСТ.2.1.31; 

ДСТ.2.2.1.; 

ДСТ.2.2.2.; 

ДСТ.3.1.1. ; 

ДСТ.3.1.8.  
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предлога 
и члана 
(zum и 
zur) 

Замениц
а sich и 
лична 
заменица 
у 
акузативу 

Infobox 
Landesk
unde 
Пројекат 

и решава 
задатак на 
основу 
информац
ија које је 
чуо 
 

8. 
Deutsch
land, 
Land mit 
Superlat
iven 
 

Комуник
ација: 

Разговор 
о 
познатим 
личности
ма и 
њиховом 
животу 

Описива
ње 
градова и 
њихових 
знаменит
ости 

Описива
ње 
рекорда 

Грамати
ка: 

Глаголи у 
перфекту
, 
партицип 
префекта
, године 

Компарат
ив и 
суперлат
ив 

Узрочне 
реченице 
са 

-води 
кратке 
разговоре 
о 
познатим 
личностим
а 
-изрази 
своје 
мишљење 
о томе 
какве су 
биле 
познате 
личности  
-
наведе/пр
очита 
годину 
рођења и 
смрти 
-разуме 
непознат 
текст о 
градовима 
Немачке 
-разуме 
суперлати
в придева 
-примени 
стечено 
знање из 
опште 
културе на 
конкретно
м примеру 
-разуме и 
у 
реченици 

организациј
а наставног 
процеса, 
реализациј
а н. 
процеса,  
-
мотивација 
ученика, 
праћење  
-
напредова
ња 
ученика, 
- 
индивидуа
лизован 
приступ 
ученику,  
-
охрабрива
ње,  
-помагање,  
-
подстицањ
е ученика 
да опажају, 
примењују, 
препознају, 
упоређују, 
изводе 
закључке,  
повезују 
знања са 
другим 
областима 
и другим 
предметим
а,  
-решавају 
проблеме, 
практично 
примењују 

посматрање, 
описивање 
процењивање 
груписање 
бележење 
стварање 

Српски 
језик 
Енглески 
језик 
Географи
ја 
Информа
тика и 
рачунарс
тво 
Физичко 
и 
здравств
ено 
васпитањ
е 
Историја 

Посматр
ање и 
праћење
, усмена 
провера 
кроз 
игру, 
симулац
ије у 
паровим
а и 
групама, 
задаци у 
радној 
свесци, 
израда 
презента
ција или 
паноа на 
задату 
тему, 
тестови 
вештина 
и 
различит
е 
технике 
формати
вног 
оцењива
ња. 
 

ДСТ.1.1.2.; 

ДСТ.1.1.3.; 

ДСТ.1.1.4.; 

ДСТ.1.1.8. 

ДСТ.1.1.10.; 

ДСТ.1.1.21.; 

ДСТ.1.1.23.; 

ДСТ.1.1.24.; 

ДСТ.2.1.3.; 

ДСТ.2.1.16.; 

ДСТ.2.1.17; 

ДСТ.2.1.29.; 

ДСТ.2.1.30.; 

ДСТ.2.2.2.; 

ДСТ.2.2.3; 

ДСТ.2.3.7.; 

ДСТ.3.1.18. ; 

ДСТ.3.2.3. 
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везником 
weil 

Infobox 
Landesk
unde 
Пројекат 

примени 
присвојни 
члан у 
различити
м 
падежима 
препозна 
и 
правилно 
употреби 
суперлати 

-даје 
потребна 
знања 
-организује 
процес 
учења 
 

 
9. Die 

zweite 

Klassen

arbeit 

Други 
писмени 
задатак 
 
 
 

 

Лексику и 
језичке 
структуре 
које се 
односе 
на тему и 
наведене 
комуника
тивне 
функције, 
а које су 
се 
радиле у 
претходн
им 
темама, 
задатке 
слушања
, читања 
и 
писања. 

 

 

 

 
 
 
- процене 
постигнућ
а везана 
за 
претходне 
теме, 
-користе 
једностав
на језичка 
средства. 
 
 
 
 

 
 
 
мотивација 
ученика, -
праћење  
-
напредова
ња 
ученика, 
- 
индивидуа
ли-зован 
приступ 
ученику,  
-
охрабрива
ње,  
-помагање,  
-
подстицањ
е ученика 
да опажају, 
примењују, 
препознају, 
упоређују, 
изводе 
закључке,  
повезују 
знања са 
другим 
областима 
и другим 
предметим
а,  
-решавају 
проблеме, 
практично 
примењују 
-даје 
потребна 
знања 
-организује 
процес 
учења 
 

 
 
 
- 
посматр
ање, 
описива
ње 
процењи
вање 
груписа
ње 
бележе
ње 
стварањ
е  

 
 
 
Српски 
језик,  
Енглеск
и језик, 
Грађанс
ко 
васпита
ње 
 
 
 
 

 
 
Посматрање и 
праћење, 
усмена провера 
кроз играње 
улога у 
паровима, 
симулације у 
паровима и 
групама, задаци 
у радној свесци, 
тестови вештина 
и различите 
технике 
формативног 
оцењивања. 
 
 
 
 
 
 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.4., 1.1.10., 

1.1.11., 1.1.12., 

1.1.14., 1.1.17., 

1.1.18.,  1.1.19., 

1.3.1., 2.1.3.,  

2.1.6., 2.1.7.,  

2.1.8.,   2.1.20., 

2.1.21.,        

2.1.22., 3.1.3. 
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10. 
Familien
- 
konflikte 
 

 

Комуник
ација: 

Разговор 
о односу 
са 
родитељ
има 

Навођењ
е разлога 
за свађу 
са 
родитељ
има , 
описива
ње себе 

Описива
ње и 
планира
ње 
путовања 

Грамати
ка: 

Глаголи 
са 
предлози
ма 

Глаголи: 
liegen, 
legen, 
stehen, 
stellen, 
sitzen, 
setzen, 
hängen 

Глаголи 
са 
префикси
а, 
придеви 
изведени 
од имена 
градова 

 

 
 
-разуме 
одслушан
е 
интервјуе 
о 
односима 
између 
родитеља 
и деце  
-разуме 
принцип 
фраза са 
глаголом 
и 
предлогом 
-примени 
одговарају
ћи глагол 
са 
предлогом 
у 
реченици 

 
-напише 
краћи 
састав 
-да 
одговори 
на питања 
о свом 
односу са 
родитељи
ма и 
напише 
текст у 
форми 
писма 
-
протумачи 
и 
прокомент
арише 
статистику 
-разуме 
употребу 
заменички
х прилога 

 
 
организациј
а наставног 
процеса, 
реализациј
а н. 
процеса,  
-
мотивација 
ученика, 
праћење  
-
напредова
ња 
ученика, 
- 
индивидуа
лизован 
приступ 
ученику,  
-
охрабрива
ње,  
-помагање,  
-
подстицањ
е ученика 
да опажају, 
примењују, 
препознају, 
упоређују, 
изводе 
закључке,  
повезују 
знања са 
другим 
областима 
и другим 
предметим
а,  
-решавају 
проблеме, 
практично 
примењују 
-даје 
потребна 
знања 
-организује 
процес 
учења 
-подстиче 
дискусију 

 
 
 
 
 
посматр
ање, 
описива
ње 
процењи
вање 
груписа
ње 
бележе
ње 
стварањ
е 

 
 
 
 
Српски 
језик 
Енглеск
и језик 
Географ
ија 

 
 
Посматрање и 
праћење, 
усмена провера 
кроз игру, 
симулације у 
паровима и 
групама, задаци 
у радној свесци, 
израда 
презентација 
или паноа на 
задату тему, 
тестови вештина 
и различите 
технике 
формативног 
оцењивања. 
 

 
 
ДСТ.1.1.2.; 
ДСТ.1.1.3.; 
ДСТ.1.1.4.; 
ДСТ.1.1.8.; 
ДСТ.1.1.10.; 
ДСТ.1.1.17.; 
ДСТ.1.1.18.; 
ДСТ.1.1.20.; 
ДСТ.1.2.3.; ДСТ.2.
1.1.; ДСТ.2.1.4.; 
ДСТ.2.1.5.; 
ДСТ.2.1.12.; 
ДСТ.2.1.16.; 
ДСТ.2.1.17.; ДСТ.2
.1.24.; ДСТ.2.1.27.; 
ДСТ.2.2.3. ; 
ДСТ.2.3.1.; 
ДСТ.3.1.3.; 
ДСТ.3.1.9. ; 
ДСТ.3.1.18.; 
ДСТ.3.1.23.; 
ДСТ.3.2.1.; 
ДСТ.3.2.2.; 
ДСТ.3.3.2.  
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Infobox 
Landesk
unde 
Пројекат 

-правилно 
употреби 
глаголе са 
предлози
ма  који 
захтевају 
датив или 
акузатив 
-исприча 
причу на 
основу 
илустраци
ја и 
кључних 
појмова 
-употреби 
придеве 
настале 
од имена 
градова 
осмисли 
причу 
користећи 
се 
језичким и 
граматичк
им 
искуствим
а 

 
 

Наставна тема Облици рада Наставни метод Наставна 

средства 

Обрада Остали 

типови 

Укупно 

1. Wohin in den Urlaub? 
 
Куда на одмор? 

Фронтални   , 

индивидуални 

рад, групни 

рад, рад у 

пару, групни 

рад, пленум                                 

Демонстративна, 

дијалошка, 

монолошка, 

интерактивне м. 

(игре улога) 

Уџбеник, 

Радна 

свеска, ЦД, 

ЦД плејер, 

постери 

(разне 

апликације) 

4 4 8 

2. Erinnerungen 

Сећања 

Фронтални   , 

индивидуални 

рад, групни 

рад, рад у 

пару, групни 

рад, пленум                                  

Демонстративна, 

дијалошка, 

монолошка, 

интерактивне м. (  

игре улога.) 

Уџбеник, 

Радна 

свеска, ЦД, 

ЦД плејер, 

постери 

(разне 

апликације) 

3 6 9 

3. Es ist passiert! 
 
Догодило се! 

Фронтални   , 

индивидуални 

рад, групни 

Демонстративна, 

дијалошка, 

монолошка, 

Уџбеник, 

Радна 

свеска, ЦД, 

3 4 7 
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 рад, рад у 

пару, групни 

рад, пленум                                  

интерактивне м. 

(мозгалица, игре 

улога, мапе 

ума...) 

ЦД плејер, 

постери 

(разне 

апликације) 

4.Die erste Klassenarbeit 

Први писмени задатак 

Фронтални   , 

индивидуални 

рад, групни 

рад, рад у 

пару, групни 

рад, пленум                                  

Демонстративна, 

дијалошка, 

монолошка, 

интерактивне м. 

(игре улога, мапе 

ума...) 

Уџбеник, 

Радна 

свеска, ЦД, 

ЦД плејер, 

постери 

(разне 

апликације) 

 3 3 

5. Einkäufe und Geschäfte 

Куповине и продавнице 

Фронтални   , 

индивидуални 

рад, групни 

рад, рад у 

пару, групни 

рад, пленум                                  

Демонстративна, 

дијалошка, 

монолошка, 

интерактивне м. 

(симулација, игре 

улога, мапе 

ума...) 

Уџбеник, 

Радна 

свеска, ЦД, 

ЦД плејер, 

постери 

(разне 

апликације) 

3 5 8 

6. Zu wenig Freizeit 
 
Мало слободног времена 

Фронтални   , 

индивидуални 

рад, групни 

рад, рад у 

пару, групни 

рад, пленум                                  

Демонстративна, 

дијалошка, 

монолошка, 

интерактивне м. 

(симулација, игре 

улога, мапе 

ума...) 

Уџбеник, 

Радна 

свеска, ЦД, 

ЦД плејер, 

постери 

(разне 

апликације) 

3 6 9 

7.Deutschland, Land mit 
Superlativen 
 
Немачка, земља са 
суперлативима 

Фронтални   , 

индивидуални 

рад, групни 

рад, рад у 

пару, групни 

рад, пленум                                  

Демонстративна, 

дијалошка, 

монолошка, 

интерактивне м. 

(симулација, игре 

улога, мапе 

ума...) 

Уџбеник, 

Радна 

свеска, ЦД, 

ЦД плејер, 

постери 

(разне 

апликације) 

3 6 9 

8. Meine erste Liebe 
 

Моја прва љубав 

Фронтални   , 

индивидуални 

рад, групни 

рад, рад у 

пару, групни 

рад, пленум                                  

 

Демонстративна, 

дијалошка, 

монолошка, 

интерактивне м. 

(мозгалица, игре 

улога, мапе 

ума...) 

Уџбеник, 

Радна 

свеска, ЦД, 

ЦД плејер, 

постери 

(разне 

апликације) 

3 4 7 

9.Die zweite Klassenarbeit 

Други писмени задатак 

Индивидуални 

рад, пленум                                 

Монолошка 

метода 

Писмене 

вежбанке, 

табла, 

креда, 

прибор за 

писање 

 3 3 
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10. Familienkonflikte 
 
Конфликти у породици 

 

Фронтални   , 

индивидуални 

рад, групни 

рад, рад у 

пару, групни 

рад, пленум                                  

Демонстративна, 

дијалошка, 

монолошка, 

интерактивне м. 

Уџбеник, 

Радна 

свеска, ЦД, 

ЦД плејер, 

постери 

(разне 

апликације) 

4 5 9 

Укупан број часова: 26 45 72 

 

Школски програм допунске наставе из немачког језика  

      Допунски рад се организује за ученике који из објективних разлога у редовној настави немачког језика не 

постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско- тематских подручја. Зависно од утврђених 

недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, наставник формира одговарајуће групе с 

којима организује допунски рад. Допунски рад организује се током целе наставне године, односно одмах чим се 

уоче тешкоће појединих ученика у усвајању програмских садржаја. 

      Основни циљ допунске наставе је – отклонити испољене недостатке у знању, умењу и вештини ученика. 

      Задаци допунске наставе су: 

- Усвојити знања из језика, 

- Индивидуализација наставе, 

- Стимулисање ученика за рад, 

- Развијање љубави према енглеском језику и књижевности, 

- Развијање интересовања према некњижевним (популарним, научним и информативним ) текстовима, 

- Оспособити ученика за самосталан рад. 

 

Редни број 

наставне 

теме 

 

Назив наставне            теме 

Број  часова 

за 

обраду 

за друге 

типове 

укупно 

1. ГРАМАТИКА (GRAMMATIK)  15 15 

2. 

ПИСМЕНО И УСМЕНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ (SCHREIBEN UND 

SPRECHEN) 

 9 9 

3. УВЕЖБАВАЊЕ (ÜBUNGEN )  3 3 

4. 
ВЕШТИНЕ ЧИТАЊЕ И СЛУШАЊЕ 

(LESE- UND HÖRVERSTEHEN) 
 4 4 

5. 

АНАЛИЗА РЕЧЕНИЦЕ И 

УСВАЈАЊЕ НОВИХ РЕЧИ И 

ИЗРАЗА (WORTSCHATZ) 

 5 5 

УКУПНО:  36 36 

 

Школски програм рада  клуба ,, Der deutsche Club“  
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  Планирано је да клуб организује један састанак недељно – 36 састанака у току године. У клубу учествују сви 

ученици који су у анкети изразили жељу и расположење да  учествују у његовом раду. 

     Циљеви и задаци клуба су: 

- Окупити и организовати мотивисане, расположене и талентоване ученике за  рад на стварању и уређивању 

паноа, учешће у приредбама,  

- Обучити ученике у писању различитих  текстова, 

- Развијати код ученика интересовања за најразличитије области, 

- Дружење ученика различитих интересовања , способности и узраста, неговање међусобне сарадње и тимског 

рада, 

- неговање писмености, читалачких навика и различитих облика писменог изражавања. 

  

КОРЕЛАЦИЈА: 

- Корелација са свим наставним областима и ваннаставним активностима, 

- Сарадња са информатичким кабинетом, 

- сарадња са управом школе, родитељима и локалном заједницом. 

Редни број 

наставне 

теме 

 

Назив наставне            теме 

Број  часова 

за 

обраду 

за друге 

типове 

укупно 

 

   1. 

Организовање рада 

kлуба ,,Der deutsche Club” 

  

4 

 

4 

 

    2. 

Обука у писању – 

Облици изражавања 

  

11 

 

11 

 

     3. 

Анализа и обрада драмских 

текстова,  припрема за приредбу 

  

11 

 

11 

 

    4. 

Презентација рада клуба ,,Der 

deutsche Club” (уређење паноа) 

  

8 

 

8 

 

     5. 

Анализа рада клуба 

,,Der deutsche Club“ 

  

2 

 

2 

       Укупно  36 36 

 

Школски програм слободних активности: 

Реализацијом слободних  активности поспешују се:  вертикална и хоризонтална повезаност разноврсних садржаја, 

јачање индивидуалних и групних компетенција, равноправност међу половима и инклузија у најширем смислу. 
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Задаци су развијање способности разумевања, формулисања и употребе вербално и невербално исказаних порука 

као и усвајање појмова релевантних за различите наставне области путем слободних активности, формирање 

потребе и развијање навике одласка у установе културе и посете културним манифестацијама. 

 

Предвиђене активности су: 

 Обележавање Европског дана језика 

 Дани толеранције 

 Месец страних језика 

 Посета предшколаца 

 Светски дан поезије 

 Обележавање Дана заштите човекове средине 

 Посета немачком културном  центру (Goethe Institut) 

 Реализација јавних и угледних часова 

 Сарадња у вођењу Летописа школе 
 

Седми разред 

 

Назив програма ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ Циљ учења Грађанског васпитања је да ученик изучавањем и практиковањем основних 

принципа, вредности и процедура грађанског друштва поста- не свестан својих права и 

одговорности, осетљив за потребе других и спреман да активно делује у заједници 

Разред Седми 

Годишњи фонд часова 36 часова 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ /ТЕМА САДРЖАЈИ 

– наведе и опише основне карактеристике 

људских права; 

– својим речима опише везу између 

права појединца и општег добра; 

– дискутује о односу права и правде и o 

сукобу права; 

– образложи личну одговорност у заштити 

свог здравља; 

– штити своја права на начин који не 

угрожава друге и њихова права; 

– образложи сврху постојања политичких 

странака; 

– аргументује потребу ограничења и 

 

 

ЉУДСКА ПРАВА 

Карактеристике људских права – 

урођеност, универзалност, нео- туђивост, 

недељивост 

Опште добро 

Права појединца и опште добро 

Сукоб појединачних права и 

општег добра Права и 

правда 

Социјална правда 

 

 

ДЕМОКРАТСКО 

Политичкe странкe у вишепартијском 

систему –владајуће и опо- зиционе 

Народна скупштина – сврха и 

надлежности Народни 
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контролу власти; 

– наведе кораке од предлагања до 

усвајања закона; 

– образложи на примеру могућност 

утицаја грађана на одлуке Народне 

скупштине; 

– препозна и одупре се различитим 

облицима вршњачког при- тиска; 

– препозна опасност када се нађе у 

великој групи људи и зашти- ти се; 

– учествује у организацији, реализацији и 

евалуацији симулаци- је Народне 

скупштине; 

– у дискусији показује вештину активног 

слушања, износи свој став заснован на 

аргументима, комуницира на 

конструктиван начин; 

– проналази, критички разматра и користи 

информације из ра- зличитих извора 

ДРУШТВО посланици, посланичке групе 

Процедуре у раду Народне 

скупштине Скупштинске 

дебате 

Предлагање и доношење закона 

 

 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Припадност групи Групни идентитет као 

део идентитета мла- дих Односи у 

вршњачкој групи и њен утицај на 

појединца Вршњачки притисак 

Конформизам 

Приватност – обим и границе 

Понашање људи у маси и угроженост 

права појединца 

 

 

 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Симулација Народне 

скупштине Одређивање 

улога и процедура у 

скупштини Формирање 

посланичких група 

Избор 

председника 

скупштине 

Формулисање 

предлога закона 

Скупштинска 

дебата 

Гласање 

Евалуација симулације 

Кључни појмови садржаја: социјална правда, Народна скупштина, конформизам, вршњачки притисак. 

 

Наставна тема/садржај Број 
часова 

Облици рада Методе рада 

Људска права 
 
Демократско друштво 
 
Процеси у савременом свету 
 
Грађански активизам 

8 
 

10 
 
9 

 
9 

Групни 
 
Рад у пару  
 
Индивидуални 
 
Фронтални  

Радионичарске  
 
Дијалошка 
 
Рад са алатима из области 
ИКТ-а  
 
Игровне активности 

 

Корелација: историја, српски језик 

Уџбеник: нема 
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Праћење и вредновање наставе учења: 

Изборни програм Грађанско васпитање за седми разред организован је, као и претходни програми, по моделу 
спирале што значи да су садржаји дати у исте четири области (Људска права, Демократско друштво, Процеси у 
савременом свету и Грађански активизам) али се они проширују и продубљују, а исходи се надограђују или се, 
ако је у питању вештина, даље развијају.  

Програм се описно оцењује и континуирано се прати напредовање ученика у достизању исхода. Кључни 
показатељи напредовања у овом изборном програму су све правилнија употреба термина који се односе на 
демократске појаве и процесе, исказивање ставова аргументацијом, ненасилна комуникација, прихватање 
различитости, емпатија,  све чешће испољавање иницијативе, већа сарадљивост.   

 

 
 

Глобални план рада наставе и учења предмета Домаћинство за 7. разред 

 основне школe 

Р. 

бр. 
Наставна област/тема 

Препоручен број часова за: 

об
ра

д
у 

об
ра

д
у 

 и
 

ве
ж

б
е 

ве
ж

б
е 

ут
вр

ђи
ва

њ
е 

 

и 
ве

ж
б

е 

ут
вр

ђи
ва

њ
е 

си
ст

ем
ат

из
а

ц
иј

у Укупан број 

часова 

1. 
Савремено домаћинство и 
породица 

2  1  1 1 5 

2. Култура становања 4 1 3 1 1 1 11 

3. Култура одевања 5 1 2  2 1 11 

4. Култура понашања 4 2 2   1 9 

 Укупно: 15 4 8 1 4 4 36 

 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ 
ТЕМА 

САДРЖАЈИ 

У
ку

па
н 

б
ро

ј ч
ас

ов
а Препоручен број часова  

О
б

ра
д

а 

О
б

ра
д

а 
и 

ве
ж

б
а 

В
еж

б
а 

У
тв

рђ
ив

ањ
е 

и 

ве
ж

б
а 

У
тв

рђ
ив

ањ
е 

С
ис

тм
ат

из
ац

и

ја
 

– дефинише појам домаћинства и 
породице 

– одређује улогу и значај сваког 
члана породице 

– анализира фазе развоја здраве 
породице 

– идентификује битне кораке у 
организацији домаћинства 

– илуструје функционалне целине 
стана и анализира њихову 
улогу у свакодневом 
функционисању 

Савремено 
домаћинство и 

породица 

Појам домаћинства. 

Појмови: култура, 

културне потребе, 

навике и интересовања, 

уметност и други сродни 

појмови. Савремено 

домаћинство и његова 

правилна организација, 

односи у 

породици и њихово 

усклађивање.Услови за 

5 2 - 1 - 1 1 
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– анализира разлику између 
појединих идејних решења 
организације  у простору у 
зависности од намене 
просторије 

– идентификује значај и допринос 
различитих занимања у 
уређењу куће/стана 

– предложи најефикасније кораке 
у сективном прикупљању и 
одлагању отпада 

– анализира примену појединих 
материјала у зависности од 
њихових карактеристика 

– аргументује предности и мане 
појединих природних и 
вештачких материјала 

– анализира етикете произвођача 
одевних предмета у вези 
препорука одржавања 

– упореди понашање природних и 
вештачких материјала 

– планира дневне, недељне и 
месечне набавке 

– планира правилну расподелу 
потрошње финансијских 
средстава, буџета 

–  тумачи налепнице на полеђини 
артикала у сврху правилног 
избора артикала при куповини   

– одреди предност у куповини на 
основу односа цене и квалитета 

– примени препоруке безбедног и 
културног понашања у 
средствима јавног превоза  

– дискутује о утицају различитих 
видова информисања на 
ставове друштва и појединаца 

– напише молбу/жалбу, попуњава 
образце препознајући податке 
који се траже 

– прикупи и анализира податке из 
различитих извора, дискутује о 
њиховој поузданости, 

 
 

формирање здраве 

породице и фазе развоја 

Култура 

становања 

Архитектура, пејзажна 

архитектура, 

грађевинарство, дизајн, 

индустрија, 

занати, примењене 

уметности. Породица и 

стан. Функционалне 

целине стана, њихове 

улоге и економично 

коришћење Технички 

апарати у домаћинству. 

Уређивање стана/куће, 

уређивање околине и 

школе Селективно 

прикупљање и одлагање 

отпада 

1

1 

4 1 

 

3 

 

1 

 

1 1 

Култура 
одевања 

Индустрија и занатство 

одевних 

предмета, примењена 

уметност. Улога одеће и 

обуће, материјали од 

којих се праве.Природни 

и вештачки материјали. 

Одржавање и средства 

заодржавање одеће и 

обуће 

1

1 

5 1 2 - 2 1 

Култура 

понашања 

Изражавање, 

информисање и 

комуникација; 

средства/медији 

изражавања, 

информисања и 

комуникације;вишемедиј

ско 

изражавање. 

Планирање и расподела 

буџета.Планирање 

дневне, недељне, 

месечне и сезонске 

набавке. Примена 

комуникационих и 

информатичких 

технологија при 

куповини. Планирање 

путовања. Правила 

9 4 2 2 - - 1 
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понашања у градском 

превозу, аутобусу, возу, 

авиону. Савремена 

средства комуникациј, 

план телефонског 

разговора, ЅМЅ, е-mail, 

слање писама, 

пошиљки, попуњавање 

образаца,званична 

кореспонденција  

претраживање 

релевантних и 

поузданих информација 
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7. ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА ЗА 8. РАЗРЕД 

 

 

ПРОГРАМИ НОВИХ ПРЕДМЕТА 
 

ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА                                             

РАЗРЕД: ОСМИ                                   

 

Недељни број часова: 2 часа недељно (блок настава) 

Укупно за школску годину: 68  часа 

Настава се организује поделом одељења на групе уколико одељење има више од 20 ученика. 

 

Циљ учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран 

однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, 

стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно 

 

Редни број 

наставне 

теме 

 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

Број 

часова 

по 

теми/ 

области 

 

ИСХОДИ 

По завршеној 

области/теми 

ученик ће бити у 

стању да: 

 

 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

1. 

 

 

Животно и радно 

окружење 

 

6 

• процени значај 

електротехнике, 

рачунарства и 

мехатронике у 

животном и радном 

окружењу; 

• анализира 

опасности од 

неправилног 

коришћења 

електричних 

апарата и уређаја и 

познаје поступке 

пружања прве 

помоћи; 

• образложи важност 

енергетске 

• Увод у електротехнику, 

рачунарство и мехатронику. 

• Електрична инсталација-

опасност и мере заштите. 

• Примена електричних 

апарата и уређаја у 

домаћинству, штедња 

енергије и енергетска 

ефикасност. 

• Професије (занимања) у 

области електротехнике и 

мехатронике. 

• Схватио значај 

електротехнике, 

рачунарства и 

мехатронике у 

животном и радном 

окружењу. 

• Оспособљен да, 

методом 

истраживачког рада, 

открије и препозна 

предности и 

недостатке убрзаног 

развоја технике и 

технологије. 

• Кроз употребу 

електричних апарата и 

уређаја у домаћинству 
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ефикасности 

електричних уређаја 

у домаћинству; 

• повеже професије 

(занимања) у 

области 

електротехнике и 

мехатронике са 

сопственим 

интересовањима. 

 

схватио значај њихове 

правилне употребе 

ради сопствене 

безбедности и 

очувања здравља. 

• Осособљен да 

правилно реагује и 

пружи прву помоћ 

страдалима од 

струјног удара. 

• Зна да препозна 

енергетски ефикасне 

уређаје у домаћинству 

и образложи значај 

њиховог коришћења 

са становишта 

рационалне потрошње 

електричне енергије. 

• Упознат са 

занимањима и 

пословима у области 

електротехнике и 

мехатронике. 

 

2. 

 

Саобраћај 

 

6 

• упореди 

карактеристике 

електричних и 

хибридних 

саобраћајних 

средстава са 

конвенционалним; 

 

• разуме значај 

електричних и 

електронских 

уређаја у 

саобраћајним 

средствима; 

 

• користи доступне 

телекомуникационе 

уређаје и сервисе;  

 

 

 

 

• Саобраћајна средства на 

електропогон-врсте и 

карактеристике. Хибридна 

возила. 

 

• Електрични и електронски 

уређаји у саобраћајним 

средствима. 

 

• Основи телекомуникација.  

 

• Оспособљен да 

упореди 

карактеристике и 

нагласи предности и 

недостатке 

електричних и 

хибридних 

саобраћајних 

средстава у односу на 

конвенционална. 

• Разуме концепт 

здравог и безбедног 

окружења (вода, 

ваздух, земљиште) за 

живот људи са 

становишта употребе 

еколошких 

саобраћајних 

средстава. 

• Упознат са 

електричним и 

електронским 

уређајима у 

саобраћајним 
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средствима, њиховом 

функцијом и значајем 

за безбедно одвијање 

саобраћаја. 

• Ефикасно и безбедно 

остварује међусобну 

комуникацију и 

сарадњу користећи 

телекомуникационе 

уређаје и сервисе. 

 

3. 

 

 

Техничка и 

дигитална 

писменост 

 

18 • класификује 
компоненте ИКТ 
уређаја према 
намени; 
 
• процени значај 
управљања 
процесима и 
уређајима помоћу 
ИКТ; 
 
• црта електричне 
шеме  правилно 
користећи симболе;  
 
• користи софтвере 
за симулацију рада 
електричних кола; 
 
• састави 
електромеханички 
модел  и управља 
њиме помоћу 
интерфејса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Основне компоненте ИКТ 

уређаја. 

 

• Управљање процесима и 

стварима на даљину помоћу 

ИКТ.  

 

• Основни симболи у 

електротехници. 

 

• Рачунарски софтвери за 

симулацију рада 

електричних кола.  

 

• Израда и управљање 

електромеханичким 

моделом. 

• Оспособљен да 

самостално чита и 

тумачи карактеристике 

компоненти ИКТ 

уређаја. 

• Оспособљен да, 

коришћењем 

интернета, креира 

спецификацију 

рачунарских 

компоненти потребних 

за реализацију 

одређених 

захтева/послова, 

поштујући основе 

пословне комуникације 

и е-коресподенције.  

• Упознат са 

могућностима 

управљања процесима 

и стварима на даљину 

помоћу ИКТ-а (Internet 

of Things). 

• Користи, чита и 

примењује графички и 

табеларно 

приказивање 

електричних шема. 

• Препознаје ризике и 

опасности при 

коришћењу ИКТ-а и у 

односу на то 

одговорно поступа. 

• Оспособљен да 

самостално користи 

софтвере за 
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симулацију рада 

електричних кола. 

• Ученик упоређује 

различита могућа 

решења проблемске 

ситуације при изради 

електромеханичког 

модела,  уме да 

објасни шта су 

предности и слабе 

стране различитих 

решења и да се 

определи за боље 

решење. 

 

4. 

 

 

Ресурси и 

производња 
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• објасни систем 
производње, 
трансформације и 
преноса електричне 
енергије; 
 
• анализира значај 
коришћења 
обновљивих извора 
електричне 
енергије; 
 
• разликује 
елементе кућне 
електричне 
инсталације;  
 
• повеже електрично 
и/или електронско 
коло према задатој 
шеми;  
 
• користи 
мултиметар; 
 
• анализира 
карактеристике 
електричних 
машина и повезује 
их са њиховом 
употребом; 
 
• класификује 
електронске 
компоненте на 
основу намене; 
 

• Електроенергетски систем.  

 

• Производња, 

трансформација и пренос 

електричне енергије.  

 

• Обновљиви извори 

електричне енергије.  

Електроинсталациони 

материјал и прибор.  

 

• Кућне електричне 

инсталације.  

 

• Састављање електричних 

кола. 

• Коришћење фазног 

испитивача и мерење 

електричних величина 

мултиметром.  

• Електричне машине. 

 

• Електротехнички апарати и 

уређаји у домаћинству. 

 

• Основни електронике.  

• Упознат са 

електроенергетским 

системом наше 

земље, шта га чини, 

које су потребе за 

електричном 

енергијом, а који 

потенцијали којима 

располажемо. 

• Зна да објасни 
систем  производње, 
трансформације и 
преноса електричне 
енергије. 
 
• Препознаје значај и 

предности коришћења 

обновљивих извора 

електричне енергије са 

аспекта заштите 

животне средине. 

•Препознаје 

електроинсталациони 

материјал и сходно 

његовим својствима 

саставља струјна кола 

кућне електричне 

инсталације на основу 

задатих шема. 

• Оспособљен да 

користи мултиметар. 

• Упознат са главним 

деловима, принципом 

рада и начином 
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• аргументује значај 
рециклаже 
електронских 
компоненти. 
 

• Рециклажа 

електронских компоненти.  

 

одржавања 

најкоришћенијих 

електричних апарата и 

уређаја у домаћинству, 

с циљем њиховог 

правилног коришћења. 

• Оспособљен да 

класификује 

електронске 

компоненте на основу 

њихове намене. 

• Разуме значај и 

користи могућности 

рециклаже 

електронских 

компоненти. 

 

5. 

 

 

Конструкторско 

моделовање 

 

18 

• самостално/тимски 
истражује и 
осмишљава  
пројекат; 
 
• креира 
документацију, 
развије и представи 
бизнис план 
производа; 
 
• састави производ 
према осмишљеном 
решењу; 
 
• састави и управља 
једноставним 
школским роботом 
или мехатроничким 
моделом;  
 
• представи решење 
готовог 
производа/модела; 
 
• процењује свој рад 
и рад других и 
предлаже 
унапређење 
реализованог 
пројекта. 
 
 
 
 
 

• Моделовање електричних 

машина и уређаја.  

 

• Огледи са 

електропанелима. 

 

• Коришћење интерфејса за 

управљање помоћу 

рачунара. 

 

• Израда једноставног 

школског робота сопствене 

конструкције или из 

конструкторског комплета. 

 

• Рад на пројекту: 

– израда 

производа/модела; 

– управљање 

моделом; 

– представљање 

производа/модела. 

 

• Оспособљен да 

самостално проналази 

информације потребне 

за израду мини 

пројекта користећи 

ИКТ-е. 

• Оспособљен да 

самостално/ тимски 

дефинише задатак у 

оквиру мини пројекта и 

представи алгоритам 

израде производа од 

идеје до реализације. 

• Оспособљен да 

самостално или у 

групи, у оквиру мини 

пројекта, креира 

планску документацију 

користећи рачунарске 

апликације. 

• Оспособљен да 

самостално или у 

оквиру групе 

практично израђује 

изабрани модел, 

састави струјно коло, 

састави и управља 

једноставним 

школским роботом или 

мехатроничким 

моделом. 
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• Оспособљен да 

самостално открива и 

решава једноставне 

техничке и технолошке 

проблеме применом 

природних 

законитости у пракси. 

• Стекао радне навике, 

осећај економичног 

искоришћења 

материјала и 

рационалног одабира 

алта. 

• Схватио предности 

тимског рада и 

међусобне сарадње 

при реализацији 

пројекта. 

• Стекао основне 

предузетничке 

компетенције. 

• Оспособљен да 

одреди реалну 

вредност израђене 

макете/модела 

укључујући и оквирну 

процену трошкова. 

• Оспособљен да 

правилно вреднује 

туђи и самовреднује 

сопствени рад. 

• Оспособљен да 

самостално представи 

свој производ у оквиру 

маркетинга. 

 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ СА УПУТСТВОМ ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
 

Наставни предмет техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција ученика 
ради његовог оспособљавања за живот и рад у свету који се технички и технолошки брзо мења. Један од 
најважнијих задатака је да код ученика развија свест о томе да примена стечених знања и вештина у реалном 
окружењу подразумева стално стручно усавршавање и целоживотно учење, као и да је развијање 
предузимљивости један од важних предуслова личног и професионалног развоја.  

Програм наставе и учења за осми разред оријентисан је на остваривање исхода.  
Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи предмет 

техника и технологија. Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у пет 
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наставних тема: животно и радно окружење, саобраћај, техничка и дигитална писменост, ресурси и 
производња и конструкторско моделовање. 

 
Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи-глобални план рада из кога 

ће касније развијати своје оперативне планове. Дефинисани исходи олакшавају наставнику даљу 
операционализацију исхода на ниво конкретне наставне јединице. При планирању треба, такође, имати у виду 
да се исходи разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више 
времена и више различитих активности. Настава се не планира према структури уџбеника, јер ученици не 
треба да уче лекције по реду, већ да истражују уџбеник као један од извора података и информација како би 
развијали међупредметне компетенције. Поред уџбеника, као једног од извора знања, на наставнику је да 
ученицима омогући увид и искуство коришћења и других извора сазнавања.  

Припрема за час подразумева дефинисање циља часа, конкретизацију исхода у односу на циљ часа, 
планирање активности ученика и наставника у односу на исходе, начин провере остварености исхода и избор 
наставних стратегија, метода и поступака учења и подучавања (водећи рачуна о предзнању, тј. искуству 
ученика, које ће ученицима омогућити да савладају знања и вештине предвиђене дефинисаним исходима).  

Посете музејима технике, сајмовима и обиласке производних и техничких објеката треба остваривати 
увек када за то постоје услови, ради показивања савремених техничких достигнућа, савремених уређаја, 
технолошких процеса, радних операција и др. Када за то не постоје одговарајући услови, ученицима треба 
обезбедити мултимедијалне програме у којима је заступљена ова тематика. 

С обзиром да је настава технике и технологије теоријско-практичног карактера, часове треба 
реализовати поделом одељења на 2 (две) групе, уколико одељење има више од 20 ученика. Програм 
наставне и учења треба остваривати на спојеним часовима. 

 

 

Назив 

предмета 
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Циљ 

Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање 

информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, креирање дигиталних садржаја и 

рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних 

технологија брзо мења. 

Разред ОСМИ 

Годишњи 

фонд 

часова 

34 часа 

  

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– унесе и мења податке у табели; 
– разликује типове података у ћелијама 
табеле; 
– сортира и филтрира податке по 
задатом критеријуму; 

ИКТ 

Радно окружење програма за табеларне прорачуне. 
Креирање радне табеле и унос података 
(нумерички, текстуални, датум, време....). 
Формуле и функције. 
Примена формула за израчунавање статистика. 
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– користи формуле за израчунавање 
статистика; 
– представи визуелно податке на 
oдговарајући начин; 
– примени основне функције 
форматирања табеле, сачува је у пдф 
формату и одштампа; 
– приступи дељеном документу, 
коментарише и врши измене унутар 
дељеног документа; 
– разуме на које све начине делимо 
личне податке приликом коришћења 
интернета; 
– разуме потенцијалне ризике дељења 
личних података путем интернета, 
поготову личних података деце; 
– разуме везу између ризика на 
интернету и кршења права; 
– објасни појам „отворени подаци”; 
– успостави везу између отварања 
података и стварања услова за развој 
иновација и привредних грана за које су 
доступни отворени подаци; 
– унесе серију (низ) података; 
– изврши једноставне анализе низа 
података (израчуна збир, просек, 
проценте, ...); 
– графички представи низове података 
(у облику линијског, стубичастог или 
секторског дијаграма); 
– унесе табеларне податке или их учита 
из локалних датотека и сними их; 
– изврши основне анализе и обраде 
табеларних података (по врстама и по 
колонама, сортирање, филтрирање, ...); 
– изврши анализе које укључују 
статистике по групама; 
– сарађује са осталим члановима групе 
у свим фазама пројектног задатка; 
– сараднички осмисли и спроведе фазе 
пројектног задатка; 
– самовреднује своју улогу у оквиру 
пројектног задатка/тима; 
– креира рачунарске програме који 
доприносе решавању пројектног 
задатка; 
– поставља резултат свог рада на 
Интернет ради дељења са другима уз 
помоћ наставника; 
– вреднује своју улогу у групи при 
изради пројектног задатка и активности 
за које је био задужен. 

Сортирање и филтрирање података. 
Груписање података и израчунавање статистика по 
групама. 
Визуелизација података – израда графикона. 
Форматирање табеле (вредности и ћелија) и 
припрема за штампу. 
Рачунарство у облаку – дељене табеле (нивои 
приступа, измене и коментари). 

ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 

Заштита личних података. 
Права детета у дигиталном добу 
Отворени подаци. 

РАЧУНАРСТВО 

Програмски језици и окружења погодни за анализу 
и обраду података (Jupyter, Octave, R, ...). 
Унос података у једнодимензионе низове. 
Једноставне анализе низова података помоћу 
библиотечких функција (сабирање, просек, 
минимум, максимум, сортирање, филтрирање). 
Графичко представљање низова података. 
Унос и представљање табеларно записаних 
података. 
Анализе табеларно записаних података (нпр. 
просек сваке колоне, минимум сваке врсте, ...). 
Обраде табеларно записаних података (сортирање, 
филтрирање, ...). 
Груписање података и одређивање статистика за 
сваку групу. 

ПРОЈЕКТНИ 
ЗАДАЦИ 

Онлајн упитник (креирање – типови питања, 
дељење – нивои приступа и безбедност). 
Онлајн упитник (прикупљање и обрада података, 
визуaлизација). 
Отворени подаци. 
Инфографик. 
Управљање дигиталним уређајима (програмирање 
уређаја). 
Фазе пројектног задатка од израде плана до 
представљања решења. 
Израда пројектног задатка у корелацији са другим 
предметима. 
Вредновање резултата пројектног задатка. 

Кључни појмови садржаја: анализа података, табеларни прорачуни, статистика, визуaлизација података, 

дељене табеле, лични подаци, отворени подаци, инфографик  
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 

Разред: ОСМИ 

 

Циљ Циљ наставе и учења физичког и здравственог васпитања је да ученик 

унапређује 

физичке способности, моторичке вештине и знања из области физичке 

и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и 

редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

 

Годишњи фонд часова 102 (3 часа недељно) 

ОЛАСТ/ТЕМА 

ИСХОДИ  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању: 

САДРЖАЈИ 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

 

- примени једноставне комплексе 

простих и општеприпремних вежби 

- изведе вежбе (разноврсна природна и 

изведена кретања) и користи их у 

спорту, рекреацији и различитим 

животним ситуацијама 

- упореди резултате тестирања са 

вредностима за свој узраст и сагледа 

сопствени моторички напредак 

Обавезни садржаји 

Вежбе за развој снаге                      

Вежбе за развој покретљивости     

Вежбе за развој аеробне 

издржљивости                            

Вежбе за развој брзине                   

Вежбе за развој координације    

Примена националне батерије 

тестова за праћење физичког 

развоја и моторичких способности 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ, СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Атлетика 

- комбинује и користи достигнути ниво 

усвојене технике кретања у спорту и 

свакодневном животу 

- доводи у везу развој физичких 

способности са атлетским 

дисциплинама 

Обавезни садржаји 

Техника истрајног трчања           

Истрајно трчање - припрема за крос 

Техника спринтерског трчања      

Техника високог и ниског старта        

Скок удаљ (згрчна техника)                          

Скок увис (опкорачна техника)     

Бацање кугле 5 кг 

                                                       
Препоручени садржаји 

Техника штафетног трчања               

Скок удаљ (техника ''увинуће'')                          

Скок увис (леђна техника) 
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  - прихвати сопствену победу и пораз 

у складу са "ферплејом" 

- информација за упознавање са 

разноврсним облицима физичких и 

спортско-рекреативних активности 

- примењује научено у физичком и 

здравственом васпитању у 

ванредним ситуацијама 

- препозна лепоту покрета и кретања 

у физичком вежбању и спорту 

- направи план дневних активности 

Писани и електронски извори 

информација из области физичког 

васпитања и спорта                         

Значај развоја физичких 

способности за сналажење у 

ванредним ситуацијама  

(земљотрес, поплава, пожар...) 

Физичко вежбање и естетика 

(правилно обликовање тела)                     

Планирање дневних активности  

 

Здравствено 
васпитање 

- наведе примере утицаја физичког 

вежбања на здравље 

- разликује здраве и нездраве начине 

исхране 

- направи недељни јеловник 

уравнотежене исхране уз помоћ 

наставника 

- примењује здравствено- хигијенске 

мере пре, у току и након вежбања 

- препозна врсту повреде 

- правилно реагује у случају повреде 

- чува животну средину током 

вежбања 

Физичка активност, вежбање и 

здравље 

Основни принципи вежбања и врсте 

физичке активности                

Одржавање личне опреме за 

вежбање и поштовање здравствено- 

хигијенских мера пре и после 

вежбања 

Лична и колективна хигијена пре и 

после вежбања                                           

Утицај правилне исхране на 

здравље и развој људи                                   

Исхрана пре и после вежбања          

Прва помоћ: 

- значај прве помоћи 

- врсте повреда 
Вежбање и играње на чистом 

ваздуху - чување околине приликом 

вежбања   

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Биологија Географија Музичка 

култура Ликовна култура 

Информатика Математика 

Српски језик 

 
 

СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ 

ХОР  И  ОРКЕСТАР – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ –OСМИ РАЗРЕД 

 

   Циљ наставе и учења слободне наставне  активности -  хор и оркестар  је да кроз  практичан рад развије и 

подстакне дубље интересовање за музичку уметност, развије  критичко мишљење и  формира истанчан музички 

укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа и култури свога и других народа. 
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 Начин остваривања: 

Основни принцип рада су комбиноване и активне методе које обезбеђују активно учешће ученика на часу у групном 

раду -од 15 до 30 ученика по групи.  Настава се остварује   прожимањем разноликих активности и прати садржаје 

главног предмета музичка култура: певање и свирање уз дубље познавање  музичке писмености,  слушање музике 

уз анализу и истраживање музичких епоха,форми и живота великих музичара и учење музичког бон-тона кроз јавне 

наступе и заједничко музицирање. Планира се и спроводи и одређени број часова пројектне наставе чија тема 

зависи од интересовања групе, а сврха је употреба музике у свакодневном животу као практично занимање. 

 

Активности наставника Активности ученика 

- изводи наставу имајући у виду: састав групе и 

појединачне способности ученика;  

- прилагођава литературу и друге наставне материјале 

које ће користити 

- дефинише исходе на три нивоа: основне које достижу 

сви ученици,  оне које би већина ученика требало да 

достигне и напредне које достижу најобдаренији 

ученици.  

-  Оспособљава ученике за практичан рад, 

индивидуално и фронтално извођење музике  

- Подстиче ученике на  сарадњу и развијање 

креативности и музикалности,као и коришћење ИКТа у 

истраживању и раду. 

-Планира пројектну наставу  и помаже учествовање, 

рад и истраживање ученика у културним и музичким   

пројектима  

 

–  Пева самостално и у групи 

-Свира на доступним инструментима у групи 

– Активно слуша музику и доноси критички суда о 

уметничким делима након слушања 

– Компонује мање музичке целине , питања и одговоре 

- Креира музичке радионице и пројекте и 
учествује у њима 

– Посећује концерте у школи и ван ње  

- Учествује  на школским приредбама и у школским 

ансамблима 

-Користи интернет и музичке програме у свом раду 
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    Годишњи фонд:34    Недељни фонд:1 

Ред.бр

. 

настав

не 

теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ  И САДРЖАЈИ 

Бр. 

часо

ва по 

теми 

Бр. часова за Исходи по теми   

обра

ду 

остале 

типочасо

ва 

Начин 

остваривањ

а 

1. 
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ_-извођење 

музике певањем и свирањем: 

А) уметничке,народне и 

староградске, популарне, модерне 

песме ,нпр.Руковети 

С .С.мокрањац; Народна музика 

интегрисана у популарне жанрове- 

Бистрик, Тркуља, Василиса,Тамо 

далеко 

Б) Разни аранжмани уметничких и 

популарних  композиција за 

свирање на доступним 

инструментима прилагођени 

саставу групе као и жељама 

ученика. Лерој 

Андерсен,Српкињица,Марш на 

Дрину 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

-интонативно 

прецизно изводи 

мелодијске захтеве 

композиција  

-разликује и 

прецизно изводи 

различите ритмичке 

структуре 

композиција  

 

- изводи музику 

изражајно и 

артикулисано 

-успешно јавно 

изводи предвиђене 

композиције(соло,ка

мерни 

састави,оркестри) 

 

 

-час певања 

започети 

вежбама 

дисања,  

певањем 

вокализа и 

техничких 

вежби, час 

свирања 

скалом или 

познатом 

композицијо

м 

-овладава 

композицијо

м по 

деловима и 

вежбајући 

на часу у 

оквиру 

групе 

-јавни 

часови и 

наступи 

ради 

стицања 

вештине 

након којих 

следи 

анализа и 

евалуација 
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2. 
МУЗИЧКЕ ЕПОХЕ И СЛУШАЊЕ 
МУЗИКЕ: 

Романтизам, импресионизам 

Клавирска,симфонијска 
музика,оперски композитори-
Шопен,Шуберт,Лист,Верди,Бизе,
Чајковски  

Српска уметничка музика и  
народна традиција:Мокрањац,-
бинички,Коњовић;Христић 

Џез музика, филмска музика и 
мјузикли 

12 9 3  -Препознаје 

естетске вредности у 

култури свог и 

народа других 

земаља  

-Препознаје и 

разликује одлике 

стилова у музичком 

изражавању од 

првобитне заједнице 

до данас. 

- Развија потребу за 

скушањем 

разноврсне музике у 

свакодневном 

животу 

Препознаје називе 

одслушаних 

композиција уз 

познавање њихових 

аутора као и време 

настанка. 

-Слушање и 

анализа 

музичког 

дела и 

његових 

елемената 

-

Истражива

ње 

приликом 

израде 

паноа, есеја 

и  

презентациј

а о 

композитор

има и 

њиховим 

делима  из 

разних 

музичких 

епоха  

 

3. Музичко стваралаштво: 

 

 

8 6 2 Импровизује и 
креира ритам и 
једноставну 
мелодију- песму  

Самоиницијативно 
посећује концерте и 
друге музичке 
манифестације у 
локалној заједници. 

Користи стечена 
знања у 
свакодневном 
животу-  организује 
музичка дешавања у 
окружењу 

Компонова
ње 
мелодије и 
импровизац
ија ритма 

Кореографи
је уз музику 
Осмишљав
ање 
музичког 
квиза 

Одабир 
музике за 
школске 
приредбе и 
представе 

Писање 
музичких 
пројеката и 
истраживањ
е 

 
УКУПНО: 

34 25 9   
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Општепредметне компетенције Међупредметне компетенције 

Развијање осећања припадности колективу-тимски рад  

Развијање толеранције и сарадње међу вршњацима 

Поштовање различитости и правила 

понашања,развијање одговорног понашања  

Стицање самопоуздања савладавање треме   

Вештина комуникације -  Изражава своје ставове и 

мишљења, осећања и вредности на позитиван и 

аргументован начин. Негује културу дијалога 

Вештина сарадње- Конструктивно, аргументовано и 

креативно доприноси раду групе. Доприноси 

постизању договора о заједничком раду. Ангажује се у 

реализацији преузетих обавеза у оквиру групе 

учествовањем у креирању школских приредби, 

догађаја и пројеката 

Брига за здравље - психолошки, социолошки, 

емоционални развој кроз певање и свирање кроз 

смањење стреса, агресивности; побољшање здравља 

уопште 

Естетска компетенција- подразумева прихватање  

естетских вредности и правилна процена уметничког 

дела 

Предузетничка компетенција- Уме да идентификује и 

адекватно представи своје вештине  


