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На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.Гласник РС“ бр. 72/09, 
52/11, 55/13), члана 27. Закона о основном образовању и васпитању („Сл.Гласник РС“ бр. 55/13,),  и 
члана 86. Статута ОШ „Бранко Радичевић“, Школски одбор ОШ „Бранко Радичевић“ је на седници 

одржаној 02.07.2018. године донео: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ш К О Л С К И  П Р O Г Р A М 
 
 

(од I - VIII разреда основне школе) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.П. 
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I  ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

 
 

1.1. Сврха Школског програма  
  

Усаглашавањем планских и програмских активности, а на бази полазиних основа датих у првом делу 
овог Програма, планирали смо да реализацијом наставног програма образовања и васпитања 
омогућимо свим ученицима наше школе:  

    - Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке математичке, научне, 
уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености, неопходне за живот у 
савременом и сложеном друштву.  

   - Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава 
сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов 
идентитет, потребе и интерес, уз активно и одговорно учешће у економском, друштвеном и културном 
животу и допринос демократском, економском и културном развоју друштва.  

 

 

1.2. Циљеви и задаци Школског програма  
  

- Развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, 
друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним потребама, могућностима и 
интересовањима;  

- подстицање и развој физичких и здравствених спосбности деце и ученика;  
- оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног 

усавршавања и начелима доживотног учења;  
- оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени 

развој и будући живот;  
- развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе 

националних мањина;  
- омогућавање укључивања у процес европског и међународног повезивања;  
- развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине;  
- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски 

уређеног, хуманог и толерантног друштва;  
- уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система 

вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и  
добробити за све;  

- развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних  цркава и 
верских заједница, као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу децом и 
ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на различитост;  

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

- развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вреднсоти заједничког живота и 
подстицање индивидуалне одговорности.  
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II НАСТАВНИ ПЛАН OСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 
 
2.1. НАСТАВНИ ПЛАН ЗА I ЦИКЛУС 
  

Обавезни део школског програма садржи наставне предмете и садржаје који су обавезни за све ученике.  
 

Ред. 
броj 

А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

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

1. 
Српски jезик 

5 180 5 180 5 180 5 180 
____________ jезик1 

         

2. Српски као нематерњи jезик2 2 72 2 72 3 108 3 108 

3. Страни jезик 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 
          

У К У П Н О: А 19–21* 684–756* 20–22* 720–792* 20–23* 720–828* 20–23* 720–828* 
         

Ред. 
броj 

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ         

          

1 Верска настава/Грађанско васпитање3 1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Матерњи jезик/говор са елементима националне културе 4 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 20–22* 720–792* 21–23* 756–828* 21–24* 756–864* 21–24* 756–864* 
          

 
 

2.2 Облици образовно-васпитног рада коjима се остваруjу обавезни наставни 
предмети, изборни програми и активности 

 

Ред. броj ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 
 ПРВИ РАЗРЕД  ДРУГИ РАЗРЕД  ТРЕЋИ РАЗРЕД  ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

               

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

1. Редовна настава  20–22*  720–792*  21–23*  756–828*  21–24*  756–864*  21–24* 756–864* 

                  

2. Проjектна настава5  1  36  1  36  1  36  1 36 

3. Допунска настава  1  36  1  36  1  36  1 36 

                  

4. Додатна настава              1 36 

                  

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

 ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

               

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

   

1.  Час одељењског старешине 1  36  1  36  1  36 1 36 

           

2.  Ваннаставне активности6 1–2 36–72 1–2 36–72 1–2 36–72 1–2 36–72 

3.  Екскурзиjа 1–3 дана годишње 1–3 дана годишње 1–3 дана годишње 1–3 дана годишње 

 

 
___________________________ 

1. Назив j езика националне мањине у школама у коjима се настава одржава на матерњем jезику националне 

мањине. 

 
2. Реализуjе се у школама у коjима се настава одржава на матерњем jезику националне мањине.  

 
3. Ученик бира jедан од понуђених изборних програма. 

 
4. Ученик припадник националне мањине коjи слуша наставу на српском jезику може да изабере оваj програм али ниjе 

у обавези. 
 

5. Проjектна настава je обавезна за све ученике. 
 

6. Школа реализуjе ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медиjа и спорта. * Броj 

часова за ученике припаднике националних мањина 

** Настава у природи организуjе се у складу са одговараjућим правилником. 
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2.3   НАСТАВНИ ПЛАН ЗА II ЦИКЛУС 
 
 

Ред. А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 
ПЕТИ ШЕСТИ СЕДМИ ОСМИ 

РАЗРЕД РАЗРЕД РАЗРЕД РАЗРЕД 

броj ПРЕДМЕТИ 
        

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

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

 ________________ jезик1         

2. Српски jезик2 3 108 3 108 3 108 2 68 

3. Страни jезик 2 72 2 72 2 72 2 68 

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

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

6. Историjа 1 36 2 72 2 72 2 68 

7. Географиjа 1 36 2 72 2 72 2 68 

8. Физика - - 2 72 2 72 2 68 

9. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

10. Биологиjа 2 72 2 72 2 72 2 68 

11. Хемиjа - - - - 2 72 2 68 

12. Техничко и 2 72 2 72 2 72 2 68 

 информатичко         

 образовање         

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

 УКУПНО: А 
23- 

828- 24- 864- 26- 936- 26- 884- 

  936* 27* 972* 29* 1044* 28* 952* 

  26*        

Ред. Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ         

броj НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ         

1 Верска 1 36 1 36 1 36 1 34 

 настава/Грађанско         

 васпитање3         

2. Страни jезик4 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Физичко васпитање – 1 36 1 36 1 36 1 34 

 изабрани спорт5         

 УКУПНО: Б 4 144 4 144 4 144 4 136 

 УКУПНО: А + Б 27- 972- 28- 1008- 30- 1080- 30- 1020- 

  30* 1080* 31* 1116* 33* 1188 32* 1088* 

1 Чувари природе 1 36 1 36 - -   

2. Свакодневни живот у 1 36 1 36 1 36 1 34 

 прошлости         

3. Цртање, сликање и 1 36 1 36 1 36 1 34 

 ваjање         

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

5. Информатика и 1 36 1 36 1 36 1 34 

 рачунарство         

6. Матерњи jезик са 2 72 2 72 2 72 2 68 

 елементима         

 националне културе         

7. Шах 1 36 1 36 1 36 1 34 
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8. Домаћинство - - - - 1 36 1 34 

 УКУПНО: B 1-2* 36- 1-2* 36- 1-2* 36- 1-2* 34- 

   72*  72*  72*  68* 

 УКУПНО: А + Б + В 28- 1008- 29- 1044- 31- 1116- 31- 1054- 

  31* 1116* 32* 1152* 34* 1224* 33* 1122* 

 
___________________________ 
1 Назив jезика националне мањине у школама у коjима се настава одржава на матерњем jезику националне мањине.   
2 Реализуjе се у школама у коjима се настава одржава на матерњем jезику националне мањине. * Броj часова за ученике припаднике националних 

мањина 
 

3 Ученик бира jедан од понуђених наставних предмета и изучава га до краjа другог циклуса. 
 

4 Ученик бира страни jезик са листе страних jезика коjу нуди школа у складу са своjим кадровским могућностима и изучава га до  краjа другог циклуса 

5 Ученик бира спортску грану са листе коjу нуди школа на почетку школске године 
 

6 Школа jе дужна да, поред обавезних изборних предмета са листе Б, понуди jош наjмање четири изборна предмета са листе В, за сваки разред, од коjих 

ученик бира jедан предмет, према своjим склоностима, на почетку школске године 

 

 
2.4 НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА 
 
 
Ред. А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД  

броj ПРЕДМЕТИ      
 

1. 

Српски jезик и књижевност 

5 180 

 

4 144 
 

__________ jезик
1
 

  

       

2. Српски као нематерњи jезик
2
 3 108  3 108  

3. Страни jезик 2 72  2 72  

4. Историjа 1 36  2 72  

5. Географиjа 1 36  2 72  

6. Биологиjа 2 72  2 72  

7. Математика 4 144  4 144  

8. Информатика и рачунарство 1 36  1 36  

9. Техника и технологиjа 2 72  2 72  

10. Ликовна култура 2 72  1 36  

11. Музичка култура 2 72  1 36  

12. 

Физичко и здравствено 

2 

72 +  

2 

72 +  

васпитање 54
3
  54

3
  

13. Физика    2 72  

14. Хемиjа       

 

УКУПНО: А 24–27* 

918–  

25–28* 

954–  

 

1026* 

 

1062* 
 

     
 

 Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ       

 ПРЕДМЕТИ       

1 

Верска настава/ Грађанско 

1 36 

 

1 36 
 

васпитање
4
 

  

       

2. Други страни jезик
5
 2 72  2 72  

 Матерњи jезик/говор са       

3. елементима националне 2 72  2 72  

 културе
6
       

 

УКУПНО: Б 3–5* 

108–  

3–5* 

108–  

 

180* 

 

180* 
 

     
 

 

УКУПНО: А + Б 27–30* 

1026–  

28–31* 

1062–  

 1134*  1170*  
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2.5  Облици образовно-васпитног рада коjима се остваруjу обавезни и изборни 

наставни предмети 

 

Ред. 
броj 

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. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО- ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД 

броj ВАСПИТНОГ РАДА 
    

нед. год. нед. год. 
  

      

1. Час одељењског старешине 1 36 1 36 

      

2. Ваннаставне активности8 1 36 1 36 

3. 
Екскурзиjа 

До 2 дана 

годишње 

До 2 дана 

годишње 

  

  

   
      

 

______________________ 
 

1 Назив jезика националне мањине у школама у коjима се настава одржава на матерњем jезику националне мањине.  

2 Реализуjе се у школама у коjима се настава одржава на матерњем jезику националне мањине.  
 

3 Обавезне физичке активности реализуjу се у оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање. 4 Ученик бира jедан од понуђених изборних наставних 

предмета. 
 

5 Ученик бира страни jезик са листе страних jез3344ика коjу нуди школа у складу са своjим кадровским могућностима и изучава га до краjа другог циклуса 

6 Ученик припадник националне мањине коjи слуша наставу на српском jезику може да изабере оваj предмет али ниjе у обавези.  

7 Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом радa. Ученик обавезно бира jедну активност са листе од три 

слободне наставне активности коjе Школа нуди. 

 
8 Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне, као и друге активности у складу  са просторним и 

људским ресурсима школе. 

* Броj часова за ученике припаднике националних мањина. 
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III ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА 

ПО РАЗРЕДИМА СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА 

ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

11 

 

 

 
1. РАЗРЕД 
 
Наставни предмет: Српски језик 
Годишњи фонд часова: 180 
Недељни фонд часова: 5 
 
Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима 
српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да 
упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и 
друга уметничка остварења из српске и светске баштине. 
 
Задаци 
Задаци наставе српског језика: 
- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; 
- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и 
ортографских стандарда српског књижевног језика; 
- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 
- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и 
стилским могућностима српског језика; 
- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима 
његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама (улога 
говорника, слушаоца, саговорника и читаоца); 
- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 
- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, 
богаћење речника, језичког и стилског израза; 
- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и 
читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког); 
- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано 
тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова; 
- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из 
илустрованих енциклопедија и часописа за децу; 
- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање икритичко процењивање 
прочитаног текста; 
- развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе каоизвором сазнања; навикавање на 
самостално коришћење библиотеке (одељењске,школске, месне); поступно овладавање начином вођења 
дневника о прочитаним књигама; 
- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновањесценских остварења 
(позориште, филм); 
- усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмскеуметности; 
- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културногидентитета на делима српске 
књижевности, позоришне и филмске уметности, као идругих уметничких остварења; 
- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује иунапређује; 
 
Оперативни задаци: 
- усвајање правилног изговарања гласова, гласовних скупова, речи и реченица; 
- савладавање технике читања и писања на ћириличком писму; 
- навикавање на употребу књижевног језика у говору и писању; 
- формирање навике за читко, уредно и лепо писање; 
- поступно увођење у доживљавање и разумевање књижевних текстова; 
- уочавање врста књижевних дела према захтевима програма; 



 

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

12 

 

- усвајање основних књижевнотеоријских и функционалних појмова према 
захтевима програма; 
- оспособљавање за усмено и писмено препричавање, причање и описивање према 
захтевима програма. 
 

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

РЕДОВНА НАСТАВА 

 

Исходи 

Ред. 

број 
Наставна тема 

Број часова 
 

Обрада Утврђивање Провера Укупно 

 разликује 
изговорени глас и 
написано слово; 
изговорене и 
написане речи и 
реченице; 

 влада основном 
техником читања и 
писања 
ћириличког текста; 

 разуме оно што 
прочита; 

–   активно слуша и 
разуме      садржај 
књижевно уметничког 
текста који му се чита; 

 препозна песму, 
причу и драмски 
текст; 

одреди главни догађај, 
време (редослед 

 догађаја) и место 
дешавања у вези 
са прочитаним 
текстом; 

 уочи ликове и 
прави разлику 
између њихових 
позитивних и 
негативних 
особина; 

 изрази 
својемишљење о 
понашању ликова у 
књижевном делу; 

 препозназагонетку 
и разуме њено 
значење; 

 препозна баснуи 
разуме њено 

1. 
Почетно читање 

и писање 
55 35 2 92 

2. Књижевност 37 5 / 42 

3. 

Језик 

(Граматика, 
правопис и 
ортоепија) 

 

15 5 2 22 

4. 

Језичка 
култура 
 
(говорење, 
слушање, 
писање, читање) 

 

10 

 

13 

 

1 

 

24 
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значење;  

 разликује слово, 

реч и реченицу; 

 правилно изговори  

и напише кратку и 

потпуну  реченицу 

једноставне 

структуре са 

одговарајућом 

интонацијом, 

односно  

интерпункцијским 

знаком на крају; 

 правилно употреби 

велико слово; 

 учтиво учествује у 

вођеном и 

слободном 

разговору; 

 обликује усмену 

поруку служећи се 

одговарајућим 

речима; 

 усмено 

препричава; 

усмено прича 

према 

слици/сликама и о 

доживљајима;  

 усмено описује 

ствари из 

непосредног 

окружења; 

 бира и користи 

одговарајуће речи 

у говору; на 

правилан начин 

користи нове речи 

у свакодневном 

говору; 

 напамет говори 

краће књижевне 

текстове;  

 учествује у 

сценском извођењу 

текста; 

 пажљиво и 

културно слуша 

саговорнике; 

 слуша, разуме и 
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парафразира 

поруку; 

 слуша 

интерпретативно 

читање и казивање 

књижевних 

текстова ради 

разумевања и 

доживљавања; 

 примењује основна 

правописна 

правила; 

 пише читко и 

уредно; 

 писмено одговара 

на постављена 

питања; 

 спаја више 

реченица у краћу 

целину; 

 пише реченице по 

диктату 

примењујући 

основна 

правописна 

правила; 

 гласно чита, 

правилно и са 

разумевањем; 

 тихо чита (у себи) 

са разумевањем 

прочитаног; 

пронађе информације 

експлицитно изнете у 

тексту. 

 Укупно часова 117 58 5 180 

 
 

 
ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ  СРПСКОГ  ЈЕЗИК 

 
Укупан фонд :18 часова 

1. Графомоторичке вежбе 

2. Графомоторичке вежбе 

3. Графомоторичке вежбе 

4. Графомоторичке вежбе 

5. Елементи слова 

6. Писање и читање научених слова 
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7. Писање по диктату 

8. Вежбе читања 

9. Изговор гласова Ч И Ћ и писање слова 

10. Писање одређених слова по диктату писаним словима 

11. Покушавамо да препричамо  

12. Речи и реченице 

13. Пишемо кратке реченице 

14. Стављамо потребне знаке у реченици 

15. Вежбе читања 

16. Читање непознатог текста 

17. Писемо по диктату 

18. Састављамо реченице на основу задатих речи 

 
Циљ допунске наставе је да ученици који имају потешкоћа у савладавању и усвајању наставног програма током 
редовне наставе, усвоје и овладају основним појмовима и знањима које су везане са: 
 
-припремним периодом за читање и писање 
-почетно читање и писање 
-језичка култура изражавања 
-књижевност. 
 
Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања за Српски језик 
садржe стандарде постигнућа за области:Говорна култура, Вештина читања и разумевање прочитаног, Писано 
изражавање,Граматика и лексикологија и Књижевност. У оквиру сваке области описани су захтеви на три нивоа, 
осим у области Говорна култура. 
 
 
ГОВОРНА КУЛТУРА 

стандард 1. 2. 3. 4. 
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 

+    

1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текст 
наоснову претходне израде плана текста и издвајања значајних делова или 
занимљивихдетаља 

+    

1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: 
држисе 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  +   

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме наосновном нивоу. 
 
 
ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличког и латиничког текста + +   
1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом, 
проналазећиинформације експлицитно исказане у једној реченици, пасусу, или у 
једноставно јтабели (ко, шта, где, када, колико и сл.) 

+ + + + 
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1СЈ.1.2.3. препознаје да ли је тражена информација, која може да буде исказана 
наразличите начине (синонимија, парафраза), садржана у тексту 

 + + + 

1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов, пасус, 
имеаутора; садржај, речник) 

 + + + 

1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста  + + + 

1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење текста + + + + 
1СЈ.1.2.7. разликује књижевноуметнички од информативног текста  + + + 

1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му 
седопада, да ли му је занимљив; да ли постоји сличност између ликова и ситуација 
изтекста и особа и ситуација које су му познате; издваја речи које су му непознате 

+ + + + 

 
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
 
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице + +   
1СЈ.1.3.2. уме да се потпише +    
1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је 
одговарајућиминтерпункцијским 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 
рођенданскупрославу, забаву), разгледницу (са летовања, зимовања, екскурзије) 4 

 + + + 

 
 
ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА 
 
У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима,ученик/ученица: 
 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)  + + + 

1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и 
бројзаједничких именица) и глаголско време (презент, перфекат и футур) 

 + + + 

1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији 
(обавештајне,упитне, узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне 
и одричне) 

 + + + 

 
У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица: 
 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију + + + + 
1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају 
усвакодневној комуникацији (у кући, школи и сл.) 

+ + + + 

 
 
 
КЊИЖЕВНОСТ 
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У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица: 
 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне родове на основу формалних одлика поезије, 
прозе идраме 

 + + + 

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

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

+ + + + 

1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту + + + + 
 
 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу. 
 
 
2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 
 
 
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГученик/ученица: 
 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да 
одредина ком месту у тексту је пауза, место логичког акцента; који део текста 
требапрочитати брже, а који спорије 

  + + 

1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом, анализирајући 
иобједињујући информације исказане у различитим деловима текста (у 
различитимреченицама, 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 
инелинеарном тексту (нпр. проналази део/детаљ који је приказан на илустрацији, 
утабели, 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 
поступакајунака/актера закључује о њиховим особинама, осећањима, намерама и 
сл.) 

 + + + 

1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се 
допада/недопада, због чега му је занимљив/незанимљив; да ли се слаже/не слаже 
сапоступцима ликова 

  + + 

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

1СЈ.2.2.10. вреднује примереност илустрација које прате текст; наводи разлоге 
заизбор одређене илустрације 

  + + 

 
 
3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
 
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
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 
ињихових становника; користи наводнике при навођењу туђих речи; правилно 

  + + 
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пишеприсвојне 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 
иречцу не; употребљава запету при набрајању 
1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз (ред речи 
уреченици, типове реченица, дужину реченице...) 

  + + 

1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје текста 
којупоткрепљује одговарајућим детаљима 

  + + 

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

  + + 

1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст  + + + 

1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст   + + 

1СЈ.2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синониме (нпр. 
даизбегне понављање) 

  + + 

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

  + + 

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   + + 

 
 
4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА 
 
У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима,ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
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 
дапребаци глаголе из једног глаголског времена у друго1СЈ 

  + + 

1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат и глаголски предикат   + + 

1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији 
(обавештајне,упитне, узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне 
и одричне) 

 + + + 

1СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по комуникативној функцији и обликуУ   + + 

 
 
У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица: 
 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију  + + + 

1СЈ.2.4.9. познаје значења речи и фразеологизама који се јављају у 
школскимтекстовима (у уџбеницима, књигама из лектире и сл.) и правилно их 
употребљава 

  + + 

 
 
КЊИЖЕВНОСТ 
 
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица: 
 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме    + 



 

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

19 

 

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; 
иодносе међу ликовима у књижевноуметничком тексту1СЈ 

 + + + 

1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима (нпр. одређује редослед догађаја 
укњижевноуметничком тексту) 

 + + + 

1СЈ.2.5.6. разликује приповедање од описивања и дијалога   + + 

1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну употребу језика у књижевноуметничком тексту   + + 

 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме нанапредном нивоу. 
 
 
2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 
 
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕПРОЧИТАНОГученик/ученица: 
 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући информације 
изразличитих делова дужег текста 

  + + 

1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује информације исказане различитим 
симболичкимсистемима (нпр. текст, табела, графички приказ) 

 + + + 

1СЈ.3.2.3. разликује различитa гледишта заступљена у информативном тексту 
(нпр.мишљење аутора текста vs. мишљења учесника у догађају) 

   + 

1СЈ.3.2.4. изводи сложеније закључке на основу текста и издваја делове текста 
којиих поткрепљују; резимира наративни текст 

   + 

1СЈ.3.2.5. представља текст у одговарајућој нелинеарној форми (уноси податке 
изтекста 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) игрупотпуно и сл.) 

  + + 

1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. 
објашњавазашто је лик поступио на одређен начин, или вреднује крај приче у 
односу на својапредвиђања током читања текста, или износи свој став о 
догађајима из текста) 

  + + 

 
 
3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
 
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица: 
 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; 
користиразноврсне синтаксичке конструкције, укључујући и сложене 

  + + 

1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст (уводни, средишњи и завршни део текста); 
доброраспоређује 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    + 
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4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА 
 
У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима,ученик/учпеница: 
 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте речи (властите и заједничке именице; 
описне,присвојне и градивне придеве; личне заменице; основне и редне бројеве; 
глаголе) 

   + 

1СЈ.3.4.2. уме да промени облик променљивих речи према задатом 
критеријуму:заједничких именица према броју, а глагола, придева и заменица 
према роду и броју 

   + 

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

   + 

 
 
У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица: 
 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу 
ситуације итекста/контекста у којем су употребљени 

   + 

1СЈ.3.4.5. употребљава речи у основном и пренесеном/фигуративном значењу5    + 

 
 
КЊИЖЕВНОСТ 
 
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица: 
 

стандард 1. 2. 3. 4. 
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 
сена текст 

   + 

 
 
 

ПРВА ГОДИНА УЧЕЊА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 
 

 Заjеднички део програма 
 
Циљ учења страног jезика у основном образовању и васпитању jе да се ученик усваjањем функционалних знања о 
jезичком систему и  култури и развиjањем стратегиjа учења страног jезика оспособи за основну усмену и писану 
комуникациjу и стекне позитиван однос према другим jезицима и културама, као и према сопственом jезику и 
културном наслеђу. 
 
Језичке активности у комуникативним ситуациjама 
Реаговање на усмени импулс саговорника (наставника, вршњака, и слично);успостављање контакта при сусрету. 
 
Слушање кратких и jедноставних текстова у коjима се неко представља; 
представљање себе и других особа, присутних и одсутних. 
 
Слушање кратких jедноставних позива на заjедничку активност и реаговање на њих 
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(позив на рођендан, игру, дружење...); упућивање и прихватање/одбиjање позива на заjедничку активност, уз 
коришћење наjjедноставниjих израза. 

 
Слушање jедноставних исказа коjима се тражи помоћ, услуга или обавештење; 
давање jедноставног, усменог одговора на исказану молбу; изражавање и прихватање молби, захвалности и 
извињења. 

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

 
Слушање кратких текстова с jедноставним исказима за изражавање допадања/недопадања и реаговање на њих; 
усмено исказивање слагања/неслагања, допадања/недопадања 
 
Интеракција 
Ученик остварује комуникацију и са саговорницима размењује кратке информације у вези са познатим темама. 
 
Знања о језику (Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност ученика да 
језичке структуре правилно употреби у датој комуникативној ситуацији.) 
Препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући значај личног залагања у 
процесу учења страног језика. 
 
Васпитни задаци – развијање маште и комуникативне компетенције; развијање  позитивног става према  
школи,обавезама и навикама; развијање интересовања за друге  народе и културе, развијање позитивног става 
према  здравим животним навикам ,спорту и фер односима ; усваја правила лепог понашања приликом посете 
институцијама и јавним местима 
 

 
ГОДИШЊИ ПЛАН НАСТАВЕ 

за школску 2018/2019. год 
 

Разред: 1               

Уџбеник и наставни материјали: Our Discovery Island, аудио CD, CD-Rom, DVD, online world, постери, сликовне 
картице 

 

БР. НАСТАВНА 
ТЕМА 

 (Комуникативне 
функције) 

САДРЖАЈИ СТАНДАРДИ 
ПОСТИГНУЋА 

ИСХОДИ МЕЂУПРЕДМЕТНА 
ПОВЕЗАНОСТ 
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По завршеној 
теми/области 
ученици су у 
стању да у 
усменој 
комуникацији: 
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1 

Welcome 
Добродошли 
Поздрављање и 
представљање 

Hello! I’m (Zak). 
Come with us. 
Look for (an 
egg). 

Основне боје: 
blue, green, red, 
yellow 

Бројеви 1-5 

Рецептивно: 
основни налози 
за рад у 
разреду (Come 
here. Listen. 
Look. Sing. 
Quiet, please. 
Sit down. What’s 
this? What 
colour is it?) 

1.1.1.   1.1.2   
1.1.3. 

- поздраве и 
отпоздраве 
примењујући 
најједноставнија 
језичка 
средства; 
- представе себе 
- разумеју кратка 
и једноставна 
упутства и 
налоге и реагују 
на њих 
- броје од 1 - 5 

Грађанско 
васпитање, 
ликовна, музичка и 
драмска уметност, 
математика 
 
 

2 1 1 

 
2 

My birthday 
Мој рођендан 
Разумевање и 
давање 
једноставних 
упутстава и 
налога; 
захваљивање; 
идентификовање 
предмета и живих 
бића око нас и 
описивање према 
боји; честитање 
рођендана 

Предмети и 
жива бића 
Боје: pink, 
purple, orange, 
black, white 
Фразе: Happy 
birthday, thank 
you 
Императив: 
clap, stamp, 
jump 
Бројеви: 6-10 
 

1.1.1.    1.1.2. 
1.1.3.    1.1.4. 
1.1.10. 

- поздраве и 
отпоздраве 
примењујући 
најједноставнија 
језичка 
средства; 
- захвале 
- броје од 1 до 
10 
- кажу колико 
година имају 
- разумеју кратка 
и једноставна 
упутства и 
налоге и реагују 
на њих 
- дају кратка и 
једноставна 
упутства и 
налоге 
- разумеју 
једноставно 
исказане 
честитке и 
реагују на њих 
- препознају и 
именују жива 
бића и предмете 

Грађанско 
васпитање, свет око 
нас, ликовна, 
музичка и драмска 
уметност, српски 
језик, математика 

8 3 5 
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3 

At school 
У школи 
Давање и 
тражење 
основних 
информација о 
предметима око 
нас; разумевање 
и давање 
једноставних 
упутстава и 
налога, позив и 
реаговање на 
позив за учешће у 
заједничкој 
активности 
 

Предмети у 
учионици: pen, 
pencil, book, 
ruler, rubber, 
table, chair 
Музички 
инструменти: 
drum, violin, 
piano, guitar 
Активности: 
climb, play, 
jump, look 
Фразе: It’s a 
(red)(pencil). 
Let’s (jump). 
What’s this? 
Very good. 
Налози за рад 
на часу. 

1.1.1.   1.1.2. 
1.1.3.    1.1.4. 
1.1.5.    1.1.10. 
1.1.11.   1.2.1. 
1.2.4 

- разумеју кратка 
и једноставна 
упутства и 
налоге и реагују 
на њих 
- дају 
једноставне 
налоге 
- искажу 
извињење на 
једноставан 
начин 
- разумеју позив 
и реагују на њега 
- упуте позив на 
заједничку 
активност 
- препознају и 
именују 
предмете 
 

Грађанско 
васпитање, свет око 
нас, ликовна, 
музичка и драмска 
уметност, српски 
језик, математика 

8 3 5 

 
4 

Festivals: 
Halloween 
Празници: 
Halloween 
Учење о 
британској 
култури и 
обичајима; 
исказивање 
поседовања 

Вокабулар 
везан за овај 
празник  
Фраза: I’ve got 
(a)(cat). 

1.1.1.   1.1.2. 
1.1.3.    1.1.4. 
1.1.5.    1.1.10. 
1.1.11.   1.1.15. 
1.2.1.     1.3.1 
1.3.2. 

- разумеју кратке 
и једноставне 
молбе и реагују 
на њих 
- дају 
једноставне 
исказе у којима 
се изражава 
поседовање 

Грађанско 
васпитање, свет око 
нас, ликовна, 
музичка и драмска 
уметност, српски 
језик 

1 0,5 0,5 

 
5 

My family 
Моја породица 
Представљање 
себе и других; 
давање и 
тражење 
основних 
информација о 
себи и другима; 
исказивање 
осећања 
 

Чланови 
породице: 
family, dad, 
mum, brother, 
sister, friend 
Осећања: 
happy, sad 
Занимања: 
doctor, pilot, 
teacher, vet 
Фразе: Who’s 
this? How old 
is…? Is 
he/she…) 

1.1.1.   1.1.2. 
1.1.3.    1.1.4. 
1.1.5.    1.1.10. 
1.1.11.   1.1.12 
1.2.1.     1.2.4 

- представе себе 
и друге 
- разумеју и дају 
једноставне 
исказе у вези са 
осећањима 
- разумеју, траже 
и дају основне 
информације о 
себи и другима 

Грађанско 
васпитање, свет око 
нас, ликовна, 
музичка и драмска 
уметност, српски 
језик, математика 

8 3 5 
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6 

My body 
Моје тело 
Изражавање 
припадања; 
описивање живих 
бића 

Делови тела: 
body, arms, 
legs, hands, 
head, feet, toes, 
fingers, face 
Животиње: 
hippo, gorilla 
Акције: Wash 
your (hands). 
Wiggle. Click. 
Придеви: clean, 
dirty 
Фразе: I’ve got 
(a)(clean)(face). 

1.1.1.   1.1.2. 
1.1.3.    1.1.4. 
1.1.5.    1.1.10. 
1.1.11.   1.1.22. 
 1.2.1.      . 

-разумеју 
једноставне 
описе живих 
бића 
-опишу жива 
бића користећи 
једноставна 
језичка средства 
- разумеју и дају 
једноставне 
исказе којима се 
изражава 
припадање 

Грађанско 
васпитање, свет око 
нас, ликовна, 
музичка и драмска 
уметност, српски 
језик, математика 

8 3 5 

 
7 

Festivals: 
Christmas 
Празници: Божић 
Честитање; учење 
о британској 
култури и 
обичајима; 
описивање 
предмета 

Вокабулар и 
фразе везане 
за Божић: 
Happy 
Christmas! 
Christmas Day, 
present, 
reindeer, Santa, 
sleigh 

1.1.1.   1.1.2. 
1.1.3.    1.1.4. 
1.1.5.    1.1.10. 
1.1.11.   1.2.1. 
1.2.4.     1.3.1. 

- опишу 
предмете 
користећи 
једноставна 
језичка средства 
- честитају 
Божић, упуте 
једноставне 
честитке 

Грађанско 
васпитање, свет око 
нас, ликовна, 
музичка и драмска 
уметност, српски 
језик 

1 0,5 0,5 

 
8 

My Pets 
Моји љубимци 
Описивање живих 
бића; изражавање 
поседовања 

dog, cat, parrot, 
mouse, tortoise, 
frog, kitten, 
puppy, chick, pet 
big, small 
boy, girl, hat, 
baby, cold, hot 
It’s a 
(small)(cat). 
He’s got (a)(cat). 

1.1.1.   1.1.2. 
1.1.3.    1.1.4. 
1.1.5.    1.1.10. 
1.1.11.    
1.1.22.    
1.2.1.      1.2.4. 
 

- опишу жива 
бића 
једноставним 
језичким 
средствима 
- разумеју 
једноставне 
исказе којима се 
изражава 
поседовања 
- траже и дају 
једноставне 
исказе којима се 
изражава 
поседовање 

Верска настава, 
грађанско 
васпитање, српски 
језик, ликовна, 
музичка и драмска 
уметност 

8 3 5 

 
9 

My house 
Моја кућа 
Исказивање 
положаја у 
простору 

Кућа и 
просторије у 
њој: house, 
bedroom, 
kitchen, living 
room, bathroom, 
door, window, 
bed, bath, 
garden, path, 
shed 
Фразе: This is 
the (living room). 
Where’s (dad)? 

1.1.1.   1.1.2. 
1.1.3.    1.1.4. 
1.1.5.    1.1.10. 
1.1.11.   1.2.1.     
1.2.4. 

- разумеју 
једноставна 
обавештења о 
положају у 
простору и 
реагују на њих 
- траже и 
пружају 
једноставна 
обавештења о 
положају у 
простору 

Грађанско 
васпитање, свет око 
нас, ликовна, 
музичка и драмска 
уметност, српски 
језик 

8 3 5 
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10 

Food 
Храна 
Изражавање 
допадања и 
недопадања 

Food: meat, 
fruit, bread, 
cheese, milk, 
yoghurt,, juice, 
honey, jelly, 
salad, chocolate 
good, bad 
Фразе:  I like / I 
don’t like (milk). 
Do you like …? I 
like (milk); It’s 
(good) for me 

1.1.1.   1.1.2. 
1.1.3.    1.1.4. 
1.1.5.    1.1.10. 
1.1.11.   1.1.14. 
1.2.1.     1.2.4. 
 

- разуме 
једноставне 
исказе за 
изражавање 
допадања и 
недопадања и 
реагује на њих 
- тражи 
мишљење и 
изражава 
допадање и 
недопадање 
једноставним 
језичким 
средствима 

Грађанско 
васпитање, свет око 
нас, ликовна, 
музичка и драмска 
уметност, српски 
језик 

8 3 5 

 
11 

Festivals: Easter 
Празници: Ускрс 
Честитање 
Ускрса; учење о 
британској 
култури и 
обичајима 

Вокабулар 
везан за Ускрс 

1.1.1.   1.1.2. 
1.1.3.    1.1.4. 
1.1.5.    1.1.10. 
1.1.11.    
1.1.22.    
1.2.1.      1.2.4. 
1.3.1. 

- разумеју 
једноставно 
исказане 
честитке и 
одговарају на 
њих 
- упуте 
једноставне 
честитке 

Грађанско 
васпитање, свет око 
нас, ликовна, 
музичка и драмска 
уметност, српски 
језик 

1 0,5 0,5 

 
12 

I’m excited 
Мој одмор 
Исказивање 
потреба, осета и 
осећања 

Придеви: 
hungry, thirsty, 
tired, scared, 
excited, angry 
eat, drink 
Изрази: I’m 
(excited). 
He’s/She’s 
(tired). Let’s 
have fun. It’s a 
(big) shadow. 

1.1.1.   1.1.2. 
1.1.3    1.1.4. 
1.1.5.    1.1.10. 
1.1.22.    
1.1.11.   1.2.1.     
1.2.4. 

- разумеју 
свакодневне 
исказе у вези с 
непосредним 
потребама, 
осетима и 
осећањима и 
реагују на њих 
- изразе основне 
потребе, осете и 
осећања 

Грађанско 
васпитање, свет око 
нас, ликовна, 
музичка и драмска 
уметност, српски 
језик, математика 

8 3 5 

  
13 

Goodbye 
Довиђења 
Поздрављање; 
консолидовање 
градива 

Wave goodbye! 
Don’t be sad! 

1.1.1.   1.1.2. 
1.1.3    1.1.4. 
1.1.5.    1.1.10.    
1.1.11.  1.1.22. 
1.2.1.     1.2.4. 

- разумеју и 
реагују на 
налоге, упућују 
их 
- дају 
једноставне 
исказе о 
поседовању 
- траже и 
пружају 
једноставна 
обавештења о 
положају у 
простору 

Грађанско 
васпитање, свет око 
нас, ликовна, 
музичка и драмска 
уметност, српски 
језик 

3 0.5 2,5 

Укупан број часова 72 27 45 
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Број и назив теме Процена и провера постигнућа 

1. Welcome 
 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у 
паровима и групама, задаци у радној свесци,  

2.  
My birthday 
 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у 
паровима и групама, задаци у радној свесци,. 

3. At school 
 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у 
паровима и групама, задаци у радној свесци, тестови слушања, различите технике 
формативног оцењивања, пројекти. 

4 Festivals: Halloween 
 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у 
паровима и групама, задаци у радној свесци, тестови вештина, различите технике 
формативног оцењивања, ученички радови/пројекти . 

5 My famil Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, задаци у радној 
свесци.  

6 My body 
 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у 
паровима и групама, задаци у радној свесци, тестови вештина, различите технике 
формативног оцењивања, ученички радови/пројекти. 

7 Festivals: 
Christmas 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз задатке.  

 
 

8. My Pets Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у 
паровима и групама, задаци у радној свесци, тестови вештина, различите технике 
формативног оцењивања, ученички радови/пројекти. 

9. My house Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, задаци у радној 
свесци.  

10. Food 
 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у 
паровима и групама, задаци у радној свесци, тестови вештина, различите технике 
формативног оцењивања, ученички радови/пројекти . 

11. Festivals: Easter Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у 
паровима и групама, задаци у радној свесци, тестови вештина, различите технике 
формативног оцењивања, ученички радови/пројекти . 

12. I’m excited 
 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, задаци у радној 
свесци. 

13 Goodbye Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у 
паровима и групама – током вежбања. 

 
 

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 
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 

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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за рад у пару/групи, проверава ниво 
усвојености знања, усмено испитује, 

 
 
 
Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма 
 
Наставни програм за стране језике у основној школи усмерен је на развој функционалних знања и заснован је на 
комуникативно дефинисаним исходима учења, односно активностима које ученик успешно реализује користећи 
страни језик. Језичке активности слушања, читања, (раз)говора и писања у наставном програму посматрају се 
интегративно, као нераздвојиве компоненте аутентичне комуникације појединца у било којој говорној заједници. 
Полазећи од исхода, односно онога што је ученик у стању да оствари у различитим врстама и видовима 
комуникације (усмене, писане, делимично и оне невербалне), формално и садржински централну позицију 
наставног програма заузимају управо комуникативне функције (нпр. поздрављање; представљање себе и других; 
давање основних информација о себи; давање и тражење основних информација о другима; разумевање и 
давање једноставних упутстава и налога; позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој игри; 
исказивање молби, захтева, захвалности, планова, намера, саглашавања, противљења, допадања, 
недопадања, жеља, потреба и сл.).  На основу комуникативних функција дефинисане су језичке активности 
помоћу којих се оне могу остварити, а које укључују постепено усавршавање способности разумевања говора, 
разумевања писаног текста (од трећег разреда), интерактивног усменог и писаног изражавања. Захваљујући 
цикличној и континуалној концепцији наставног програма, комуникативне функције се преносе, усвајају и 
увежбавају током читавог образовног циклуса, с растућим степеном сложености.  Исходи, комуникативне функције 
и језичке активности дефинисани су као опште лингвистичке категорије, и стога су за све стране језике идентични. 
Како би се, међутим, исходи, функције и активности операционализовали, понуђени су и примери реализације, и 
то за сваки појединачни страни језик. Њима се илуструју неке од најфреквентнијих и узрасно најадекватнијих 
могућности за вербалну реализацију комуникативних функција.  
 
Комуникативна настава посматра језик као средство комуникације. Стога је и програм усмерен ка исходима који 
указују на то шта је ученик у процесу комуникације у стању да разуме и продукује. Табеларни приказ наставника 
постепено води од комуникативне функције као области, преко активности које у настави оспособљавају ученика 
да комуницира и користи језик у свакодневном животу, у приватном, јавном или образовном домену. Примена овог 
приступа у настави страних језика заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи 
ставови: 
- циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике у атмосфери 
заједништва и међусобне сарадње; 
-  говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 
- наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке, укључујући њене културолошке и васпитне 
елементе, као и елементе социјализације; 
-  битно је значење језичке поруке; 
- знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни говорник; 
- са циљем да се унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се заснива и на социјалној интеракцији; 
рад у учионици и ван ње спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема,  као и решавањем 
мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно одређеним контекстом, поступком 
и циљем; 
- наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног (од трећег разреда) кода и њиховог међусобног 
односа; 
- сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз разноврсне контекстуализоване примере у складу 
са нивоом, а без детаљних граматичких објашњења, осим уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово 
познавање се вреднује и оцењује на основу употребе у одговарајућем комуникативном контексту. 
 
Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће категорије: 
- усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 
- поимање наставног програма као скупа динамичних, заједнички припремљених и прилагођених задатака и 
активности; 
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- наставник треба да омогући приступ новим идејама и њихово прихватање, као и креирање нових идеја; 
- ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 
- наставни материјали представљају један од извора активности и морају бити праћени употребом додатних 
аутентичних материјала; 
- учионица је простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 
- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче развој когнитивних 
способности ученика (запажање, анализа, закључивање итд.); 
- за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто, а нарочито на 
нижем узрасту треба користити интернационализме и речи које су им познате, као и визуализацију као 
средство семантизације. 
 
Технике / активности 
 
Током часа препоручује се динамично смењивање техника / активности које не би требало да трају дуже од 15 
минута. 
Слушање и реаговање на упутства наставника на страном језику или са аудио-записа (слушај, пиши, повежи, 
одреди, пронађи, али и активности у вези са радом у учионици: нацртај, исеци, обој, отвори/затвори свеску, итд.) 
Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.) 
Мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.) 
Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати појмове, додати делове слике, 
допунити информације, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити хронологију и сл.) 
Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развијање пажње и концентрације, јачање 
мотивације, увођење нове језичке грађе или пак утврђивање). 
Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, компарације...). 
Решавање „текућих проблема” у разреду, тј. договори и мини-пројекти. 
„Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 
Заједничко прављење илустрованих и писаних (од трећег разреда) материјала (планирање различитих 
активности, извештај/дневник са путовања, рекламни плакат, програм приредбе или неке друге манифестације). 
 
Стратегије за унапређивање и увежбавање језичких вештина у првом и другом разреду основне школе 
 
С обзиром на то да се исходи операционализују преко језичких активности у комуникативним ситуацијама, важно 
је да се оне у настави страних језика перманентно и истовремено увежбавају. Само тако ученици могу да стекну 
језичке компетенције које су у складу са задатим циљем. 
Пошто је програм учења страног језика у првом и другом разреду основне школе растерећен писања и 
читања, као и експлицитних објашњења граматичких правила, ово је драгоцен период за подстицање и 
навикавање ученика да у свакодневним ситуацијама у учионици и ван ње спонтано примењују научене речи и 
изразе у одговарајућим ситуацијама усмене комуникације (нпр. поздрављање наставника на страном језику у 
учионици, али и ван ње). Такво спонтано успостављање контакта помаже ученицима да се ослободе говорних 
блокада које могу настати изван услова симулираних у учионици, при сусрету са лицима са другог говорног 
подручја. То ће, такође, пружити и бројне прилике ученицима да експериментишу са употребом језика, 
растерећени сваке врсте страха од неуспеха у комуникацији. Због свега тога потребно је инсистирати на таквом 
моделу комуникације од самог почетка, јер уколико се ученици навикну на другачији модел, тј. искључиву примену 
матерњег језика приликом успостављања контакта и комуникације са наставником или вршњаком, то ће касније 
бити много теже променити. 
Следећи корак, на којем такође треба инсистирати од самог почетка учења страног језика, јесте такозвани 
„језик учионице”. Сва кратка и једноставна упутства у настави која се често понављају треба да буду на страном 
језику уз обавезну одговарајућу гестикулацију (ако нпр. наставник каже слушај, пожељно је да покаже ту активност 
стављајући руку иза уха). Нека упутства наставник у почетку може да изговара паралелно на страном и матерњем 
језику са тенденцијом да постепено изоставља матерњи језик, пратећи да ли ученици препознају њихово значење 
на страном језику. 
Поред ових спонтаних облика учења потребно је увести и језичке садржаје који нису део уобичајене интеракције 
на часу. За овакве облике учења потребно је користити предмете и бића из непосредног окружења, слике из 
наставних материјала, картице, постере и све друге расположиве материјале. За њихово савладавање потребно 
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је  инсистирати на заједничким групним комуникативним активностима. На овом узрасту се препоручују и 
активности усмене репродукције и контролисане продукције будући да су у питању садржаји који не представљају 
„језик учионице” и не понављају се сваког часа. На тај начин се ученицима омогућава већи број понављања ради 
лакшег и бржег меморисања и стицања поуздања за самостално коришћење језика. У том смислу, пожељне су 
вежбе говорне продукције са малим варијацијама модела укојима се мењају и комбинују лексички и граматички 
садржаји уз постепено усложњавање. Такође се подстиче интеракција са другим ученицима, која се може, као 
благи вид медијације, реализовати давањем упутстава на матерњем језику (нпр. питај друга или другарицу како 
се зове и колико година има, шта воли / не воли да једе, итд; одговори на питања друга / другарице), или 
увођењем покрета као невербалног средства комуникације. 
Потребно је оспособити ученике за комуникативне функције наведене у програму за дати ниво учења, при чему 
предложени језички садржаји служе као препорука и могу бити замењени сличним садржајима или проширивани у 
складу са расположивим наставним материјалом као и потребама и интересовањима ученика. 
Важно је да имамо на уму да је, упркос почетном ентузијазму са којим ученици улазе у процес учења страног 
језика у основној школи, њима то ипак још један у низу обавезних предмета. Стога, на овом нивоу, не можемо да 
очекујемо да они сами, спонтано, развију интересовање и ентузијазам за учење страног језика. Неопходно је 
приликом планирања активности имати у виду узраст ученика и њихове индивидуалне карактеристике. Неки 
ученици су интровертни, неки екстровертни, уче различитом брзином и на различите начине – свим чулима, имају 
различите потребе и интересовања. Већина ученика на том узрасту има проблем са пажњом, концентрацијом и 
памћењем током 45 минута.  Стога је упутно да час почне неком кратком игром загревања која би позитивно 
утицала на развијање способности пажње, концентрације и памћења, као и да се активности  смењују 
одговарајућим логичним редоследом и да трају од 5 до највише 15 минута.   
 
Презентовање и увежбавање садржаја 
 
С обзиром на различите стилове учења, разноврсност активности кључна је реч за презентовање нове лексичке 
грађе. Важно је да уважавамо предзнања ученика, јер нам она могу бити добра основа за рад и лакше 
разумевање теме.  
Визуелна наставна средства (картице, постери, стварни предмети из непосредног окружења, како је у општим 
смерницама већ напоменуто) идеална су за увођење и увежбавање вокабулара. Када се ученицима покаже 
одређени појам – када га виде, важно је да неколико путу чују како се реч изговара и да је тек на крају изговоре. 
Хорско понављање корисно је за осећај сигурности ученика јер није „јавно експониран, а страх од исмевања (који 
је на том узрасту неретко присутан) сведен је на минимум.  
Пантомима (као врста драмских техника), као и метода потпуног физичког одговора, веома су омиљене и 
ефикасне, не само на овом узрасту већ и касније. Нарочито су погодне за ученике кинестетичког стила учења који 
најчешће имају проблема са концентрацијом, (превођење изговорене речи у покрет и обрнуто). Ове технике су 
погодне за увођење и увежбавање свих врста речи: (именице – делови тела, животиње, играчке..; глаголи – 
устати, сести, подићи, спустити неки предмет…; придеви за описивање стања и осећања –  срећан, тужан, гладан, 
жедан…) 
Одговарајући контекст битна  је претпоставка успешног усвајања језика, а самим тим и вокабулара, и не мора да 
буде писани текст. Може да буде прича у сликама, песма, игра и сл. Зато је битна контекстуализација како би 
усвајање лексике било што ефикасније (нпр. ако се раде  домаће и дивље животиње, може да се осмисли 
обилазак зоолошког врта или фарме), при чему треба водити рачуна да на том узрасту ученици могу да усвоје 5 
до 7 нових речи.  
Дијалошки модели (као основа за „имитирање”) веома  су ефикасни за развијање говора. У недостатку спонтане 
комуникације међу ученицима наставник може да користи лутке - обичне плишане, прављене од нпр. чарапа или 
папира – и тако направи одговарајући дијалошки модел.  Наставник се може обраћати ученицима са лутком која 
пита. Ученици ће врло брзо и лако моћи да дају одговор, али и да поставе питања. Наравно, потребно је 
обезбедити одговарајући контекст који ће и стидљивијим ученицима омогућити да се охрабре и проговоре. 
Пројектне активности повећавају мотивацију, јер пружају избор ученицима да одговорно у пару или групи 
решавају задатак на свој начин у договору са другима, развијајући и јачајући одређене социјалне оријентације. 
Пројекат је згодан за рад у одељењима мешовитог састава, има лични печат, подстиче кооперативни рад и 
завршава се увек неком врстом презентације како резултата тако и процеса рада. 
Драмске активности омогућавају ученицима  да  користе језик у одговарајућем контексту и тако „оживљавају” 
његову употребу. Њихов потенцијал огледа се између осталог и у томе што: 
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- ученици не само да уче страни језик на забаван начин, већ кроз интеракцију и различите улоге које преузимају 
сагледавају ствари из различитих углова (што доприноси развоју критичког и дивергентног мишљења); 
- ученици сарађују и усвајају језик кроз смислену интеракцију на циљном језику и развијају све потребне вештине 
– когнитивне, комуникативне и социјалне; 
- сви могу да учествују – свако добија улогу коју може да „изнесе” те су зато погодне за рад у одељењима 
мешовитог састава; 
- одговарају свим стиловима учења – визуелни виде, аудитивни чују, кинестетични се изражавају кроз покрет; 
- подижу мотивацију и самопоуздање; 
- оријентисане су на ученика – наставник има мање доминантну улогу; 
- развијају машту и креативност код ученика.  
Пожељно је да се драмске активности попут играња улога, мини скечева, луткарских мини представа, 
импровизација и прича из стварног живота што више користе у настави, не само на овом узрасту, већ и касније. 
Читање и писање су необавезне активности у другом разреду.  С обзиром на то да се латинично писмо уводи 
у наставу српског језика у другом полугодишту другог разреда, иницијално писање и читање може се понудити као 
опција само за ученике који то желе и знају, на елементарном нивоу. Ова активност се не оцењује и на часу има 
споредну улогу. Ученици могу да препознају и прочитају написане појединачне  речи и једноставне реченице, да 
допуне реч словом које недостаје и потом је „пресликају”, да подебљају слова написана тачкицама или цртицама 
уколико постоје стрелице које показују правилно писање тих слова, и да раде сличне активности уз коришћење 
датих писаних модела, али не и да пишу самостално или по диктату. 
Социокултурну компетенцију, као скуп знања о свету уопште, сличностима и разликама између културних и 
комуникативних модела сопствене говорне заједнице и заједнице / заједница чији се језик учи, треба уводити од 
самог почетка учења страног језика на најнижем узрасном нивоу, јер су та знања потребна за компетентну, 
успешну комуникацију у конкретним комуникативним активностима на циљном језику.  
Посебан аспект социокултурне компетенције представља интеркултурна компетенција, која подразумева 
развој свести о другом и другачијем, познавање и разумевање сличности и разлика између светова, односно 
говорних заједница, у којима се ученик креће, подразумева развијање толеранције и позитивног става према 
индивидуалним и колективним карактеристикама говорника других језика, припадника других култура које се у 
мањој или већој мери разликују од његове сопствене. Дакле, постепеним увођењем социокултурних садржаја на 
најнижем нивоу (поздрављање, певање пригодних празничних песама и сл.)  доприноси се развоју интеркултурне 
личности, кроз јачање свести о вредности различитих култура и развијање способности за интегрисање 
интеркултурних искустава у сопствени културни модел понашања и веровања. 
 
Упутство за тумачење граматичких садржаја  
 
Настава граматике на овом се узрасном нивоу искључује. Граматичке појаве треба посматрати са функционалног 
аспекта (функционални приступ). У процесу наставе страног језика треба тежити томе да се граматика усваја и 
рецептивно и продуктивно, кроз све видове говорних активности (слушање и говор), на свим нивоима учења 
страног језика, према јасно утврђеним циљевима, стандардима и исходима наставе страних језика. 
Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуникативне компетенције на одређеном језичком нивоу, у 
складу са статусом језика и годином учења.  
 
 
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 
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 Посета предшколаца 

 Светски дан поезије 

 Обележавање Дана заштите човекове средине 

 Реализација јавних и угледних часова 
 

 
Наставни предмет:  Математика 
Годишњи фонд часова: 180 
 Недељни фонд часова: 5 
 
Циљ  
 
- да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и 
друштву; 
-да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне 
праксе, за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању 
менталних способности, формирањунаучног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 
 
Задаци: 
 
- да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним 
појавама у природи, друштву и свакодневном животу; 
- да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у 
различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и 
укључивање у рад; 
- да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног 
мишљења; 
- да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и 
изучавању природних појава; 
- да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и 
прецизност изражавања у писменом и усменом облику; 
- да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима; 
- да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним иреалним бројевима, као и основне 
законе тих операција; 
- да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њиховеузајамне односе; 
- да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским 
конструкцијама; 
- да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука идопринесе радном и 
политехничком васпитању и образовању; 
- да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост,упорност, систематичност, 
уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад; 
- да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичкихметода допринесе 
формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку личностиученика; 
- да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања. 
 
 
Оперативни задаци 
 
Ученици треба да: 
 
- препознају, разликују и исправно именују облике предмета, површи и линија; 
- посматрањем и цртањем упознају тачку и дуж и стекну умешност у руковањулењиром; 
- на једноставнијим, конкретним примерима из своје околине уочавају односе измеђупредмета по облику, боји и 
величини; 
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- успешно одређују положај предмета према себи и предмета према предмету; 
- уочавају разне примере скупова, припадање елемената скупу и користе речи: "скуп"и "елемент", усвајајући 
значење везивањем за примере из природног окружења детета; 
- науче да броје, читају, записују и упоређују бројеве до 100, као и да исправноупотребљавају знаке једнакости и 
неједнакости; 
- савладају сабирање и одузимање до 100 (без прелаза преко десетице), разумејупоступке на којима се заснивају 
ове операције, схвате појам нуле и уочавају њено својствоу сабирању и одузимању, упознају термине и знаке 
сабирања и одузимања; науче да 
правилно користе изразе "за толико већи" и "за толико мањи"; 
- упознају (на примерима) комутативност и асоцијативност сабирања (без употребеових назива); 
- савладају таблицу сабирања и да до нивоа аутоматизације усвоје технику усменогсабирања једноцифрених 
бројева и одговарајуће случајеве одузимања; 
- одређују непознати број у одговарајућим једнакостима искључиво путем 
"погађања"; 
- успешно решавају текстуалне задатке (с једном и две операције) у оквиру сабирањаи одузимања до 100 (помоћу 
састављања израза, као и обратно, да на основу датог изразаумеју да састављају одговарајуће задатке); 
- упознају метар, динар и пару. 
 
 

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

РЕДОВНА НАСТАВА 

Исходи Редниброј 
 

Наставна тема 

Број часова 

Обрада Утврђивање Провера Укупно 

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

− упореди предмете и 
бића по  величини; 

− уочи и именује 
геометријске 
облике предмета из 
непосредне 
околине; 

− именује 
геометријска тела и 
фигуре; 

− групише предмете и 
бића са 
заједничким 
својством; 

− сложи/разложи 
фигуру која се 
састоји од познатих 
облика; 

− разликује: криву, 
праву, изломљену, 
затворену и 
отворену линију; 

− црта праву линију и 
дуж помоћу 

1. Геометрија 

Положај, 

величина и  

облик предмета 

12 7 1 20 

Линије 5 5 1 11 



 

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

33 

 

лењира; 

− броји унапред и 
уназад и са 
прескоком;  

− прочита, запише, 
упореди и уреди 
бројеве прве 
стотине и прикаже 
их на 
бројевнојправој; 

− користи редне 
бројеве; 

− разликује парне и 
непарне бројеве, 
одреди највећи и 
најмањи број, 
претходника и 
следбеника;  

− користи појмове: 
сабирак, збир, 
умањеник, 
умањилац, разлика; 

− сабира и 
одузимадва 
једноцифрена броја 
не записујући 
поступак;  

− сабира и одузима 
до 100 без 
прелазапреко 
десетице;  

− раставиброј на 
сабирке и примени 
замену места и 
здруживање 
сабиракаради 
лакшег рачунања; 

− реши текстуални 
задатак са једном 
операцијом; 

− разликује новчане 
апоене до 100 
динара и упореди 
њихову вредност; 

− уочи правило и 
одреди следећи 
члан започетог 
низа; 

− прочита и користи 
податке са 
једноставнијег 
стубичног и 
сликовног 

2. Бројеви 

Природни 
бројеви до 10 и 
нула, 
сабирање и 
одузимање до 
10; 
 

27 39 3 69 

Природни 
бројеви до 20, 
сабирање и 
одузимање до 
20;  
 

11 26 2 39 

Природни  
бројеви до 100, 
сабирање и 
одузимање до 
100 (без 
преласка 
десетице ; 

 

11 

 

17 

 

2 
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дијаграма или 
табеле; 

− измери дужину 
задатом, 
нестандардном 
јединицом мере; 

− преслика тачке и 
фигуре у квадратној 
мрежи на основу 
задатог упутства. 

3.Мерење и мере  6 3 1 10 

Укупно часова 73 97 10 180 

 
 

ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 
 
Укупан фонд:18 часова 

1. Криве и праве линије 
2. Упознавање објеката по дужини,ширини и дебљињи 
3. Скуп и приказивање скупа 
4. Бројеви од 1 до 5 
5. Сабирање и одузимање до 5 
6. Претходник и следбеник 
7. Сабирање и одузимање до 10 
8. Бројеви од о до 10 
9. Сабирање и одузимање у првој десетици 
10. Сабирамо више сабирака 
11. Решавање текстуалних задатака 
12. Сабирање до 20 
13. Бројеви прве и друге десетице 
14. Одузимамо до 20 
15. Геометриске фигуре 
16. Израчунавамо непознати број 
17. Бројеви до 100 
18. Сабирамо и одузимамо до 100 

 
Циљ допунске наставе је да ученици који имају потешкоћа у савладавању наставног програма, током редовне 
наставе, усвоје и овладају основним појмовима и знањима који су у вези са:  
-сабирањем и одузимањем до 20 
-сабирањем и одузимањем до 100 
-претходник и следбеник 
-скуп и приказивње скупа 
-упознавање објеката по дужини, ширини и дебљини 
-криве и праве линије 
 
 
МАТЕМАТИКА 
 
Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклусаобавезног образовања за 
предметМатематика садржe стандарде постигнућа за области: Природни бројеви и операције са њима, 
Геометрија, Разломци и Мерење и мере. У оквиру сваке области описани су захтеви на три нивоа.  
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Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме наосновном нивоу. 
 
ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 
 
У области ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1.1.1. Зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да 
прикаже број на датој бројевној полуправој 

+    

1.1.2. Рачуна ведност бројевног израза са највише две операције сабирања и 
одузимања у оквиру прве хиљаде 

  +  

1.1.3. Множи и дели без остатка (троцифрене бројеве једноцифреним) у оквиру 
прве хиљаде 

  +  

1.1.4. Уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском 
операцијом 

+ +   

1.1.5. Уме да решава једноставне једначине у оквиру прве хиљаде   + + 

 
 
ГЕОМЕТРИЈА 
 
У области ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица: 
 

Стандард 1. 2. 3. 4. 
1.2.1. Уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг, троугао, 
правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа, угао) и уочава међусобне односе два 
геометријска објекта у равни (паралелност, нормалност, припадност) 

+ +   

1.2.2. Зна јединице за мерење дужине и њихове односе  +   
1.2.3. Користи поступак мерења дужине објекта приказаног на слици при чему је 
дата мерна јединица 

  +  

1.2.4. Користи поступак мерења површине објекта, приказаног на слици, при чему 
је дата мерна јединица 

   + 

 
РАЗЛОМЦИ 
 
У области РАЗЛОМЦИ ученик/ученица: 
 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1.3.1. Уме да прочита и формално запише разломак 1/n (n <= 10) и препозна његов 
графички приказ 

  +  

1.3.2. Уме да израчуна половину, четвртину и десетину неке целине  + +  
 
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 
 
У области МЕРЕЊЕ И МЕРЕ ученик/ученица: 
 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1.4.1. Уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са 
новцем у једноставним ситуацијама 

+    

1.4.2. Зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате запремине течности (l, 
dl, ml) 

    

1.4.3. Зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате масе (g, kg, t)   + + 

1.4.4. Уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме + + + + 
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Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу. 
 
 
ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 
 
У области ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица: 
 

стандард 1. 2. 3. 4. 
2.1.1. Уме да примени својства природних бројева (паран, непаран, највећи, 
најмањи, претходни, следећи број) и разуме декадни бројни систем 

+    

2.1.2. Уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу датом броју   +  
2.1.3. Сабира и одузима, рачуна вредност израза +    
2.1.4. Рачуна вредност израза с највише две операције +    
2.1.5. Уме да решава једначине  +   
 
ГЕОМЕТРИЈА 
 
У области ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица: 
 

стандард 1. 2. 3. 4. 
2.2.1. Уочава међусобне односе геометријских објеката у равни  +    
2.2.2. Претвара јединице за мерење дужине  +   
2.2.3. Зна јединице за мерење површине и њихове односе   +  
2.2.4. Уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника када су подаци 
дати у истим мерним јединицама 

  +  

2.2.5. Уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника када су подаци дати у 
истим мерним јединицама 

  +  

2.2.6. Препознаје мрежу коцке и квадра и уме да израчуна њихову површину када 
су подаци дати у истим мерним јединицама 

   + 

 
РАЗЛОМЦИ 
 
У области РАЗЛОМЦИ ученик/ученица: 
 

Стандард 1. 2. 3. 4. 
2.3.1. Уме да препозна разломак a/b (b <= 10, a < b) када је графички приказан на 
фигури подељеној на b делова 

  +  

2.3.2. Уме да израчуна n-ти део неке целине и обрнуто, упоређује разломке облика 
1/n (n <= 10) 

   + 

 
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 
 
У области МЕРЕЊЕ И МЕРЕ ученик/ученица: 
 

стандард 1. 2. 3. 4. 
2.4.1. Уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са 
новцем у сложенијим ситуацијама 

+    

2.4.2. Зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година) и уме да 
претвара веће у мање и пореди временске интервале у једноставним ситуацијама 

 +   

2.4.3. Претвара јединице за мерење запремине течности из већих у мање     
2.4.4. Претвара јединице за мерење масе из већих у мање    +  
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2.4.5. Уме да користи податке приказане графички или табеларно у решавању 
једноставних задатака и уме графички да представи дате податке 

+    

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу. 
 
ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 
 
У области ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица: 
 

стандард 1. 2. 3. 4. 
3.1.1. Уме да примени својства природних бројева у решавању проблемских 
задатака 

+    

3.1.2. Зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени +    
3.1.3. Уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција поштујући 
приоритет  

 +   

3.1.4. Уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми +    
3.1.5. Уме да одреди решење неједначине са једном операцијом   +  
 
ГЕОМЕТРИЈА 
У области ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица: 
 

стандард 1. 2. 3. 4. 
3.2.1. Претвара јединице за мерење површине из већих у мање   +  
3.2.2. Уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника   +  
3.2.3. Уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника   +  
3.2.4. Уме да израчуна обим и површину сложених фигура у равни када су подаци 
дати у истим мерним јединицима 

   + 

3.2.5. Уме да израчуна запремину коцке и квадра када су подаци дати у истим 
мерним јединицама 

    

 
РАЗЛОМЦИ 
 
У области РАЗЛОМЦИ ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
3.3.1. Уме да прочита, формално запише и графички прикаже разломак a/b (b <= 
10, a < b) 

  + + 

3.3.2. Зна да израчуна део a/b (b<=10, a<b) неке целине и користи то у задацима   + + 

 
  МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 
 
У области МЕРЕЊЕ И МЕРЕ ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
3.4.1. Зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година, век) и уме да 
претвара из једне јединице у другу и пореди временске интервале у сложенијим 
ситуацијама 

 + +  

3.4.2. Претвара јединице за мерење запремине течности      
3.4.3. Претвара јединице за мерење масе   + + 

 
 
Наставни предмет: СВЕТ ОКО НАС 
Годишњи фонд часова: 72  
Недељни фонд часова: 2 
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Циљ наставног предмета свет око насјесте да ученици упознају себе, своје 
окружење и развију способности за одговоран живот у њему. 
 
Задаци наставног предмета свет око нассу: 
 
- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове 
повезаности; 
- развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и повезивање тих појмова; 
- развијање основних елемената логичког мишљења; 
- очување природне дечје радозналости за појаве у окружењу и подстицање 
интересовања и способности за упознавање појава кроз активне истраживачке делатности; 
- оспособљавање за самостално учење и проналажење информација; 
- интегрисање искуствених и научних сазнања у систем појмова из области природе и друштва; 
- стицање елементарне научне писмености и стварање основа за даље учење; 
- усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог чувања и рационалног коришћења и 
дограђивања; 
- развијање свести о потреби и могућностима личног учешћа и доприноса у заштити животне средине и одрживом 
развоју. 
 
Оперативни задаци 
 
- развијање техника сазнајног процеса: посматрање, уочавање, упоређивање, класификовање, именовање; 
- формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука; 
- подстицање дечијих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама, процесима и ситуацијама у 
окружењу у складу са њиховим когнитивно-развојним способностима; 
- подстицање и развијање истраживачких активности деце; 
- подстицање уочавања једноставних узрочно-последичних веза, појава и процеса,слободног исказивања својих 
запажања и предвиђања; 
- решавање једноставних проблем-ситуација кроз огледе, самостално и у тиму; 
- развијање одговорног односа према себи и окружењу и уважавање других; 
- разумевање чињенице да је човек део природе и да својим поступцима утиче наприроду, као и развијање 
способности препознавања човековог утицаја на здрављеи животну средину. 
 
 

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

РЕДОВНА НАСТАВА 

Исходи Редниброј  

Наставна тема 

Број часова 

Обрада Утврђивање Провера Укупно 

− препозна и искаже радост, страх, 
тугу и бес уважавајући себе и 
друге; 

− правовремено и примерено 
ситуацији искаже своје основне 
животне потребе за храном, 
водом и одласком у тоалет; 

− се понаша тако да уважава 
различитости својих вршњака и 
других људи; 

− придржава се договорених 
правила понашања у школи и 
прихвата последице ако их 

 

НЕПОСРЕДНО ОКРУЖЕЊЕ 
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прекрши; 
− сарађује са вршњацима у 

заједничким активностима; 
− одржава личну хигијену и 

адекватно се одева у циљу 
очувања здравља; 

− чува своју, школску и имовину 
других; 

− прати инструкције одраслих у 
опасним ситуацијама: поплава, 
земљотрес, пожар; 

− својим речима опише пример неке 
опасне ситуације из свог 
непосредног окружења;  

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

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

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

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

− учествује у извођењу 
једноставних огледа којима 
испитује природне феномене; 

− разликује природу од производа 
људског рада на примерима из 
непосредног окружења; 

− препознаје облике појављивања 
воде у непосредном окружењу: 
потоци, реке, баре, језера; 

− препознаје изглед земљишта у 
непосредном окружењу: равница, 
брдо, планина; 

− идентификује биљке и животиње 
из непосредног окружења на 
основу њиховог спољашњег 
изгледа; 

− уочава разноврсност биљака и 
животиња на основу спољашњег 
изгледа; 

− препознаје главу, труп, руке и ноге 

безбедност 

3. Оријентација у 

простору и 

времену 

6 5 0 11 

4. Разноврсност 

природе 1 

 

14 5 0 19 

5. Разноврсност 

природе2 

8 5 0 13 

6. Човек   

ствара 

 6 3 0 9 
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као делове тела и њихову улогу у 
његовом свакодневном животу; 

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

− штеди воду и одлаже отпад на 
предвиђена места; 

− се понаша тако да не угрожава 
биљке и животиње  у 
непосредном окружењу; 

–повезује резултате учења и рада 
са уложеним трудом. 

Укупно часова 47 25 0 72 

 
 
Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклусаобавезног образовања за 
предметПрироду и друштво садржe стандарде постигнућа за области:  Жива и нежива природа, Екологија, 
Материјали, Кретање и орјентација у простору и  времену, Друштво и Држава Србија и љена прошлост. У оквиру 
сваке области описани су захтеви на три нивоа. 
 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу. 
 
ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА  
У области ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1.1.1. Прави разлику између природе и производа људског рода + +   
1.1.2. Зна ко и шта чини живу и неживу природу + +   
1.1.3. Зна заједничке карактеристике људских бића + +   
1.1.4. Уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума: 
изгледу, начину исхране, кретања и размножавања. 

+ + + + 

1.1.5. Препознаје и именује делове тела живих бића. + +   
1.1.6. Разликује станишта према условима живота и живим бићима у њима.  + + + 

 
МАТЕРИЈАЛИ 
У области МАТЕРИЈАЛИ  ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1.3.1. Зна основна својства воде, ваздуха и земљишта. + + +  
1.3.2. Зна да су вода у природи, ваздух и земљишта састављени од више 
материјала. 

 + +  

1.3.3. Зна да различите животне намирнице садрже различите састојке. + +   
1.3.4. Зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, густина, 
растворљивост, провидност, намагнетисаност. 

 + + + 

1.3.5. Зна да својства материјала одрђује њихову употребу и препознаје примере у 
свом окружењу. 

+ + +  

1.3.6. Зна промене материјала које настају због промене температуре, услед 
механичког утицаја и деловања воде и ваздуха. 

+ + + + 

 
 
ЕКОЛОГИЈА 
У области ЕКОЛОГИЈА  ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
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1.2.1. Препознаје и именује природне ресурсе.   + + 

1.2.2. Зна употребну вредност природних ресурса.    + 

1.2.3. Разликује повољно и неповољно  деловање човека по очувању природе. + + + + 
 
КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ 
У области КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1.4.1. Уме да препозна кретање тела у различитим појавама. + + +  
1.4.2. Зна помоћу чега се људи орјентишу у простору: лева и десна страна, стране 
света, адреса, карактеристични објекти. 

+ + +  

1.4.3. Уме да одреди стране стране света помоћу Сунца.  + +  
1.4.4. Зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценија и 
век.  

 + +  

1.4.5. Уме да прочита тражене информације са часовника и календара.  + +  
 
ДРУШТВО 
У области ДРУШТВО ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1.5.1. Зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови.   + + 

1.5.2. Зна основна правила понашања у породици, школи, насељу. + + + + 
1.5.3. Зна које људске делатности постоје и њихову улогу. + + +  
1.5.4. Зна који су главни извори опасности по здравље и живот људи и основне 
мере заштите. 

+ + + + 

1.5.5. Зна поступке за очување и унапређивање људског здравља. + + + + 
 
ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ 
У области ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1.6.1. Зна основне облике рељефа и површинскиг вода.   + + 

1.6.2. Зна основне типове насеља и њихове карактеристике. + + +  
1.6.3. Зна географски положај и основне одреднице државе Србије: територија, 
границе, главни град, симболи, становништво. 

  + + 

1.6.4. Зна најважније догађаје, појаве и личности из прошлости. + +   
1.6.5. Зна основне информације о начину живота људи у прошлости.   + + 

1.6.6. Зна шта су историјски извори и именује их.   + + 

 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу. 
 
ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА  
У области ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
2.1.1 Разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима.  + +  
2.2.2. Зна основне разлике између биљака, животиња и људи. + + +  
2.2.3. Примењује вишеструке критеријуме класификације живих бића.   + + 

2.2.4. Зна улогу основних делова живих бића. + +   
2.2.5. Разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту.   + + 

2.2.6. Разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници.   + + 

 
ЕКОЛОГИЈА 
У области ЕКОЛОГИЈА ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
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2.2.1. Разликује обновљиве и необновљиве природне ресурсе.    + 

2.2.2. Разуме еколошку оправданост употребе обновљивих ресурса и рационалног 
коришћења необновљивих ресурса. 

   + 

2.2.3. Зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса.   + + 

2.2.4. Зна шта је добробит животиња и поступке којима се она штити. + + + + 
 
МАТЕРИЈАЛИ 
У области МАТЕРИЈАЛИ ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
2.3.1. Зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и кретање  + +  
2.3.2. Зна да су различита својства воде, ваздуха и земљишта последица њиховог 
различитог састава. 

  + + 

2.3.3. Разликује материјале који су добри проводници топлоте и електрицитета од 
оних који то нису. 

  + + 

2.3.4. Зна да топлотна и електрична проводљивост материја одређују њихову 
употребу и препознаје примере у свом окружењу. 

 + + + 

2.3.5. Разликује повратне и неповратнепромене материјала.    + 

2.3.6. Разликује промене материјала при којима настају други материјали од оних 
промена материјала при којима не настају други материјали. 

   + 

 
 
КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ 
У области КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
2.4.1. Зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте подлоге и 
облика тела. 

 + +  

2.4.2. Зна да се светлост креће праволинијски.  + +  
2.4.3. Уме да пронађе тражене улице и објекте на плану насеља.   + + 

2.4.4. Уме да пронађе основне информације на географској карти Србије: највећа и 
најважнија насеља, облике рељефа и површинских вода. 

  + + 

2.4.5. Уме да пронађе и упише тражене информације на ленти времена.   + + 

 
 
ДРУШТВО 
У областиДРУШТВОученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
2.5.1. Зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова. + + + + 
2.5.2. Зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама. + + + + 
2.5.3. Разуме повезаност и међузависност различитих људских делатности. + + + + 
 
 
ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ 
У области ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ ученик/ученица: 
 

стандард 1. 2. 3. 4. 
2.6.1. Препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом месту и у 
околини. 

 + +  

2.6.2. Зна основне облике рељефа и вода у држави Србији.   + + 

2.6.3. Разуме повезаност природно-географских фактора – рељефа, вода, клима – 
и делатности људи. 

  + + 

2.6.4. Зна редослед којим су се јављали важни историјски догађаји, појаве и 
личности. 

   + 
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2.6.5. Уочава сличности и разлике између начина живота некад и сад.   + + 

2.6.6. Препознаје основна културна и друштвена обележја различитих историјских 
периода. 

   + 

2.6.7. Препознаје на основу карактеристичних историјских извора о ком 
историјском периоду или личности је реч. 

   + 

 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме нанапредном нивоу. 
 
ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА  
У области ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
3.1.1. Разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима.   + + 

3.1.2. Разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бића.    + 

 
 
МАТЕРИЈАЛИ 
У области МАТЕРИЈАЛИ ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
3.3.1. Разуме како загревање и хлађење ваздуха утичу на појаве у природи.  + +  
3.3.2. Примењује знање о променама материјала за објашњење појава у свом 
окружењу. 

   + 

 
 
КРЕТАЊЕ И ОРЈАНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ 
У области КРЕТАЊЕ И ОРЈАНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
3.4.1. Уме да чита географску карту примењујући знања о странама света и 
значењу картографских знакова. 

  + + 

 
ДРУШТВО 
У области ДРУШТВОученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
3.5.1. Разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу њима.  + + + 

3.5.2. Разуме да се права и обевезе чланова друшвених група међусобно 
допуњују. 

 + + + 

 
ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ 
У области ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
3.6.1. Зна шта је претходило, а шта је уследило након важних историјских догађаја 
и појава. 

   + 

 
 
Наставни предмет: Ликовна култура 
Годишњи фонд: 36 
 Недељни фонд: 1 

 
Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче и развија учениково стваралачко 
мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 
 
Задаци: 
- настава ликовне културе има задатак да развија способност ученика за опажање облика, величина, светлина, 
боја, положаја облика у природи; 
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- да развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за увођење у визуелно мишљење; 
- стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава; 
- стварати услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе технике и средства ликовно-
визуелног изражавања; 
- развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности; 
- развијати ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности, те му помагати у самосталном 
изражавању коришћењем примерених техника и средстава; 
- развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности; 
- да ствара интересовање и потребу за посећивањем изложби, галерија, музеја и чување културних добара; 
- да осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стичу у настави, примењују у раду и животу; 
- развијати сензибилитет за лепо писање; 
- развијати моторичке способности ученика. 
 
Оперативни задаци 
- оспособљавати ученика да се служи средствима и техникама ликовно – визуелног изражавања који су доступни 
његовом узрасту; 
- стварати услове за креативно опажање и тумачење предвиђених садржаја у првом разреду (облике и њихове 
квалитете, односе у видном пољу, светло и сенку,  
тактилност, цртани филм и стрип, разликовање појединих средина, дизајн, перформанс, реобликовање 
материјала или предмета њиховим спајањем); 
- мотивисати ученика да се слободно ликовно-визуелно изражава, својствено узрасту  индивидуалној способности 
и да маштовито представља свет око себе. 

 

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА  

РЕДОВНА НАСТАВА 

Исходи Ред. 

број 

Наставна тема Број часова 

Обрада Вежбање Утврђивање Укупно 

– опише, својим 
речима,  визуелне 
карактеристике по 
којима препознаје 
облике и простор; 

– пореди своје утиске и 
утиске других о 
уметничким делима, 
изгледу 
објеката/предмета и 
облицима из природе 
и окружења; 

– одреди, самостално и 
у сарадњи са 
другима, положај 
облика у простору и у 
равни; 

1. Ликовна 

култура и 

окружење 

4 4  8 

2. Односи у 

видном пољу 

7 4 1 12 

3. Обликовање 3 6 1 10 
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– црта на различитим 
подлогама и 
форматима папира; 

– користи материјал и 
прибор у складу са 
инструкцијама; 

– обликује једноставне 
фигуре од меког 
материјала;  

– одабере, самостално, 
начин спајања 
најмање два 
материјала; 

– преведе  једноставне 
појмове и 
информације у 
ликовни рад; 

– изрази, материјалом 
и техником по избору, 
своје замисли, 
доживљаје, утиске, 
сећања и опажања; 

– преобликује, сам или 
у сарадњи са 
другима, употребне 
предмете мењајући 
им намену; 

– изрази познате 
појмове мимиком и 
покретом тела, без 
звука; 

– повеже одабрану 
установу културе са 
њеном наменом; 
поштује договоре и 

правила понашања и 
облачења приликом 
посете установама 

културе. 

4. Споразумевањ

е 

4 1 1 6 

Укупно часова 18 15 3 36 

 
 
Наставни предмет: Музичка култура 
Годишњи фонд часова: 36 
Недељни фонд часова: 1 
 
Циљ: 
- развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; 
- оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; 
- развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем уметничке традиције и кутуре свога  
и других народа. 
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Задаци: 
- неговање способности извођења музике (певање/свирање); 
- стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање заазумевање  
музичких порука; 
- подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, 
слушање, истраживање и стварање звука); 
- упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа; 
- развијање критичког мишљења (исказивање осећања о музици која се изводи и слуша); 
- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке 
уметности. 
Садржаје музичке културе чине следеће активности: извођење (певање/свирање),слушање и  
стварање музике. 
 
Оперативни задаци: 
 
Ученици треба да: 
- певају по слуху; 
- слушају вредна дела уметничке и народне музике; 
- изводе музичке игре; 
- свирају на дечјим музичким инструментима. 
 
 

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

РЕДОВНА НАСТАВА 

Исходи Ред. 

број 

Наставна тема Број часова 

Обрада Утврђивање Укупно 

 објасни својим 
речимаутиске о 
слушаном делу, особине 
тона, доживљај 
прегласне музике и њеног 
утицаја на телои зашто је 
тишина важна; 

1. Све око нас је музика 

(знање и 

разумевање,музичко 

извођење,музичко 

стваралаштво,слушање 

музике) 

8 4 12 
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 разликује одабране 
звукове и тонове, 
певање/свирање; 
хор/један певач/група 
певача; оркестар/један 
свирач/група свирача, 
боју различитих певачких 
гласова и инструмената и 
музичке изражајне 
елементе; 

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

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

 поштује договорена 
правила понашања при 
слушању музике; 

 користи самостално или 
уз помоћ одраслих, 
доступне носиоце звука; 

 изговара у ритму уз 
покрет бројалице; 

 пева по слуху песме 
различитог садржаја и 
расположења; 

 пева по слуху уз покрет 
народне песме, музичке 
игре; 

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

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

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

 објашњава својим речима 
доживљај свог и туђег 
извођења; 

2. Празнично расположе 

(знање и 

разумевање,музичко 

извођење,музичко 

стваралаштво,слушање 

музике) 

10 3 13 

 

3. 

Музичка играоница 

(знање и 

разумевање,музичко 

извођење музичко 

стваралаштво,слушање 

музике) 

 

8 

 

3 

 

11 
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 учествује у школским 
приредбама и 
манифестацијама; 

 направи дечје ритмичке 
инструменте; 

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

 изабере према 
литерарном садржају 
одговарајући музички 
садржај. 

Укупно часова 26 10 36 

 
 
Наставни предмет: Физичко  и здравствено васпитање 
Годишњи фонд часова:  108 
Недељни фонд часова: 3 
 
Циљ учења предмета физичко и здравствено васпитање jе да ученик унапређуjе 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. 
 
Задаци наставе физичког васпитања јесу: 
 
- подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 
- развој и усавршавање моторичких способности; 
- стицање моторичких умења која су, као садржаји, утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских 
знања неопходних за њихово усвајање; 
- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања 
дефинисаног циљем овог васпитно-образовног подручја; 
- формирање морално-вољних квалитета личности; 
- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада; 
- стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине. 
 
Оперативни задаци: 
 
- задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром; 
- развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге; 
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- стицање моторичких умења у свим природним (филогенетским) облицима кретања у различитим условима: 
елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу; упознавање са кретним могућностима и 
ограничењима сопственог тела; 
- стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских навика; 
- формирање и овладавање елементарним облицима кретања - "моторичко 
описмењавање"; 
- стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад. 
 

 
ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМ 

 
ОБЛАСТ 

 
ТЕМА 

 
САДРЖАЈИ 

 
ИСХОДИ 

 
 
ФИЗИЧКE 
СПОСОБНОСТИ 

 
 
ФИЗИЧКE 
СПОСОБНОСТИ 

Вежбе за развоj снаге. 
Вежбе за развоjпокретљивости. 
Вежбе за развоj издржљивости. 
Вежбе за развоj брзине. 
Вежбе за развоj координациjе. 

*Уочава своје моторичке и друге 
способности, особине, 
сличности и разлике међу 
вршњацима. 
*Истражује своје способности. 

МОТОРИЧКЕ 
ВЕШТИНЕ 

Ходање и 
трчање 

Ходање: 
– кратким корацима, 
– дугим корацима, 
– у различитом ритму, 
– ходање са реквизитом, 
– ходање са променом, правца и 
смера. 
Техника трчања: 
– трчање преко препрека, 
– трчање са променом правца и 
смера, 
– брзо трчање 20 m са стартом 
из различитих 
почетних положаjа, 
– игре са коришћењем научених 
облика ходања и трчања 

*Уочава своје моторичке и друге 
способности, особине, 
сличности и разлике међу 
вршњацима. 
*Истражује своје способности. 

МОТОРИЧКЕ 
ВЕШТИНЕ 

Скакања 
и прескакања 

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

* Уочава своје моторичке и 
друге способности, особине, 
сличности и разлике међу 
вршњацима. 
*Истражује своје способности. 

 Бацања и 
хватања 

Бацање лоптице из места у 
даљину и у циљ. 
Бацање лоптице из кретања. 
Бацање лопте увис. 
Вођење лопте. 
Додавање лопте. 
Игре са вођењем, додавањем 
лопте и гађањем у циљ 

* Уочава своје моторичке и 
друге способности, особине, 
сличности и разлике међу 
вршњацима. 
*Истражује своје способности. 
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 Пузања, 
вишења, упори 
и пењања 

Пузања на тлу. 
Пењања. 
Провлачења. 
Вис лежећи опружено. 
Помицања улево и удесно у 
вису лежећем и вису 
слободном. 
Упори. 

*Редовно и активно учествује у 
настави физичког васпитања.  
*Придржава се договорене 
процедуре доласка у салу, 
понашања на часу и одласка из 
сале. 
*Остварује напредак у развоју 
моторичких способности           
 ( координација, равнотежа, 
издржљивост, гипкост...) 

 Вежбе на тлу Основни садржаjи 
Основни ставови и положаjи. 
Поваљка на леђима. 
Став на лопатицама (свећа). 
Колут напред из чучња у чучањ. 
Поваљка на стомаку. 
Састав од научених елемената. 
Игре са усвоjеним вежбама. 
Проширени садржаjи 
Колут назад из чучња у чучањ, 
низ косу површину. 
Одељењско такмичење са 
задатом комбинациjом 
вежби. 

*Остварује напредак у развоју 
моторичких способности          
  ( координација, равнотежа, 
издржљивост, гипкост...) 
*Прихватање различитости 
*Вредновање односа са 
другима. 
*Усклађује своје кретање са 
кретањем реквизитау 
једноставним кретним 
задацима.. 

 Вежбе 
равнотеже 

Ходање по линиjи. 
Ходање по шведскоj клупи. 
Лагано трчање на шведскоj 
клупи или нискоj греди. 
Кратак састав на линиjи 
обележеноj на тлу, 
шведскоj клупи и нискоj греди. 

*Влада изабраним умењима из 
вежби на справама, тлу и 
спортских игара 
*Остварује напредак у развоју 
моторичких способности          
  ( координација, равнотежа, 
издржљивост, гипкост...) 
*Поседује и друга моторичка 
искуства у зависности од 
интересовања. 

 Вежбе 
са реквизитима 

Вежбе обликовања са 
реквизитима. 
Трчања, поскоци и скокови уз 
коришћење 
реквизита. 
Дизање и ношење предмета и 
реквизита на 
различите начине. 
Елементарне игре са 
реквизитима. 
Игре са ластишом. 

*Влада изабраним умењима из 
вежби на справама, тлу и 
спортских игара 
*Остварује напредак у развоју 
моторичких способности          
  ( координација, равнотежа, 
издржљивост, гипкост...) 
*Поседује и друга моторичка 
искуства у зависности од 
интересовања. 

 Плес и 
Ритимика 

Ходање и трчање са променом 
ритма, темпа и 
динамике уз пљесак и уз 
музичку пратњу. 
Галоп напред. 
Дечиjи поскок. 
Њихање и кружење виjачом или 
траком. 
Суножни скокови кроз виjачу са 

*Изводи покрете, кретање у 
праволинијској путањи 
*Правилно изводи основни корак 
два одабрана плеса 
*Усклађује једноставне покрете 
уз музику. 
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обртањем напред. 
Народно коло по избору. 

 Полигони Комбиновани полигон од 
усвоjених вештина (вежби). 

– одговорно се односи према 
обjектима, справама и 
реквизитима у просторима за 
вежбање; 

ФИЗИЧКА И 
ЗДРАВСТВЕНА 
КУЛТУРА 

Култура 
вежбања и 
играња 

Основни термини у вежбању. 
Вежбам безбедно. 
Чувам своjе и туђе ствари. 
Правила елементарних игара. 
Некад изгубим, а некада. 
победим. 
Навиjам фер. 

поштуjе мере безбедности током 
вежбања; 
– одговорно се односи према 
обjектима, справама и 
реквизитима у просторима за 
вежбање; 
– поштуjе правила игре; 
– навиjа фер и бодри учеснике у 
игри; 
– прихвати сопствену победу и 
пораз; 
– уредно одлаже своjе ствари 
пре и након вежбања; 

ФИЗИЧКА И 
ЗДРАВСТВЕНА 
КУЛТУРА 

Здравствено 
васпитање 

Упознаj своjе тело. 
Растемо. 
Видим, чуjем, осећам. 
Моjе здравље. 
Ко све брине о мом здрављу. 
Лична хигиjена. 
Хигиjена простора у коме живим. 
Хигиjена простора у коме 
вежбам. 
Животне намирнице и правилна 
исхрана. 
Заjедно за столом. 

– наведе делове свога тела и 
препозна њихову улогу; 
– уочи промену у расту код себе 
и других; 
– уочи разлику између здравог и 
болесног стања; 
– примењуjе здравствено-
хигиjенске мере пре, у току 
и након вежбања; 
– одржава личну хигиjену; 
– учествуjе у одржавању 
простора у коме живи и 
борави; 
– схвати значаj коришћења воћа 
у исхрани; 
– правилно се понаша за 
столом. 

 

Исходи: 

-примени jедноставнe, двоставне општеприпремне вежбе (вежбе обликовања); 

– правилно изведе вежбе, разноврсна природна и изведена кретања; 

– комбинуjе и користи усвоjене моторичке вештине у игри и у свакодневном животу; 

– одржава равнотежу у различитим кретањима; 

– разликуjе правилно од неправилног држања тела и правилно држи тело; 

– примењуjе правилну технику дисања приликом вежбања; 

– изведе кретања, вежбе и кратке саставе уз музичку пратњу; 

– игра дечjи и народни плес; 
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– користи основну терминологиjу вежбања; 

– поштуjе правила понашања на просторима за вежбање; 

– поштуjе мере безбедности током вежбања; 

– одговорно се односи према обjектима, справама и реквизитима у просторима за   вежбање; 

– поштуjе правила игре; 

– навиjа фер и бодри учеснике у игри; 

– прихвати сопствену победу и пораз; 

– уредно одлаже своjе ствари пре и након вежбања; 

– наведе делове свога тела и препозна њихову улогу; 

– уочи промену у расту код себе и других; 

– уочи разлику између здравог и болесног стања; 

– примењуjе здравствено-хигиjенске мере пре, у току и након вежбања; 

– одржава личну хигиjену; 

– учествуjе у одржавању простора у коме живи и борави; 

– схвати значаj коришћења воћа у исхрани; 

– правилно се понаша за столом. 

 
Наставни предмет: Грађанско васпитање 
Годишњи фонд часова: 36 
Недељни фонд часова: 1 
 
Циљ наставе "Грађанско васпитање - Сазнање о себи и другима" јесте подстицање 
развоја личности и социјалног сазнања код ученика основне школе. Овај наставни предмет 
треба да пружи могућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања 
и васпитања, и да изграде сазнања, умења, способности и вредности неопходне за 
формирање аутономне, компонентне, одговорне и креативне личности, отворене за 
договор и сарадњу, која поштује себе и друге. 
 
Задаци наставе "Грађанско васпитање - Сазнање о себи и другима" су: 
- олакшавање процеса адаптације на школску средину и подстицање социјалнеинтеграције - успостављање и 
развијање односа другарства и сарадње са вршњацима и 
одраслима; 
- подстицање развоја сазнања о себи, сопственим осећањима и потребама, свести о личном идентитету и 
особености, самопоштовања и самопоуздања; 
- проширивање знања и умења за решавање индивидуалних проблема, учење техника за превладавање 
непријатних емоционалних стања; учење видова самопотврђивања без агресивности и уз уважавање других; 
- подстицање социјалног сазнања, разумевања и прихватања међусобних разлика; 
- подстицање групног рада, споразумевања и сарадње; 
- развијање комуникативне способности и конструктивног разрешавања сукоба са вршњацима и одраслима; 
- развијање креативног изражавања; 
- упознавање ученика са дечјим правима; 
- подстицање и оспособљавање за активну партиципацију у животу школе при чему је битно да све што ученици 
раде, раде из унутрашње, позитивне мотивације, а не због принуде и послушности засноване на страху. 
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ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМ  

Исходи: 

 

По завршеном разреду ученик ће бити у стању да: 

 

Ред. 

Број 

Наставна тема Број часова 

О
б

ра
д

а 

В
еж

б
ањ

е 

У
тв

рђ
ив

а

њ
е 

У
ку

пн
о 

 наведе у чему је успешан и у чему жели да напредује; 

 уочава међусобне разлике и сличности са другим 

ученицима у одељењу; 

 се понаша на начин који не угрожава  потребе, права и 

осећања других; 

 препозна код себе и других основна осећања; 

 препознаје примере поштовања и кршења права детета 

у свом окружењу, причама, филмовима; 

 преиспитује  своје поступке и прихвата да не мора увек 

да буде у праву;  

 тражи помоћ у ситуацијама кршења својих и туђих 

права; 

 

1. Људска права 

Ја и други у 

одељењу 

 

8 7  15 

 сарађује и преузима различите улоге у групи/тиму; 

 се договара и одлучује у доношењу одељењских 

правила и да се понаша у складу са њима; 

 својим речима образложи неопходност правила која 

регулишу живот у заједници; 

 препозна добре стране свог одељења и оно што би 

требало променити/побољшати; 

2. Демократско 

друштво 

Одељење/група 

као заједница 

3 5 1 9 

 разликује добру и лошу комуникацију  у сопственом 

искуству, ближем окружењу, књижевним делима, 

филмовима; 

 комуницира слушајући саговорника и тражи објашњење 

онога што не разуме; 

 слободно износи мишљење, образлаже идеје и 

прихвата да други могу имати другачије  мишљење; 

3. Процеси у 

савременом свету 

Комуникација и 

сарадња 

1 3 1 5 
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 заједно са вршњацима и наставником учествује у 

решавању проблема у одељењу; 

 учествује у изради плана једноставне акције; 

 са другим ученицима изводи и документује једноставну 

акцију; 

 доприноси  промоцији акције; 

 на једноставан начин вреднује изведену акцију. 

4. Грађански 

активизам 

Акција 

одељења/групе 

  7 7 

Укупно часова    36 

 
 
Изборни предмет: Верска настава 
 
 

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 
 

Циљеви и задаци 
предмета 

Циљеви верске наставе јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 
традиционалних цркава и религијских заједница које живе и делују на нашем животном 
простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се 
омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој 
историјски припадају, односно чување и неговање сопствeног верског и културног 
идентитета, уз уважавање других религијских искустава и филозофских погледа, као и 
научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства. 

Годишњи фонд часова 36 Недељни фонд 
часова 

1 

Наставна средства 
Уџбеник нема уџбеника 
Остала 
средства 

Иконе, графоскоп, бојице, постери, ЦД, пројектор, ДВД, географске 
карте итд. 

Методе и технике Дијалошка, монолошка, демонстративна, текстуална, показивање, приказивање, 
практични радови 

Иновације Групни рад ученика, организација приредбе, излети у природи 

Активности 

 
Наставника 

Планира, организује, бира садржаје, усмерава, реализује, 
демонстрира, објашњава, даје упутства, омогућава примену 
наученог, партнер у учењу, обезбеђује ресурсе,  прати ефекте 
сопственог рада, прати ефекте рада ученика 

Ученика  Вежбање, разговор, самосталан и интерактивни рад, упоређује, 
посматра, процењује, сарађује, креира 

Ресурси Ученици, наставници, родитељи, Црква, Света литургија, поклоничко путовање (излети, 
екскурзије), квизови и такмичења, одлазак у биоскоп или позориште, двориште, 
учионица, искуство ученика 

Сарадници Ученици,  ПП служба, вероучитељи, учитељи, наставници, родитељи, свештеници и 
ђакони 

 
 

Број 
теме 

Наставна тема и  
садржај у оквиру 

теме 

Број часова 
Задаци Стандарди 

Начин провере 
остварености 

стандарда 
Корелација Обрада Остало 
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1. 

I УВОД 
- Уводни час - 
Учимо о нашој 
вери  

/      1 

-пружити основ за 
разумевање 
човека као бића 
заједнице 
- пружити основ за 
разумевање дa се 
кроз међусобне 
односе љубави 
остварује 
јединство 
-указати 
ученицима да је 
послање Сина 
Божјег дар 
љубави Бога Оца 
према свету 
- пружити 
елементарно 
знање о стварању 
света 
- омогућити 
ученицима да 
схвате и доживе 
Цркву као 
заједницу 
сабраног Божјег 
народа 
- указати 
ученицима на 
величину 
Христове љубави 
према људима и 
свету 
- подстицати 
ученике да љубав 
према Богу 
изражавају кроз 
љубав према 
људима и 
природи 

  
Практичан рад, 
усмена провера 
кроз вежбе, 
квизове, 
асоцијације и 
тимски рад 

 
1.  
Грађанско 
васпитање 
 
2. Српски 
језик  
 
3. Ликовна 
култура  
 
4. Музичка 
култура  
 
5. Народна 
традиција  
 
6. Свет око 
нас 

2. 

II ЗАЈЕДНИЦА 
КАО ОСНОВ 
ЖИВОТА 
 
-Моја породица  
- Моја школа и 
другари  
- Ми смо део 
Божје породице 
(Цркве) 

3 1 

  
Практичан рад, 
усмена провера 
кроз вежбе, 
квизове, 
асоцијације и 
тимски рад 

3. 

 
III ЗАЈЕДНИЦА 
ЉУБАВИ БОГА, 
ЧОВЕКА И 
ПРИРОДЕ 
 
-Када волим онда 
и слушам  
-Даривање је 
израз љубав  
-Цео свет на дар 
(Бог све ствара из 
љубави)  
-Оче наш 

4 1 

  
Практичан рад, 
усмена провера 
кроз вежбе, 
квизове, 
асоцијације и 
тимски рад 

4. 

IV НЕИЗМЕРНА 
ЉУБАВ БОЖЈА - 
ХРИСТОС СЕ 
РОДИ 
-Бог долази у овај 
свет  
-Христос се роди 
– Божић у мом 
дому  
-Како је Растко 
постао Св. Сава 
(опис н.ј. - Свако 
од нас љубављу и 
кроз заједницу са 
Богом иде путем 
Св. Саве) 
- Свети Сава, 
слава у школи и 
породици 

4 3 

  
Практичан рад, 
усмена провера 
кроз вежбе, 
квизове, 
асоцијације и 
тимски рад 

5. V ЦРКВА - 6 2   
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ЗАЈЕДНИЦА СА 
БОГОМ 
-Бог ствара свет  
-Свет је наш дом  
 - Прихватимо 
дарове Божје 
-  Где је љубав ту 
је Бог 
- Христова вечера 
са ученицима 
 - Литургија -
окупљање Божје 
породице  
- Пост је стаза 
љубави 

Практичан рад, 
усмена провера 
кроз вежбе, 
квизове, 
асоцијације и 
тимски рад 

6. 

VI ХРИСТОВА 
ЉУБАВ ПРЕМА 
ЧОВЕКУ И СВЕТУ 
 
-  Христова љубав 
према човеку и 
свету  
 
-  Препознајемо 
Христову љубав  
 
-  Христос васкрсе 

3 1 

 Практичан рад, 
усмена провера 
кроз вежбе, 
квизове, 
асоцијације и 
тимски рад 

7. 

VII НАША БРИГА 
О СВЕТУ 
(ТВОРЕВИНИ 
БОЖЈОЈ) 
 
-  Човек домаћин у 
свету 
-Радост служења  
 
-Љубав према 
људима и 
природи је љубав 
према Богу  
 
-Христос је узор 
свима  
 

4 3 

 Практичан рад, 
усмена провера 
кроз вежбе, 
квизове, 
асоцијације и 
тимски рад 

 

 
ПРОГРАМ ИЗВОЂЕЊА ОГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 
 
Мирјана Мајцан:  
Математика: 146. час- Сабирање двоцифрених и једноцифрених бројева без преласка преко десетице, обрада 
 
Елијана Настасијевић: 



 

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

57 

 

Свет око нас: 37. час- Сунчева светлост и топлота, обрада  
 
Александра Шундић:  
Физичко васпитање: 60.час - Гађање лоптицама у хоризонталне циљеве, обрада 
 
Љиљана Мијаиловић: 
Mатематика: 159.час –Одузимање двоцифрених бројева до 100 без преласка преко десетице, обрада 
 
Силвана Ђорђевић:  
Свет око нас: 49. час- Кретање, обрада 
 
ГЛОБАЛНИ  ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

 
Пројектна настава 

Оквирнре теме које учитељи сами бирају 
Годишњи фонд: 36 часoв 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Област/тема Тип часа Укупно 

Ред 
Бр. 

Назив Обр Утв  

1. Ја и дечја права  2 2 

2. Пројекат у најави 8 2 10 

3. Здравље и безбедност 4 2 6 

4. Ненасилна 
комуникација 

5 1 
6 

5. Правила понашања 2  2 

6. Савремена технологија 4  4 

7. Празници 3 1 4 

8. Рециклажа  2 2 

Укупно 26 10 36 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ РАДА 

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 

- Развијање осећања припадности колективу и одговорности  

- Рад на хорској дисциплини и неговању сценског понашања 

- Развијање естетских критеријума кроз упознавање хорске литературе 

- Развијање музичких способности, слуха, ритма и гласовних могућности  

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

- Утицај на здравље певача и смањење стреса и агресивности 

 

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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Садржај  Начин остваривања 
Фонд 

часова 
Активности 
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; 

 

 

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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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 
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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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 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 

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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2. РАЗРЕД 
 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ СРПСКОГ  ЈЕЗИКА 
 
ЦИЉ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног 
језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да 
тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске 
баштине. 
 
ЗАДАЦИ  
 
- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и развија; 
- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског 
књижевног језика; 
- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 
- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено 
изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза; 
- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности 
- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи 
(доживљајног, усмереног, истраживачког) 
- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и 
вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова;       
- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих 
енциклопедија и часописа за децу; 
- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко 
процењивање прочитаног текста. 
 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ  
 
-Уочавање и схватање реченице као основне језичке категорије и разумевање главних реченичких 
делова; 
- Упознавање са фонетским и морфолошким појмовима; 
- Савладавање нових програмских захтева правописа; 
- Овладавање техником читања и писања латиницом; 
- Мотивисање, подстицање и усмерење на читање лектире; 
- Увежбавање читања наглас; усавршавање читања у себи у функцији тумачења  
текста; 
- Уочавање и тумачење битних чинилаца текста према захтевима програма; 
- Стимулативно усвајање књижевних и функционалних појмова;  
- Овладавање основним облицима језичког изражавања и даља усавршавања и неговање језичке 
културе; 
- Системско и доследно реализовање програмских и њима сличних вежбања у говору и писању. 
  
 
СРПСКИ ЈЕЗИК 
 
Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања за Српски језик садржe 
стандарде постигнућа за области:Говорна култура, Вештина читања и разумевање прочитаног, Писано 
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изражавање,Граматика и лексикологија и Књижевност. У оквиру сваке области описани су захтеви на три нивоа, осим у 
области Говорна култура. 
 
ГОВОРНА КУЛТУРА 

стандард 1. 2. 3. 4. 

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 

+    

1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текст наоснову 
претходне израде плана текста и издвајања значајних делова или занимљивихдетаља 

+    

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  +   

 
 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме наосновном нивоу. 
 
 
ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

стандард 1. 2. 3. 4. 

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

1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом, проналазећиинформације 
експлицитно исказане у једној реченици, пасусу, или у једноставнојтабели (ко, шта, где, 
када, колико и сл.) 

+ + + + 

1СЈ.1.2.3. препознаје да ли је тражена информација, која може да буде исказана 
наразличите начине (синонимија, парафраза), садржана у тексту 

 + + + 

1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов, пасус, имеаутора; 
садржај, речник) 

 + + + 

1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста  + + + 

1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење текста + + + + 
1СЈ.1.2.7. разликује књижевноуметнички од информативног текста  + + + 

1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му седопада, да 
ли му је занимљив; да ли постоји сличност између ликова и ситуација изтекста и особа и 
ситуација које су му познате; издваја речи које су му непознате 

+ + + + 

 
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
 
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 

1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице + +   

1СЈ.1.3.2. уме да се потпише +    

1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућиминтерпункцијским 
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 рођенданскупрославу, 
забаву), разгледницу (са летовања, зимовања, екскурзије) 4 

 + + + 
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ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА 
 
У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима,ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 

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

1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и бројзаједничких 
именица) и глаголско време (презент, перфекат и футур) 

 + + + 

1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне,упитне, 
узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне) 

 + + + 

 
 
У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 

1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију + + + + 
1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају усвакодневној 
комуникацији (у кући, школи и сл.) 

+ + + + 

 
 
КЊИЖЕВНОСТ 
 
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 

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

 + + + 

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

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

+ + + + 

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

 
 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу. 
 
 
2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 
 
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 

1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одредина ком 
месту у тексту је пауза, место логичког акцента; који део текста требапрочитати брже, а 
који спорије 

  + + 

1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом, анализирајући иобједињујући 
информације исказане у различитим деловима текста (у различитимреченицама, 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 инелинеарном 
тексту (нпр. проналази део/детаљ који је приказан на илустрацији, утабели, 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 
поступакајунака/актера закључује о њиховим особинама, осећањима, намерама и сл.) 

 + + + 

1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/недопада, 
због чега му је занимљив/незанимљив; да ли се слаже/не слаже сапоступцима ликова 

  + + 

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

1СЈ.2.2.10. вреднује примереност илустрација које прате текст; наводи разлоге заизбор 
одређене илустрације 

  + + 
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3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
 
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 

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 ињихових 
становника; користи наводнике при навођењу туђих речи; правилно пишеприсвојне 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 иречцу не; употребљава запету при 
набрајању 

  + + 

1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз (ред речи уреченици, 
типове реченица, дужину реченице...) 

  + + 

1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје текста којупоткрепљује 
одговарајућим детаљима 

  + + 

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

1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст  + + + 

1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст   + + 

1СЈ.2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синониме (нпр. даизбегне 
понављање) 

  + + 

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

  + + 

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   + + 

 
 
4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА 
 
У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима,ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 

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 дапребаци 
глаголе из једног глаголског времена у друго1СЈ 

  + + 

1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат и глаголски предикат   + + 

1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне,упитне, 
узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне) 

 + + + 

1СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по комуникативној функцији и обликуУ   + + 

 
У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 

1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију  + + + 

1СЈ.2.4.9. познаје значења речи и фразеологизама који се јављају у школскимтекстовима 
(у уџбеницима, књигама из лектире и сл.) и правилно их употребљава 

  + + 

 
 
КЊИЖЕВНОСТ 
 
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 

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; иодносе 
међу ликовима у књижевноуметничком тексту1СЈ 

 + + + 
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1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима (нпр. одређује редослед догађаја 
укњижевноуметничком тексту) 

 + + + 

1СЈ.2.5.6. разликује приповедање од описивања и дијалога   + + 

1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну употребу језика у књижевноуметничком тексту   + + 

 
 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме нанапредном нивоу. 
 
 
2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 
 
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕПРОЧИТАНОГученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући информације 
изразличитих делова дужег текста 

  + + 

1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује информације исказане различитим 
симболичкимсистемима (нпр. текст, табела, графички приказ) 

 + + + 

1СЈ.3.2.3. разликује различитa гледишта заступљена у информативном тексту 
(нпр.мишљење аутора текста vs. мишљења учесника у догађају) 

   + 

1СЈ.3.2.4. изводи сложеније закључке на основу текста и издваја делове текста којиих 
поткрепљују; резимира наративни текст 

   + 

1СЈ.3.2.5. представља текст у одговарајућој нелинеарној форми (уноси податке изтекста 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) игрупотпуно и сл.) 

  + + 

1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. објашњавазашто 
је лик поступио на одређен начин, или вреднује крај приче у односу на својапредвиђања 
током читања текста, или износи свој став о догађајима из текста) 

  + + 

 
3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
 
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 

1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користиразноврсне 
синтаксичке конструкције, укључујући и сложене 

  + + 

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

 
4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА 
 
У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима,ученик/учпеница: 

стандард 1. 2. 3. 4. 

1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте речи (властите и заједничке именице; описне,присвојне 
и градивне придеве; личне заменице; основне и редне бројеве; глаголе) 

   + 

1СЈ.3.4.2. уме да промени облик променљивих речи према задатом 
критеријуму:заједничких именица према броју, а глагола, придева и заменица према роду и 
броју 

   + 

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

   + 

 
У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица: 
стандард 1. 2. 3. 4. 

1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације 
итекста/контекста у којем су употребљени 

   + 

1СЈ.3.4.5. употребљава речи у основном и пренесеном/фигуративном значењу5    + 
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КЊИЖЕВНОСТ 
 
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 

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 сена текст    + 

 
 
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Наставна ситуација: 
Ученици су савладали програм за 1. разред. Препознају и користе основни вокабулар везан за уже и шире 

окружење, као и краће изразе. Спремни су да активно користе стечено знање и за проширивање истог. 
 

Годишњи план рада 

 
Ред. бр. 
наставне 
теме  

 
 
Назив 
наставне 
теме 

Број часова Стандарди Корелација 
Обрада 
новог 
градива 

Други 
типови  
часа 

Укупно 

0 Welcome 1½ ½ 2 ПСТ.1.1.1 
ПСТ.1.1.2 
ПСТ.1.1.3 
ПСТ. 1.1.4 
ПСТ.1.1.10 
ПСТ.2.1.1. 

Српски језик,  
Свет око нас, 
Математика 

1. My toys 3 5 8 ПСТ.1.1.1          
ПСТ.1.1.2 
ПСТ.1.1.3          
ПСТ.1.1.4 
ПСТ.1.1.5         
ПСТ.1.1.10 
ПСТ.1.1.11 
ПСТ.1.2.1 
ПСТ.2.1.1.        
ПСТ.2.1.2. 

Српски језик,  
Свет око нас, 
Математика 

2. My family 3 5 8 ПСТ.1.1.1          
ПСТ.1.1.2 
ПСТ.1.1.3          
ПСТ.1.1.4 
ПСТ.1.1.5  
ПСТ.1.1.12 
ПСТ.1.1.13 
ПСТ.1.1.14. 
ПСТ.1.2.1 
ПСТ.1.2.4.  

Српски језик,  
Свет око нас 

3. My body 3 5 8 ПСТ.1.1.1          Српски језик,  
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ПСТ.1.1.2 
ПСТ.1.1.3          
ПСТ.1.1.4 
ПСТ.1.1.5  
ПСТ.1.2.1. 
ПСТ.2.1.1. 
ПСТ.2.2.1. 

Свет око нас, 
Физичко васпитање 

4. My face 3 ½ 5 ½ 9 ПСТ.1.1.1          
ПСТ.1.1.2 
ПСТ.1.1.3          
ПСТ.1.1.4 
ПСТ.1.1.5  
ПСТ.1.1.11. 
ПСТ.1.1.12. 
ПСТ.2.1.2. 
ПСТ.2.2.1. 

Српски језик,  
Свет око нас, 
Математика 

5. Animals 3 ½ 5 ½ 9 ПСТ.1.1.1          
ПСТ.1.1.2 
ПСТ.1.1.3          
ПСТ.1.1.4 
ПСТ.1.1.5  
ПСТ.1.1.12. 
ПСТ.1.1.13. 
ПСТ.1.2.1. 
ПСТ.2.1.1. 
ПСТ.2.1.2. 

Српски језик,  
Свет око нас 

6. Food 3 5 8 ПСТ.1.1.1          
ПСТ.1.1.2 
ПСТ.1.1.3          
ПСТ.1.1.4 
ПСТ.1.1.5  
ПСТ.1.1.13. 
ПСТ.1.1.14. 
ПСТ.1.2.1. 
ПСТ.2.1.1. 
ПСТ.2.1.2. 

Српски језик,  
Свет око нас 

7. Clothes 3 ½ 5 ½ 9 ПСТ.1.1.1          
ПСТ.1.1.2 
ПСТ.1.1.3          
ПСТ.1.1.4 
ПСТ.1.1.5  
ПСТ.1.1.11. 
ПСТ.1.1.13. 
ПСТ.1.2.1. 
ПСТ.1.2.4. 
ПСТ.2.1.3. 
ПСТ.2.1.1. 
ПСТ.2.2.1. 
ПСТ.2.2.4. 

Српски језик,  
Свет око нас 

8. Weather 3 5 8 ПСТ.1.1.1          
ПСТ.1.1.2 
ПСТ.1.1.3          
ПСТ.1.1.4 
ПСТ.1.1.5  

Српски језик,  
Свет око нас 
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ПСТ.1.1.11. 
ПСТ.1.2.1. 
ПСТ.2.1.2. 
ПСТ.2.1.14. 
ПСТ.2.2.1. 

9. Goodbye - 3 3 ПСТ.1.1.2 
ПСТ.1.1.3          
ПСТ.1.1.4 
ПСТ.1.1.5  
ПСТ.2.2.1. 
ПСТ.2.2.3 

Српски језик 

Укупно часова: 72   
 
 

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 
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 

 
 
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 
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 Реализација јавних и угледних часова 

 
МАТЕМАТИКА 
 
ЦИЉ наставе математике у основној школи јесте да ученици усвоје елементарна математичка знања 
која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену 
усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе; за успешно 
настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних 
способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развоју личности ученика. 
 
ЗАДАЦИ 
 
- да ученици стичу знања неопходна за разумевање кванитативних и просторних односа и законитости у 
разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу; 
- да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у 
различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно настављање 
образовања и укључивање у рад; 
- да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и 
апстрактног мишљења; 
- да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у 
посматрању и изучавању природних појава; 
- да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у 
писменом и усменом облику; 
 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ  
 
- Да ученици савладају сабирање и одузимање до 100; 
- Схвате множење као сабирање једнаких сабирака, упознају и користе термине и знак множења; 
- Упознају операцију дељења, користе термине и знак дељења; 
- Упознају (на примерима) комутативност и асоцијативност рачунских операција (без употребе ових 
термина); 
- Савладају таблицу множења једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве дељења (до 
аутоматизма); 
- Савладају множење и дељење у оквиру до 100, упознају функцију заграде и редослед извођења 
рачунских операција; 
- Умеју да прочитају и запишу помоћу слова збир, разлику, производ и количник, као и да знају да одреде 
вредност израза са две операције; 
- Упознају употребу слова као ознаку за непознати број у најједноставнијим примерима сабирања и 
одузимања; 

Редни 
број 

НАЗИВ  НАСТАВНЕ  
ЦЕЛИНЕ 

МЕТОДЕ РАДА 
НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

КОРЕЛАЦИЈА ОБРАДА 
ОСТАЛИ 
ЧАСОВИ 

СВЕГА 

1. 

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ 
ДО 100 Сабирање и 
одузимање 
Множење и дељење 
Једначине 

демонстративна 
дијалошка 
текстуална писаних 
радова  

уџбеник 
вежбанка 
припремљени 
задаци 

Музичка 
култура 
Физичко 
васпитање 
Српски језик  

77 68 145 

2. 
ГЕОМЕТРИЈСКА 
ТЕЛА И 

демонстративна 
дијалошка 

уџбеник  
вежбанка 

Ликовна 
култура  

13 12 25 
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ПРОЦЕНА И ПРОВЕРА 
ПОСТИГНУЋА 

АКТИВНОСТ 

 

Ученика Наставника 

- Тест 
- Разговор 
- Контролна вежба 

-Игре словима,речима  
и сликама. 
-Игре словних  
комбинација 
-Чита 
-Пише 
-Лепи 
-Зацртава 
-Одсликава 

-Планира 
-Организује 
-Бира садржаје 
-Усмерава 
-Реализује 
-Демонстрира 
-Објашњава 
-Даје упутства 
-Обезбеђује ресурсе 
-Омогућава примену наученог 
-Партнер у учењу 
-Прати ефекте сопственог рада 
-Прати ефекте рада ученика 

 
Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклусаобавезног образовања за предметМатематика 
садржe стандарде постигнућа за области: Природни бројеви и операције са њима, Геометрија, Разломци и Мерење и мере. У 
оквиру сваке области описани су захтеви на три нивоа.  
 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме наосновном нивоу. 
 
ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 
 
У области ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 

1.1.1. Зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да 
прикаже број на датој бројевној полуправој 

+    

1.1.2. Рачуна ведност бројевног израза са највише две операције сабирања и одузимања у 
оквиру прве хиљаде 

  +  

1.1.3. Множи и дели без остатка (троцифрене бројеве једноцифреним) у оквиру прве 
хиљаде 

  +  

1.1.4. Уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом + +   

1.1.5. Уме да решава једноставне једначине у оквиру прве хиљаде   + + 

 
ГЕОМЕТРИЈА 
У области ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица: 

Стандард 1. 2. 3. 4. 

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

+ +   

ФИГУРЕ..ЛИНИЈА 
 Дуж 
Геометријска тела 
Геометријске фигуре 

текстуална писаних 
радова  

припремљени 
задаци лењир 
модели 
геометријских 
тела 

3. 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ  
Јединице за мерење 
дужине 
Јединице за мерење 
времена 

демонстративна 
дијалошка 
текстуална писаних 
радова  

уџбеник 
вежбанка 
припремљени 
задаци 
 лењир 
 канап 

Физичко 
васпитање  
Свет око нас 

5 5 10 

УКУПНО: 95 85 180 
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1.2.2. Зна јединице за мерење дужине и њихове односе  +   

1.2.3. Користи поступак мерења дужине објекта приказаног на слици при чему је дата 
мерна јединица 

  +  

1.2.4. Користи поступак мерења површине објекта, приказаног на слици, при чему је дата 
мерна јединица 

   + 

 
РАЗЛОМЦИ 
У области РАЗЛОМЦИ ученик/ученица: 
стандард 1. 2. 3. 4. 

1.3.1. Уме да прочита и формално запише разломак 1/n (n <= 10) и препозна његов 
графички приказ 

  +  

1.3.2. Уме да израчуна половину, четвртину и десетину неке целине  + +  

 
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 
У области МЕРЕЊЕ И МЕРЕ ученик/ученица: 
стандард 1. 2. 3. 4. 

1.4.1. Уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у 
једноставним ситуацијама 

+    

1.4.2. Зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате запремине течности (l, dl, ml)     

1.4.3. Зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате масе (g, kg, t)   + + 

1.4.4. Уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме + + + + 

 
 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу. 
 
ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 
У области ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 

2.1.1. Уме да примени својства природних бројева (паран, непаран, највећи, најмањи, 
претходни, следећи број) и разуме декадни бројни систем 

+    

2.1.2. Уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу датом броју   +  

2.1.3. Сабира и одузима, рачуна вредност израза +    

2.1.4. Рачуна вредност израза с највише две операције +    

2.1.5. Уме да решава једначине  +   

 
ГЕОМЕТРИЈА 
У области ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица: 
стандард 1. 2. 3. 4. 

2.2.1. Уочава међусобне односе геометријских објеката у равни  +    

2.2.2. Претвара јединице за мерење дужине  +   

2.2.3. Зна јединице за мерење површине и њихове односе   +  

2.2.4. Уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника када су подаци дати у 
истим мерним јединицама 

  +  

2.2.5. Уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника када су подаци дати у истим 
мерним јединицама 

  +  

2.2.6. Препознаје мрежу коцке и квадра и уме да израчуна њихову површину када су 
подаци дати у истим мерним јединицама 

   + 

 
РАЗЛОМЦИ 
У области РАЗЛОМЦИ ученик/ученица: 

Стандард 1. 2. 3. 4. 

2.3.1. Уме да препозна разломак a/b (b <= 10, a < b) када је графички приказан на фигури 
подељеној на b делова 

  +  

2.3.2. Уме да израчуна n-ти део неке целине и обрнуто  упоређује разломке облика 1/n (n 
<= 10) 

   + 

 
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 
У области МЕРЕЊЕ И МЕРЕ ученик/ученица: 
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стандард 1. 2. 3. 4. 

2.4.1. Уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у 
сложенијим ситуацијама 

+    

2.4.2. Зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година) и уме да претвара 
веће у мање и пореди временске интервале у једноставним ситуацијама 

 +   

2.4.3. Претвара јединице за мерење запремине течности из већих у мање     

2.4.4. Претвара јединице за мерење масе из већих у мање    +  

2.4.5. Уме да користи податке приказане графички или табеларно у решавању 
једноставних задатака и уме графички да представи дате податке 

+    

 
 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу. 
 
ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 
У области ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица: 
стандард 1. 2. 3. 4. 

3.1.1. Уме да примени својства природних бројева у решавању проблемских задатака +    

3.1.2. Зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени +    

3.1.3. Уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција поштујући приоритет   +   

3.1.4. Уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми +    

3.1.5. Уме да одреди решење неједначине са једном операцијом   +  

 
ГЕОМЕТРИЈА 
У области ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 

3.2.1. Претвара јединице за мерење површине из већих у мање   +  

3.2.2. Уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника   +  

3.2.3. Уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника   +  

3.2.4. Уме да израчуна обим и површину сложених фигура у равни када су подаци дати у 
истим мерним јединицима 

   + 

3.2.5. Уме да израчуна запремину коцке и квадра када су подаци дати у истим мерним 
јединицама 

    

 
РАЗЛОМЦИ 
У области РАЗЛОМЦИ ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 

3.3.1. Уме да прочита, формално запише и графички прикаже разломак a/b (b <= 10, a < b)   + + 

3.3.2. Зна да израчуна део a/b (b<=10, a<b) неке целине и користи то у задацима   + + 
 
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 
У области МЕРЕЊЕ И МЕРЕ ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 

3.4.1. Зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година, век) и уме да 
претвара из једне јединице у другу и пореди временске интервале у сложенијим 
ситуацијама 

 + +  

3.4.2. Претвара јединице за мерење запремине течности      

3.4.3. Претвара јединице за мерење масе   + + 

 
 

 СВЕТ  ОКО  НАС 
 

ЦИЉ наставе наставног интегрисаног предмета СВЕТ ОКО НАС је да усвајањем знања, умења и 
вештина деца развијају своје сазнајне, физичке и креативне способности, а истовремено спознају и 
граде ставове и вредности средине у којој одрастају као и шире друштвене заједнице. Откривањем 
света код деце се развијају сазнајне способности, формирају се основни појмови и постепено граде 
основе за систем појмова из области природе, друштва и културе. Истовремено се стичу знања, умења и 
вештине које им омогућавају даље учење. 
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Већина циљева и задатака овог предмета постиже се кроз непосредну истраживачку активност деце и 
ненаметљив подстицај и подршку наставника путем следећих активности: посматрања, описивања, 
процењивања, груписања, праћења, бележења, практиковања, експериментисања, истраживања, 
сакупљања, стварања, играња, активности у оквиру мини-пројекта,... применом савремених наставних 
метода. 
 

ЗАДАЦИ 
 

- развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и повезивање тих 
појмова; 
- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и 
уочавање њихове повезаности; 
- развијање основних елемената логичког мишљења; 
- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења; 
- способност за самостално учење и проналажење информација; 
- стицање елементарне научне писмености и стварање основа за даље учење; 
- решавање једноставних проблем-ситуација кроз огледе, самостално и у тиму; 
- развијање одговорног односа према себи и окружењу и уважавање других. 
 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ  
 

- Формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука 
- Овладавање почетним техникама сазнајног процеса: посматрање, уочавање, упоређивање, 
класификовање, именовање, 
- Подстицање дечијих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама, процесима и 
ситуацијама у окружењу 
- Подстицање и развијање истраживачких активности деце 
- Подстицање уочавања узрочно-последичних веза, појава и процеса, на основу различитих параметара 
- Слободно исказивање својих запажања и предвижања и самостално решавање једноставних 
проблема, ситуација 
- Развијање различитих социјалних вештина и прихватање основних људских вредности за критеријум 
понашања према другима 
- Развијање одговорног односа према окружењу као и интересовање и спремност за његово очување 
 

Редни 
број 

НАЗИВ  
НАСТАВНЕ  
ЦЕЛИНЕ 

МЕТОДЕ РАДА 
НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

КОРЕЛАЦИЈА ОБРАДА 
ОСТАЛИ 
ЧАСОВИ 

СВЕГА 

1. 

ГДЕ ЧОВЕК 
ЖИВИ    
Насеље 
Саобраћај у 
насељу 
Рељеф и воде 
у околини 

дијалошка 
текстуална писаних 
радова 
демонстративна 
техника грозд  

уџбеник 
Размишљанка 
припремљена 
питања 

Ликовна култура 
Физичко васпитање 

10 5 15 

2. 

КРЕТАЊЕ У 
ПРОСТОРУ И 
ВРЕМЕНУ  
Временске 
одреднице 

дијалошка 
текстуална писаних 
радова 
демонстративна 
техника грозд  

уџбеник 
Размишљанка 
коса раван 
 предмети из 
окружења 
CD 

Музичка култура  
Ликовна култура 
Физичко васпитање 
Српски језик 

10 2 12 

3. 

ЉУДСКА 
ДЕЛАТНОСТ 
Материјали 
Особине 
материјала 

дијалошка 
текстуална 
практичних радова 
демонстративна  

уџбеник 
Размишљанка 
припремљена 
питања 
CD 

Ликовна култура 
Чувари природе 

12 5 17 
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ПРОЦЕНА И ПРОВЕРА 
ПОСТИГНУЋА 

АКТИВНОСТ 

Ученика Наставника 

- Тест 
- Разговор 
- Контролна вежба 

- Слуша 
- Чита 
- Пише 
- Говори 
- Пева 
- Рецитује 
- Описује 
- Уланчава речи 
- Глуми 
- Сече 
- лепи 
- Размишља 
- Измишља 
- Имитира 
- Манипулише словима и сликама 

-Планира 
-Организује 
-Бира садржаје 
-Усмерава 
-Реализује 
-Демонстрира 
-Објашњава 
-Даје упутства 
-Обезбеђује ресурсе 
-Омогућава примену наученог 
-Партнер у учењу 
-Прати ефекте сопственог  
рада 
-Прати ефекте рада ученика 

 

 
ЛИКОВНА  КУЛТУРА 
 

ЦИЉ васпитно-образовног рада наставе ликовне културе јесте да ученици овладају основним 
законитостима ликовне културе и да се развијају према својим психофизичким способностима 
испољавајући своју креативност и стваралачке способности. 
 
ЗАДАЦИ: 
- оспособљавање ученика да се успешно служе средствима и техникама ликовног изражавања; 
- оспособљавање за ликовно изражавање доживљаја и осећања везана за искуство из непосредног 
окружења и сопствене маште; 
- развијање креативног мишљења, опажања и тумачења планираних садржаја за усвајање и вежбање; 
- мотивисање ученика за слободно ликовно изражавање; 
- адекватно и активно учествовање у презентацији сопствених и радова својих другара;  
 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 
- Ученици треба да схвате ликовно-визуелни рад као израз индивидуалног осећања. доживаљаја и 
стваралачке  имагинације 
- Опажају, осећају се, објашњавају и реконструишу појаве или ситуације 
- Стекну искуства о: оплемењивању животног и радног простора, контрасту облика, карактеру облика, 
коришћењу матријала за рад, визуелним знаковима, опажањима облика у кретању, компоновању, 
рекомпоновању, дејству светлости на карактер облика 
- Развијају навику лепог писања 
- Развијају осетљивост за лепо писање (ћириличка и латиничка калиграфија) 

слике 

4. 

ЖИВА  И 
НЕЖИВА 
ПРИРОДА 
Жива природа 
Нежива 
природа 

дијалошка 
текстуална 
демонстративна 
техника грозд  

уџбеник 
Размишљанка 
припремљена 
питања 
слике 

Ликовна култура  
Српски језик 
Чувари природе 

20 8 28 

УКУПНО: 52 20 72 
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ПРОЦЕНА И ПРОВЕРА 
ПОСТИГНУЋА 

АКТИВНОСТ 

Ученика Наставника 

- Анализа радова  
  ученика 

- Уочава на примерима у окружењу 
- Именује 
- Разликује 
- Црта 
-Упоређује 
- Посматра 
- Препознаје 

-Планира 
-Организује 
-Бира садржаје 
-Усмерава 
-Реализује 
-Демонстрира 
-Објашњава 
-Даје упутства 

Редни 
број 

НАЗИВ  НАСТАВНЕ  
ЦЕЛИНЕ 

МЕТОДЕ РАДА 
НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

КОРЕЛАЦИЈА ОБРАДА 
ОСТАЛИ 
ЧАСОВИ 

СВЕГА 

1. 
КРЕТАЊЕ ОБЛИКА У 
ПРОСТОРУ 

дијалошка 
демонстративна 
практичан рад  

уџбеник 
прибор за 
цртање 
прибор за 
моделовање 

Свет око нас 4 2 6 

2. 
ДЕЈСТВО СВЕТЛОСТИ НА 
КАРАКТЕР ОБЛИКА 

дијалошка 
демонстративна 
практичан рад 
хеуристичка 

уџбеник 
прибор за 
цртање 
прибор за 
моделовање 
предмети из 
окружења 

Музичка култура   
Свет око нас 

2 2 4 

3. 
АМБИЈЕНТ – СЦЕНСКИ 
НАСТУП 

дијалошка 
демонстративна  

уџбеник 
прибор за 
цртање 
прибор за 
моделовање 
предмети из 
окружења 

Музичка култура   
Свет око нас 
Српски језик 

4 2 6 

4. 
ЛЕПО ПИСАЊЕ СА 
КАЛИОГРАФИЈОМ 

дијалошка 
демонстративна 
практичан рад  

уџбеник 
прибор за 
писање и 
цртање 

Музичка култура   
Свет око нас 
Српски језик 

8 8 16 

5. КОНТРАСТ 
дијалошка 
демонстративна 
практичан рад  

уџбеник 
прибор за 
цртање 
пластелин 

Музичка култура    8 4 12 

6. 
РАЗНЕ ВРСТЕ ЗНАКОВА И 
СИМБОЛА 

дијалошка 
посматрање 
практичан рад  

уџбеник 
прибор за 
цртање 

Музичка култура   
Свет око нас 
Математика 

2 2 4 

7. 
ЈЕДНОБОЈНА 
КОМПОЗИЦИЈА 
УПОТРЕБНИХ ПРЕДМЕТА 

дијалошка 
демонстративна 
практичан рад  

уџбеник 
прибор за 
цртање 
прибор за 
моделовање 
предмети из 
окружења 

Свет око нас 
Математика 

4 2 6 

8. ЗАМИШЉАМО (МАШТАЊЕ) 
дијалошка 
монолошка 
практичан рад  

уџбеник 
прибор за 
сликање 

Музичка култура   
Свет око нас 
Српски језик 

2 2 4 

9. 

ПРЕОБЛИКОВАЊЕ 
МАТЕРИЈАЛА ИЛИ 
ПРЕДМЕТА ЊИХОВИМ 
СПАЈАЊЕМ (ВЕЗИВАЊЕМ) 

дијалошка 
демонстративна 
практичан рад  

уџбеник 
прибор за 
моделовање 
предмети из 
окружења 

Свет око нас 
Математика 

10 4 14 

УКУПНО: 44 28 72 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 
ЦИЉ:Развити интересовање, музичке осетљивости и креативности; развијање осетљивости за музичке 
вредности упознавањем уметничке традиције и културе свога и других народа. Оспособити ученике за 
разумевање музичког изражавања 
 
ЗАДАЦИ: 
 
- стварање навика за бављење музиком; 
- неговање стваралачких способности за репродуковање музике; 
- подстицање музичког, етичког и естетског развоја личности; 
- упознавање основне музичке писмености;  
- неговање способности музичког изражавања и стварања; 
- развијање способности за доживљавање музичког стваралаштва наше и других земаља; 
- неговање смисла за заједничко музицирање; 
- развијање и неговање гласовних способности. 
 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 
 
- Да ученици певају песме по слуху 
- Да слушају вредна дела уметничке и народне музике 
- Да изводе дечије народне и уметничке музичке игре 
- Да свирају на дечијим музичким инструментима 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редни 
број 

НАЗИВ  
НАСТАВНЕ  
ЦЕЛИНЕ 

МЕТОДЕ РАДА 
НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

КОРЕЛАЦИЈА ОБРАДА 
ОСТАЛИ 
ЧАСОВИ 

СВЕГА 

1. 

ИЗВОЂЕЊЕ 
МУЗИКЕ 
Певање 
Свирање 

дијалошка 
слушање музике 
певање 

уџбеник 
CD са 
песмама 
прибор за 
цртање 

Ликовна култура   
Свет око нас Српски 
језик 

20 5 25 

2. 
СЛУШАЊЕ 
МУЗИКЕ 

дијалошка 
слушање музике  

уџбеник 
CD са 
песмама 
прибор за 
цртање 

Ликовна култура   
Свет око нас 

6 2 8 

3. 
СЛУШАЊЕ 
НАРОДНИХ 
ПЕСАМА И ИГАРА  

дијалошка 
певање извођење 
гласова и покрета  

уџбеник 
CD са 
песмама 
прибор за 
цртање 

Српски језик 
Физичко васпитање 

2 1 3 

УКУПНО: 28 8 36 
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ПРОЦЕНА И ПРОВЕРА 
ПОСТИГНУЋА 

АКТИВНОСТ 

Ученика Наставника 

- Слушање дечјег  
   извођења 
- Разговор 

- Слуша 
- Именује 
- Разликује 
- Црта 
- Упоређује 
- Посматра 
- Препознаје 
- Комуницира 
- Репродукује 
- Меморише 
- Повезује 
- Игровне активности 

- Планира 
- Организује 
- Бира садржаје 
- Усмерава 
- Реализује 
- Демонстрира 
- Објашњава 
- Даје упутства 
- Омогућује примену наученог 
- Партнер у учењу 
- Прати ефекте сопственог рада 
- Прати ефекте рада ученика 
- Води циљни разговор 

 
 
 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 

ЦИЉ: Разноврсним и систематским активностима, а кроз остала образовно-васпитна подручја развијати 
моторичке способности, умења и навика у складу са узрасним и индивидуалним карактеристикама. 
Развијање позитивне слике о себи и неопходних знања у свакодневним и специфичним условима 
живота и рада. 
 
 ЗАДАЦИ: 
 
- помагати оптимални раст и развој детета који је отежан промењеним условима живота и рада; 
- утицати на развој мишића како би се осигурао нормалан развој скелета; 
- утицати на развој манипулативних покрета; 
- утицати на повећање способности апарата за дисање и крвоток правилним смењивањем 
интервала рада и одмора; 
- задовољити потребу за кретањем и игром; 
 
- развијати енергетске и кинетичке елементе применом природних и других облика кретања; 
развијати елементе ритма сједињавањем кинематичких и енергетских елемената у органску целину – 
рад-одмор, и напрезање – релаксација –убрзање – успоравање. 
 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 
 
- Задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром 
- Развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге 
- Стицање моторичких умења у свим природним облицима кретања у различитим условима: 
елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу, упознавање са кретним 
могучностима и ограничењима сопственог тела 
- Стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање здраваља и развијање хигијенских навика 
- Формирање и овладавање елементарним облицима кретања ,,моторичко описмењавање" 
 

Редни 
број 

НАЗИВ  НАСТАВНЕ  
ЦЕЛИНЕ 

МЕТОДЕ РАДА 
 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА И 
РЕКВИЗИТИ 

КОРЕЛАЦИЈА ОБУЧАВАЊЕ 
ОСТАЛИ 
ЧАСОВИ 

СВЕГА 

1. ХОДАЊЕ И ТРЧАЊЕ дијалошка лопте, вијаче,  6 5 11 
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ПРОЦЕНА И ПРОВЕРА 
ПОСТИГНУЋА 

АКТИВНОСТ 

Ученика Наставника 

- Извођење вежби - Вежбање 
- Разговор 
- Самостални и интерактивни рад 
- Упоређивање 
- Посматра 
- Играње 
- Процењује 
- Сарађује 
- Креира 

- Планира 
- Организује 
- Бира садржаје 
- Усмерава 
- Реализује 
- Демонстрира 
- Објашњава 
- Даје упутства 
- Омогућује примену наученог 
- Партнер у учењу 
- Прати ефекте сопственог рада 
- Прати ефекте рада ученика 
- Води циљни разговор 

 

ГРАЂАНСКО  ВАСПИТАЊЕ 
 

Циљ 
Сазнање о себи и другима кроз подстицање развоја личности и социјалног сазнања.Ученици постају 
активни учесници у процесу васпитања и образовања. Изграђују сазнања , умења, способности и 
вредности неопходне за формирање аутономне, одговорне и креативне личности. 
 
Задаци 
 
~подстицање самосвести, самопоштовања и уважавања других 
~оспособљавање да препознају и разумеју сопствена осећања и потребе 
~развијање способности невербалне и вербалне комуникације 
~оспособљавање за примену вештина ненасилне комуникације у решавању сукоба 
~упознавање непосредног друштвеног окружења и сопствениг места у њему 
 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 
 
- Подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима 
- Подстицање самосвести, самопоштовања и уважавања других 

демонстративна  чуњеви, шведска 
клупа 

2. 
СКАКАЊА И 
ПРЕСКАКАЊА 

Дијалош 
 
 
ка 
демонстративна  

 козлић, струњаче  14 15 29 

3. 
БАЦАЊА И 
ХВАТАЊА 

дијалошка 
демонстративна  

лопте  6 6 12 

4. 
ВИШЕЊЕ И 
ПЕЊАЊЕ 

дијалошка 
демонстративна  

лестве, разбој  4 3 7 

5. ВЕЖБЕ НА ТЛУ 
дијалошка 
демонстративна  

CD, лопте, вијаче 
Музичка 
култура    

7 10 17 

6. ВЕЖБЕ РАВНОТЕЖЕ 
дијалошка 
демонстративна  

шведска клипа, 
греда 

 6 8 14 

7. 
РИТМИЧКЕ ВЕЖБЕ И 
НАРОДНИ ПЛЕСОВИ 

дијалошка 
демонстративна  

CD са песмама и 
играма 

Музичка 
култура    

6 12 18 

УКУПНО: 49 59 108 
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- Оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствена осећања и потребе и њихову међусобну 
повезаност, да штите и остварују сопствене потребе на начин који не угрожава друге 
- Развијање комуникативне способности, невербалне и вербалне комуникације, вештина ненасилне 
комуникације 
- Оспособљавање ученика за примену вештина ненасилне комуникације у решавању сукоба и 
вршњачком посредовању 
-Развијање креативног истраживања 
- Оспособљавање ученика да упознају непосредно друштвено окружење и сопствено место у њему и да 
активно доприносе развоју школе по мери детета 
- Оспособљавање ученика да упозанју и уважавају дечја права и да буду способни да активно учествују 
у њиховом остваривању 
- Развијање и неговање основних људских вредности 

- Учествовање у  
  раду 

- Кроз размену о томе шта воле да раде и 
цртање својих аутопортрета и осећања, 

- Планира 
- Организује 

Редни 
број 

НАЗИВ  НАСТАВНЕ  ЦЕЛИНЕ МЕТОДЕ РАДА 
НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

КОРЕЛАЦИЈА СВЕГА 

1. УПОЗНАВАЊЕ СА САДРЖАЈЕМ    2 

2. 
УВАЖАВАЊЕ РАЗЛИЧИТОСТИ И 
ОСОБЕНОСТИ 

дијалошка демонстративна 
практични радови 

прибор за писање 
и цртање 
радна свеска 

Музичка 
култура    
Српски језик 
Ликовна 
култура 

3 

3. ОСЕЋАЊА 
дијалошка демонстративна 
практични радови 

прибор за писање 
и цртање 
радна свеска 

Музичка 
култура    
Српски језик 
Ликовна 
култура 

6 

4. ПОТРЕБЕ 
дијалошка демонстративна 
практични радови 

прибор за писање 
и цртање 
 радна свеска 

Музичка 
култура    
Српски језик 
Ликовна 
култура 

6 

5. 
ЗАШТИТА ОД НАСИЉА, 
НЕНАСИЛНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА 

дијалошка демонстративна 
практични радови 

прибор за писање 
и цртање 

Музичка 
култура    
Српски језик 
Ликовна 
култура 

3 

6. 
РАЗВИЈАЊЕ МОРАЛНОГ 
РАСУЂИВАЊА  

дијалошка демонстративна 
практични радови 

прибор за писање 
и цртање 
 радна свеска 

Музичка 
култура    
Српски језик 
Ликовна 
култура 

5 

7. РАЗВИЈАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ 
дијалошка демонстративна 
практични радови 

прибор за писање 
и цртање  
радна свеска 

Музичка 
култура    
Српски језик 
Ликовна 
култура 

5 

8. ЈА ПРЕ – ЈА ПОСЛЕ 
дијалошка демонстративна 
практични радови 

прибор за писање 
и цртање 
 радна свеска 

Музичка 
култура    
Српски језик 
Ликовна 
култура 

6 

УКУПНО: 36 
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откривају своје особености, међусобне разлике и 
сличности 
- Кроз игру преображаја, размену о сопственим 
особеностима и вредностима, цртање 
сопственог знака, упозанју себе и друге 
- Евоцирање и цртање пријатних и непријатних 
успомена интегришу прошла искуства 
- Кроз игру поверења уче да се узајамно 
подржавају 
- Кроз евоцирање и цртање снова, уче да изразе 
и контролишу своја приватна искуства 
- Кроз цртање и игру маште, уче да артикулишу 
своје жеље и захтеве 
- Кроз цртање и размену, уче да остваре право 
на развој и сагледавају себе из различитих 
перспектива. 

- Бира садржаје 
- Усмерава 
- Реализује 
- Демонстрира 
- Објашњава 
- Даје упутства 
- Омогућује примену наученог 
- Партнер у учењу 
- Обезбеђује ресурсе 
- Прати ефекте сопственог рада 
- Прати ефекте рада ученика 
- Води циљни разговор 

 
 

              ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА) 
 

 ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

Циљеви и задаци 
предмета 

Циљеви верске наставе јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно 
искуство традиционалних цркава и религијских заједница које живе и делују на нашем 
животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот 
и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или 
заједнице којој историјски припадају, односно чување и неговање сопствeног верског и 
културног идентитета, уз уважавање других религијских искустава и филозофских 
погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства. 

Годишњи фонд часова 36 Недељни фонд 
часова 

1 

Наставна средства 
Уџбеник нема уџбеника 
Остала 
средства 

Иконе, графоскоп, бојице, постери, ЦД, пројектор, ДВД, географске 
карте итд. 

Методе и технике Дијалошка, монолошка, демонстративна, текстуална, показивање, приказивање, 
практични радови 

Иновације Групни рад ученика, организација приредбе, излети у природу 

Активности 

 
Наставника 

Планира, организује, бира садржаје, усмерава, реализује, 
демонстрира, објашњава, даје упутства, омогућава примену 
наученог, партнер у учењу, обезбеђује ресурсе,  прати ефекте 
сопственог рада, прати ефекте рада ученика 

Ученика Вежбање, разговор, самосталан и интерактивни рад, упоређује, 
посматра, процењује, сарађује, креира 

Ресурси Ученици, наставници, родитељи, Црква, Света литургија, поклоничко путовање (излети, 
екскурзије), квизови и такмичења, одлазак у биоскоп или позориште, двориште, 
учионица, искуство ученика 

Сарадници Ученици,  ПП служба, вероучитељи, учитељи, наставници, родитељи, свештеници и 
ђакони 

 
 

Број 
теме 

Наставна тема и  
садржај у оквиру 

теме 

Број часова 
Задаци Стандарди 

Начин провере 
остварености 

стандарда 
Корелација Обрада Остало 

1. 
I УВОД 
- Ми смо Црква - 
уводни час 

/     1 
- омогућити 
ученицима 
разумевање 

  
Практичан рад, 
усмена 

 
1.  
Грађанско 
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Крштења као 
уласка у Божју 
породицу 
- омогућити 
ученицима да 
разликују 
појмове: Црква, 
храм, Литургија 
- указати 
ученицима да је 
учешће у 
Литургији 
засновано на 
слободи 
- ученицима 
пружити основно 
знање о 
литургијским 
службама 
- омогућити 
ученицима да 
уоче да свако у 
Цркви има своју 
службу 
- ученицима 
пружити основно 
знање о 
великим 
празницима 
Цркве 
- указати 
ученицима да се 
празници 
прослављају 
литургијски – на 
заједничкој 
молитви 
- ученицима 
пружити основно 
знање о 
важности 
личности 
Пресвете 
Богородице 
- упознати 
ученике са 
основним 
елементима 
славе и њеном 
везом са 
Литургијом 
- пружити 
ученицима 
основ за 

провера кроз 
вежбе, квизове, 
асоцијације и 
тимски рад 

васпитање 
 
2. Српски 
језик  
 
3. Ликовна 
култура  
 
4. Музичка 
култура  
 
5. Народна 
традиција  
 
6. Свет око 
нас 

2. 

 
II МОЈЕ МЕСТО У 
ЦРКВИ 
-Крштењем 
постајемо чланови 
Цркве  
-Црква - заједница  
-Храм - место 
окупљања  
- Литургија – 
догађај Цркве 
- Заједница 
радости (опис н.ј. - 
слобода у 
заједници - 
садржај н.ј. 
молитва Царе 
небески – Бог као 
Цар) 

5 1 

  
Практичан рад, 
усмена 
провера кроз 
вежбе, квизове, 
асоцијације и 
тимски рад 

 
 

3. 

 
III ЛИТУРГИЈСКЕ 
СЛУЖБЕ И 
ЊИХОВ СМИСАО 
-Народ Божји, 
различите службе  
 
- Литургијске 
службе: Епископ, 
свештеник, ђакон и 
народ Божји 3. 
Многе службе, 
једна Црква 
 
-Епископ - слика 
Христова на 
Литургији  
-Ко су монаси? 

5 1 

  
Практичан рад, 
усмена 
провера кроз 
вежбе, квизове, 
асоцијације и 
тимски рад 

4. 

IV ЖИВОТ У 
ЦРКВИ - ЛЕПОТА 
ПРАЗНИКА 
- Богородица – 
мајка Христова  
-Божић – Христос 
се роди! (обрада 
песме: „Витлејеме 
славни граде“)  
-Богојављење -
Христос је Син 
Божји  
-Свети Сава и 

4 4 

  
Практичан рад, 
усмена 
провера кроз 
вежбе, квизове, 
асоцијације и 
тимски рад 
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Свети Симеон разумевање 
Литургије као 
догађаја 
остварeња наше 
заједнице са 
Богом 
- побољшати 
знање о 
догађајима 
везаним за 
Васкрс 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

V ТРПЕЗА 
ГОСПОДЊА 
- Литургија je наш 
дар Богу  
-Литургијски 
предмети  
 - Причешће - 
храна за живот 
вечни  
- Слава у мојој 
породици 

4 1 

  
Практичан рад, 
усмена 
провера кроз 
вежбе, квизове, 
асоцијације и 
тимски рад 

 
 
 

6. 

VI СВЕТА 
ЛИТУРГИЈА - 
ПРОСЛАВА 
ВАСКРСЕЊА 

 
-Христос је са 
нама у Литургији  
-Причешће у мом 
животу  
-Празнујемо 
Васкрсење 
Христово  
-Христово 
Васкрсење - наше 
васкрсење 

4 1 

  
Практичан рад, 
усмена 
провера кроз 
вежбе, квизове, 
асоцијације и 
тимски рад 

7. 

VII ИКОНА - 
ПРОЗОР У 
ВЕЧНОСТ 
- Православни 
храм  
- Икона - прозор у 
Царство       Божје  
- Буди и ти 
иконописац  
- Царство Божје у 
светима  

4 1 

  
Практичан рад, 
усмена 
провера кроз 
вежбе, квизове, 
асоцијације и 
тимски рад 

 
 
ЧУВАРИ  ПРИРОДЕ 
 
Циљ 
~Да усвајањем знања и умењаспознају и граде ставове и вредности средине у    којој одрастају . 
~Откривањем света код деце се развијају сазнајне способности, формирају се основни појмови и 
постепено граде основе за систем појмова из области природе. Истовремено се стичу знања, умења и 
вештине које им омогућавају даље учење. 
 
Задаци 
- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и 
уочавање њихове повезаности; 
- подстицање дечјих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама, процесима и 
ситуацијама у окружењу; 
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- развијање одговорног односа према себи и окружењу  
- подстицање и развијање истраживачких активности деце; 
 - развијање одговорног односа према окружењу као и интересоваања и спремности за његово очување. 
 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 
 
- Знати појам животна средина и њене елементе 
- Препознавање и описивање најуочљивијих појава и промена у животној средини 
- Стицање знања о појавама које угрожавају животну средину 
- Формирање навика и развијање одговорног односа према себи и према животној средини 
- Развијање радозналости, креативности и истраживачких способности 
- Развијање основних елемената логичког и критичког мишљења. 
 

 
ПРОЦЕНА И ПРОВЕРА 
ПОСТИГНУЋА 

АКТИВНОСТ 

Ученика Наставника 

- Учествовање у раду 
- Активан однос  
  према животној  
  средини 

- Вежбање 
- Разговор 
- Самостални и интерактивни рад 
- Упоређивање 
- Играње 
- Посматра 
- Процењује 
- Сарађује 
- Креира 

- Планира 
- Организује 
- Бира садржаје 
- Усмерава 
- Реализује 
- Демонстрира 
- Објашњава 
- Даје упутства 
- Омогућује примену наученог 
- Партнер у учењу 
- Обезбеђује ресурсе 
 

Редни 
број 

НАЗИВ  НАСТАВНЕ  ЦЕЛИНЕ МЕТОДЕ РАДА 
НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

КОРЕЛАЦИЈА СВЕГА 

1. УВОДНИ ЧАСОВИ дијалошка демонстративна    2 

2. ПОНАШАЊЕ У ПРИРОДИ дијалошка демонстративна  
Чувари природе 2 
прибор за 
цртање 

Свет око нас 
Физичко 
васпитање 

3 

3. ДАРОВИ ПРИРОДЕ 
дијалошка демонстративна 
посматрања 

Чувари природе 2 
прибор за 
цртање 
дарови природе 

Музичка култура    
Свет око нас 
Ликовна култура 

2 

4. 
ЗАГАЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

дијалошка демонстративна 
посматрања 

Чувари природе 2 
прибор за 
цртање 
предмети из 
окружења 

Свет око нас 
Ликовна култура 

15 

5. 
ЗАШТИТИМО ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ И СЕБЕ 

дијалошка демонстративна  
Чувари природе 2 
прибор за 
цртање 

Свет око нас 
Српски језик 
Ликовна култура 

12 

6. 
ВАЖНИ ДАТУМИ И 
УДРУЖЕЊА 

дијалошка  
писаних радова 

Чувари природе 2 
прибор за 
цртање 

Свет око нас 
Српски језик 

1 

7. 
КАКО СЕ ПОНАШАЈУ ЧУВАРИ 
ПРИРОДЕ 

дијалошка  
практичних радова 

предмети из 
окружења 

Свет око нас 
Ликовна култура 

1 

УКУПНО: 36 
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3. РАЗРЕД 
 
СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Циљ наставе српског језика је да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће 

се усмено и и писмено правилно изражавати; да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна 

дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине. 

Задаци: 

• да ученици овладају законитостима српског књижевног језика како би могли правилно усмено и писмено 

да се изражавају; 

• развијање љубави према матерњем језику и описмењавање ученика на стандардима српског књижевног 

језика; 

• упознавање граматике и правописа српског језика и овладавање граматичким и стилским могућностима 

српског језика; 

• развијање љубави према књизи, оспособљавање ученика за самостално читање, доживљавање , 

разумевање и свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела различитих жанрова; 

• развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује; 

• подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво. 

Оперативни задаци: 

• овладавање техником читања и писања на оба писма; 

• савладавање просте реченице( појам, главни делови); 

• стицање основних појмова о именицама, глаголима и придевима; 

• постепено увођење у анализу књижевног дела; 

• овладавање усменим и писменим изражавањем према захтевима програма; 

• постепено упознавање методологије израде писмених састава. 

Годишњи (глобални) план рада наставника 

РЕДОВНА НАСТАВА 

Р
.б. 

Тема Број часова 
Обрада Утврђивање Провера Укупно 

1  
ЈЕЗИК 

34 21 7 62 

2 КЊИЖЕВНОСТ 46 18 5 69 
3 ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 4 17 28 49 

Укупно часова 84 56 40 180 
 

 
НАСТАВНА ТЕМА 

ОПШТИ СТАНДАРДИ  ПОСТИГНУЋА 
   основни ниво средњи ниво   напредни ниво 

1.ГОВОРНА КУЛТУРА 1СЈ.0.1.1.    
1СЈ.0.1.2. 
1СЈ.0.1.3. 
1СЈ.0.1.4. 
1СЈ.0.1.5. 
1СЈ.0.1.6. 
1СЈ.0.1.7. 
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ОПШТИ СТАНДАРДИ  ПОСТИГНУЋА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ  

СРПСКИ  ЈЕЗИК (шифрарник) ЗА ДРУГИ РАЗРЕД 

1. ГОВОРНА КУЛТУРА 

1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, учествује у њемуи 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.0.1.8. 
2.ВЕШТИНА ЧИТАЊА И 
РАЗУМЕВАЊА ПРОЧИТАНОГ 

1СЈ.1.2.1.    
1СЈ.1.2.2.  
1СЈ.1.2.3. 
1СЈ.1.2.4.    
1СЈ.1.2.5.    
1СЈ.1.2.6.    
1СЈ.1.2.7.   
1СЈ.1.2.8. 

1СЈ.2.2.1.   
1СЈ.2.2.2.    
1СЈ.2.2.3.    
1СЈ.2.2.4.   
1СЈ.2.2.5. 
1СЈ.2.2.6. 
1СЈ.2.2.7. 
1СЈ.2.2.8. 
1СЈ.2.2.9. 
1СЈ.2.2.10. 

1СЈ. 3.2.1. 
1СЈ. 3.2.2. 
1СЈ. 3.2.3. 
1СЈ. 3.2.4. 
1СЈ. 3.2.5. 
1СЈ. 3.2.6. 
1СЈ. 3.2.7. 

3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 1СЈ. 1.3.1.    
1СЈ. 1.3.2.    
1СЈ. 1.3.3.    
1СЈ. 1.3.4.    
1СЈ. 1.3.5.    
1СЈ. 1.3.6.    
1СЈ. 1.3.7.    
1СЈ. 1.3.8. 
1СЈ. 1.3.9.  
1СЈ. 1.3.10. 

1СЈ. 2.3.1. 
1СЈ. 2.3.2.    
1СЈ. 2.3.3.   
1СЈ. 2.3.4.  
1СЈ. 2.3.5. 
1СЈ. 2.3.6. 
1СЈ. 2.3.7. 
1СЈ. 2.3.8. 
1СЈ. 2.3.9. 
1СЈ. 2.3.10. 
1СЈ. 2.3.11. 

1СЈ. 3.3.1. 
1СЈ. 3.3.2. 
1СЈ. 3.3.3. 
1СЈ. 3.3.4. 
1СЈ. 3.3.5. 
1СЈ. 3.3.6. 

4. ГРАМАТИКА И 
ЛЕКСИКОЛОГИЈА 
 * граматика 
 
 
 

 
 * лексикологија 

1СЈ. 1.4.1.    
1СЈ. 1.4.2.    
1СЈ. 1.4.3.    
 
 
 

 
 
1СЈ. 1.4.4.    
1СЈ. 1.4.5.    

1СЈ. 2.4.1.    
1СЈ. 2.4.2.    
1СЈ. 2.4.3.    
1СЈ. 2.4.4. 
1СЈ. 2.4.5. 
1СЈ. 2.4.6. 
1СЈ. 2.4.7. 
 
1СЈ. 2.4.8.     
1СЈ. 2.4.9. 

1СЈ. 3.4.1. 
1СЈ. 3.4.2. 
1СЈ. 3.4.3. 
 
 
 
 
 
1СЈ. 3.4.4. 
1СЈ. 3.4.5. 

5. КЊИЖЕВНОСТ 1СЈ.1.5.1.    
1СЈ.1.5.2.    
1СЈ.1.5.3.    
1СЈ.1.5.4.    

 

1СЈ.2.5.1.    
1СЈ.2.5.2.    
1СЈ.2.5.3. 
1СЈ.2.5.4. 
1СЈ.2.5.5. 
1СЈ.2.5.6. 
1СЈ.2.5.7. 

1СЈ. 3.5.1. 
1СЈ. 3.5.2.   
1СЈ. 3.5.3. 
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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 
 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме наОСНОВНОМ НИВОУ. 
2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ   

1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличког и латиничког текста  
1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом,  проналазећи информације експлицитно исказане у 
једној реченици, пасусу,  или у једноставној табели (ко, шта, где, када, колико и сл.)  
1СЈ.1.2.3. препознаје да ли је тражена информација, која може да буде исказана на различите 
начине  (синонимија, парафраза), садржана у тексту  
1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов, пасус, име аутора; садржај, речник)  
1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста  
1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење текста  
1СЈ.1.2.7. разликује књижевноуметнички од информативног текста   
1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се допада, да ли му је занимљив; да 
ли постоји сличност између ликова и ситуација из текста и особа и ситуација 
  које су му познате; издваја речи које су му непознате  
 
3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице  
1СЈ.1.3.2. уме да се потпише  
1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком  
1СЈ.1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места (једночланих),  назива школе 
      
1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре  
1СЈ.1.3.6. издваја наслов, 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)  
 
4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)  
1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и број заједничких именица) и   глаголско 
време (презент, перфекат и футур)  
1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне, заповедне) и по 
потврдности/одричности (потврдне и одричне)  
 
У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица: 
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.)  
  
5. КЊИЖЕВНОСТ 

1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне родове на основу формалних одлика поезије, прозе и драме   
1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну)                       
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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  
 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме наСРЕДЊЕМ НИВОУ 
 
2.ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ  
 
1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди на ком месту у тексту је 
пауза, место логичког акцента; који део текста треба прочитати брже, а који спорије   
1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом, анализирајући и обједињујући информације исказане у 
различитим деловима текста (у различитим реченицама, пасусима, пољима табеле)  
1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација; одређује след догађаја у тексту  
1СЈ.2.2.4. успоставља везу између информација исказаних у линеарном и нелинеарном тексту (нпр.  проналази 
 део/детаљ који је приказан на илустрацији, у табели, или на дијаграму)   
1СЈ.2.2.5. одређује основни смисао текста и његову намену  
1СЈ.2.2.6. препознаје  фигуративно значење у тексту  
1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на основу текста (предвиђа даљи ток радње, објашњава расплет, уочава 
 међусобну повезаност догађаја, на основу поступака јунака/актера закључује о њиховим особинама, осећањима, 
намерама и сл.)   
1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/не допада, због чега му 
је занимљив/незанимљив; да ли се слаже/не слаже са поступцима ликова  
1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни  
1СЈ.2.2.10. вреднује примереност илустрација које прате текст; наводи разлоге за избор одређене  ил. 
 
3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  
 
1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)  
1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања имена држава и места и њихових становника;  користи 
наводнике при навођењу туђих речи; правилно пише присвојне придеве (-ов/-ев/-ин, -ски/  -чки/-шки); правилно 
пише гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно пише сугласник ј у интервокалској  позицији; правилно пише речцу ли и речцу не; 
употребљава запету при набрајању  
1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз (ред речи у реченици, типове  реченица, 
дужину реченице...)     
1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје текста коју поткрепљује одговарајућим  детаљима  
1СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава комуникативној ситуацији (формалној/неформалној)  
1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст  
1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст  
1СЈ.2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синониме (нпр. да избегне понављање)  
1СЈ.2.3.9. исправља свој текст (критички чита написано, поправља текст и исправља грешке)   
1СЈ.2.3.10. уме да попуни једноставан образац са основним подацима о себи (име, презиме, име 
родитеља, година рођења, адреса, телефон; школа, разред, одељење)  
1СЈ.2.3.11. пише писмо (приватно) и уме да га адресира  
 
4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА 
 
1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)  
1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне и градивне 
придеве;  личне заменице; основне и редне бројеве)  
1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род и број личних заменица у номинативу                    
1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке категорије глагола (лице, број и род) и уме да пребаци глаголе из једног 
 глаголског времена у друго  
1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат и глаголски предикат  
1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне, заповедне) и   по 
потврдности/одричности (потврдне и одричне)  
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1СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику  
У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:  
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 
 
5. КЊИЖЕВНОСТ   
 
1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме  
1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине – пословице, загонетке, брзалице)       
1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у лирској песми  
1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова; и односе међу ликовима у 
књижевноуметничком тексту  
1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима (нпр. одређује редослед догађаја у књижевноуметничком тексту)  
1СЈ.2.5.6. разликује приповедање од описивања и дијалога  
1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну употребу језика у књижевноуметничком тексту  
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на НАПРЕДНОМ НИВОУ.  
 
ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ  
 
1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући информације из  различитих делов 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  вс. 
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)   
 
3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  
 
1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи разноврсне синтаксичке  конструкције, 
укључујући и сложене  
1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст (уводни, средишњи и завршни део текста); добро распоређује основну 
 информацију и додатне информације унутар текста и пасуса  
1СЈ.3.3.3. прилагођава језичко-стилски израз типу текста  
1СЈ.3.3.4. саставља кратак експозиторни текст  
1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у односу на узраст)  
1СЈ.3.3.6. издваја пасусе 
 
4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА  
 
1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне и градивне   придеве; 
личне заменице; основне и редне бројеве; глаголе)  
1СЈ.3.4.2. уме да промени облик променљивих речи према задатом критеријуму: заједничких именица према 
броју, а глагола, придева и заменица према роду и броју  
1СЈ.3.4.3. препознаје прави објекат (у акузативу) и прилошке одредбе за време, место и начин  
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У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:  
1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и текста/контекста у којем  су 
употребљени  
1СЈ.3.4.5. употребљава речи у основном и пренесеном/фигуративном значењу   
 
5. КЊИЖЕВНОСТ   
 
1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст  
1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту  
1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући се на текст  
 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 
Наставник: 
Наставна ситуација: 
Ученици су савладали програм за 2. разред. Спремни су да активно користе стечено знање и за проширивање 
истог. 
 
Годишњи план рада 
 

 
Ред. бр. 
наставне 
теме  

 
 
Назив наставне теме 

Број часова Стандарди Корелација 
Обрада 
новог 
градива 

Други 
типови  
часа 

Укупно 

1. What’s your name? 2   2 4 ПСТ.1.1.7. 
ПСТ.1.1.8. 
ПСТ.1.1.10. 
ПСТ.1.1.13. 
ПСТ.2.1.2. 
ПСТ.2.1.8 

Српски језик,    
Природа и 
друштво  

2. Families 3 5 8 ПСТ.1.1.10. 
ПСТ.1.1.12. 
ПСТ.1.1.13. 
ПСТ.1.3.1. 

  Српски језик, 
Природа и 
друштво , 
Грађанско 
васпитање 

3. Countries 3 6 9 ПСТ.1.1.10. 
ПСТ.1.1.19. 
ПСТ.1.1.20.   
ПСТ.1.3.2. 
ПСТ.2.1.6. 
ПСТ.2.1.20. 
ПСТ.2.3.7. 

Српски језик, 
Природа и 
друштво 

4. Favourites 3 5 8 ПСТ.1.1.9. 
ПСТ.1.1.10 
ПСТ.1.1.11. 
ПСТ.1.1.12. 
ПСТ.1.1.13. 
ПСТ.2.1.22. 

Српски језик, 
Природа и 
друштво 

5. Pets 3 6 9 ПСТ.1.1.11 
ПСТ.1.1.12. 
ПСТ.1.1.13. 
ПСТ.1.1.20. 

Српски језик, 
Природа и 
друштво 
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ПСТ.1.3.1.. 
ПСТ.2.1.15. 
ПСТ.2.1.20. 

6. Rooms 3 5 8 ПСТ.1.1.11. 
ПСТ.1.1.12. 
ПСТ.1.1.13. 
ПСТ.2.1.14. 

Српски језик, 
Природа и 
друштво 

7. Free Time 3 6 9 ПСТ.1.1.11. 
ПСТ.1.1.12. 
ПСТ.1.1.13. 
ПСТ.1.1.15. 
ПСТ.1.1.20. 
ПСТ.1.3.5. 
ПСТ.1.3.1. 
ПСТ.2.1.14. 
ПСТ.2.1.20. 
ПСТ.2.1.22 
ПСТ.2.3.4.. 
ПСТ.2.3.8. 

Српски језик, 
Природа и 
друштво, 
Музичко 

8. Food 3 5 8 ПСТ.1.1.14. 
ПСТ.1.1.20. 
ПСТ.1.3.1 
ПСТ.2.1.16. 
ПСТ.2.1.22. 
ПСТ.2.3.1. 

 

9. Summer Fun 3 6 9 ПСТ.1.1.17. 
ПСТ.1.1.12. 
ПСТ.1.3.1. 
ПСТ.2.1.7. 
ПСТ.2.1.15. 

Српски језик, 
Природа и 
друштво 

                                                                                Укупно часова: 72   
 

Напомена 
Следећи стандарди су присутни на готово свим часовима и зато нису наведени у колони Стандарди: 
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.,  
 

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 
Наставника Ученика 
мотивише ученике за рад,развија  
њихова интересовања, организује 

Слушају  учествују у  дијалогу/дискусији, понављају, доносе 
закључке,постављају питања, уче песмицу на  памет, рецитују, , 



 

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

92 

 

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 

попуњавају задатке у радној свесци,раде домаће задатке, раде 
Project Work, глуме, драматизују текст 

 
 
 
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 

МАТЕМАТИКА   

Годишњи (глобални) план рада наставника 

РЕДОВНА НАСТАВА 

Ред. 
број 

Наставна тема Број часова 

Обрада Утврђивање Провера Укупно 

1, Блок бројева до 1000 54 79 5 138 

2 Геометријски објекти  и њихови 
међусобни односи 

12 16 4 32 

3. Мерење и мере 4 5 1 10 
Укупно часова 70 100 10 180 

 

ЦИЉ наставе математике у трећем разеду основне школе јесте да ученици усвоје елементарна математичка 

знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену 

усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе; да упути ученике за успешно 

настављање математичког образовања и самообразовање, као и да доприноси развијању менталних спсобности, 

формирању научног погледа на свет и свестраном развоју личности ученика. 
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ЗАДАЦИ: 

Ученици треба да: 

 савладају читање, писање и упоређивање природних бројева до 1000; 

 упознају римске цифре (I, V, X, L, C, D, M) и принцип читања и писања бројева помоћу њих; 

 успешно обављају све четири рачунске операције до 1000; 

 упозната својства операција користе за рационалније (лакше) рачунање; 

 упознају зависност резултата од компонената операција; 

 знају да израчунају вредност бројевног израза са највише три операције; 

 умеју да прочитају и запишу помоћу слова својства рачунских операција; 

 знају да решавају једноставније једначине у скупу бројева до 1000; 

 упознају и правилно записују разломке чији је бројилац 1, а именилац мањи или једнак 10; 

 успешно решавају текстуалне задатке; 

 формирају представе о тачки, правој и равни; 

 знају да цртају паралелне и нормалне праве, квадрат, правоугаоник, троугао и кружницу (помоћу лењира, 

троугаоника и шестара); 

 стичу представу о подударности фигура (преко модела и вртања); 

 знају да одреде обим правоугаоника, квадрата и троугла; 

 упознају мерење масе тела и запремине течности, као и нове јединице за време (година, век); 

 развијају способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења; 

 развијају културне, радне, етичке и естетске навике, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању 

природних и друштвених појава; 

 стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом 

облику 

 
НАСТАВНА ТЕМА 

ОПШТИ СТАНДАРДИ  ПОСТИГНУЋА 
   основни ниво средњи ниво напредни ниво 

1. 
ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И 
ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 

 
1МА. 1.1.1.   
1МА. 1.1.2. 
1МА. 1.1.3.     
1МА. 1.1.4.  
1МА. 1.1.5. 

 
1МА. 2.1.1. 
1МА. 2.1.2.   
1МА. 2.1.3.  
1МА. 2.1.4. 
1МА. 2.1.5. 

 
1МА. 3.1.1. 
1МА. 3.1.2. 
1МА. 3.1.3. 
1МА. 3.1.4. 
1МА. 3.1.5. 

2. 
ГЕОМЕТРИЈА 

 
1МА.1.2.1.      
1МА.1.2.2. 
1МА.1.2.3. 
1МА.1.2.4. 

1МА.2.2.1. 
1МА.2.2.2. 
1МА.2.2.3. 
1МА.2.2.4. 
1МА.2.2.5. 
1МА.2.2.6. 

1МА. 3.2.1. 
1МА. 3.2.2. 
1МА. 3.2.3. 
1МА. 3.2.4. 
1МА. 3.2.5. 

3. 
РАЗЛОМЦИ 

1МА.1.3.1. 
1МА.1.3.2.  

1МА.2.3.1 
1МА.2.3.2. 

1МА. 3.3.1. 
1МА. 3.3.2. 

4. 
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

1МА. 1.4.1 
1МА. 1.4.2.    
1МА. 1.4.3.    
1МА. 1.4.4. 

1МА. 2.4.1.   
1МА. 2.4.2.   
1МА. 2.4.3.    
1МА. 2.4.4. 
1МА. 2.4.5.   

1МА. 3.4.1. 
1МА. 3.4.2. 
1МА. 3.4.3. 
 
 

 
 
ОПШТИ СТАНДАРДИ  ПОСТИГНУЋА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ  

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на ОСНОВНОМ НИВОУ 
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1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА  
1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да прикаже број на датој 
бројевној полуправoj 
1МА.1.1.2.  рачуна  вредност  бројевног  израза  са  највише  две  операције  сабирања  и одузимања у оквиру 
прве хиљаде    
1МА.1.1.3. множи и дели без остатка  (троцифрене бројеве  једноцифреним) у оквиру прве хиљаде  
1МА.1.1.4.  уме  да  на  основу  текста  правилно  постави  израз  са  једном  рачунском операцијом  
1МА.1.1.5. уме да решава једноставне једначине у оквиру прве хиљаде    
 
2. ГЕОМЕТРИЈА  
1МА.1.2.1.  уме  да  именује  геометријске  објекте  у  равни  (квадрат,  круг,  троугао, правоугаоник,  тачка, дуж,  
права,  полуправа  и  угао)  и  уочава  међусобне односе  два  геометријска  објекта  у равни  (паралелност,  
нормалност, припадност)  
1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе  
1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна јединица  
1МА.1.2.4. користи  поступак  мерења  површине  објекта,  приказаног  на  слици,  при чему је дата мерна  
јединица  
 
3. РАЗЛОМЦИ  
1МА.1.3.1. уме да прочита и формално запише разломак  1/n  (n ≤ 10) и препозна његов графички приказ  
1МА.1.3.2. уме да израчуна половину, четвртину и десетину неке целине 
 
4. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ  
1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у 
једноставнимситуацијама  
1МА.1.4.2. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате запремине течности  (l, dl, ml) 
1МА.1.4.3. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате масе (g, kg, t)  
1МА.1.4.4. уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме  
 
Следећи искази описују шта ученик ученица зна и уме на СРЕДЊЕМ НИВОУ 
 
1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА  
1МА.2.1.1.  уме  да  примени  својства  природних  бројева  (паран,  непаран,  највенајмањи, претходни, следећи 
број) и разуме декадни бројни систем  
1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу датом броју  
1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза  
1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције  
1МА.2.1.5. уме да решава једначине  
 
2. ГЕОМЕТРИЈА  
1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни  
1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине  
1МА.2.2.3. зна јединице за мерење површине и њихове односе  
1МА.2.2.4. уме да израчуна обим  троугла, квадрата и правоугаоника када  су подаци дати у истим мерним 
јединицама  
1МА.2.2.5. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника када су подаци дати у истим мерним јединицама  
1МА.2.2.6. препознаје  мрежу  коцке  и  квадра  и  уме  да  израчуна  њихову  површину када су подацидати у 
истим мерним јединицама  
 
3. РАЗЛОМЦИ  
1МА.2.3.1. уме да препозна разломак а/b(b ≤ 10, a < b) када  је графички приказан на фигури подељеној на b 
делова  
1МА.2.3.2.  уме  да  израчуна  n-ти  део  неке  целине  и  обрнуто,  упоређује  разломке облика 1/n (n ≤ 10)  
 



 

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

95 

 

4. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ  
 1МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у 
сложенијимситуацијама  
1МА.2.4.2.  зна  јединице  за  време  (секунда, минут,  сат, дан, месец,  година) и  уме да претвара  веће  умање  и  
пореди  временске  интервале  у  једноставним ситуацијама  
1МА.2.4.3. претвара јединице за мерење запремине течности из већих у мање  
1МА.2.4.4. претвара јединице за мерење масе из већих у мање 
1МА.2.4.5.  уме  да  користи  податке  приказане  графички  или  табеларно  у  решавању једноставних задатака и 
уме графички да представи дате податке 
 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на НАПРЕДНОМ НИВОУ  
 
1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА  
1МА.3.1.1.  уме  да  примени  својства  природних  бројева  у  решавању  проблемских задатака  
1МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени.  
1МА.3.1.3.  уме да израчуна  бројевну  вредност  израза  са  више  операција,  поштујући приоритет  
1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми  
1МА.3.1.5. уме да одреди решења неједначине са једном операцијом  
 
2. ГЕОМЕТРИЈА  
1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење површине из већих у мање  
1МА.3.2.2. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника  
1МА.3.2.3. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника  
1МА.3.2.4.  уме  да  израчуна  обим  и  површину  сложених  фигура  у  равни  када  су подаци  дати у 
истиммерним јединицама  
1МА.3.2.5.  уме да израчуна  запремину  коцке и  квадра  када  су  подаци дати  у  истим мерним јединицама  
 
3. РАЗЛОМЦИ  
1МА.3.3.1. уме да прочита, формално запише и графички прикаже разломак  а/b(b ≤ 10, a < b)  
1МА.3.3.2. зна да израчуна део а/b(b ≤ 10, a < b) неке целине и користи то у задацима 
 
4. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ  
1МА.3.4.1. зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година, век) и уме да  претвара  из  једне  
  јединице  у  другу  и  пореди  временске  интервале  у сложенијим ситуацијама  
1МА.3.4.2. претвара јединице за мерење запремине течности  
1МА.3.4.3. претвара јединице за мерење масе    
 

ПРИРОДА И ДРУШТВО  

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 
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Циљ наставног предмета је: 

Да ученици упознају себе,својеприродно и друштвено окружење, развију способности за одговоран живот у њему 

Задаци: 

• развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука; 

• развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу – завичају;  

• развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у  

окружењу и уочавање њихове повезаности; 

• развијање основних елемената логичког мишљења; 

• стицање елементарне научне писмености, њена функционална применљивост и развој  

процеса учења; 

• оспособљавање за сналажење у простору и времену; 

• разумевање и уважавање сличности и разлика међу појединцима и групама; 

• коришћење различитих социјалних вештина, знања и умења у непосредном окружењу; 

• развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу 

 

ОПШТИ СТАНДАРДИ  ПОСТИГНУЋА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ  

 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на ОСНОВНОМНИВОУ.  

 
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА ПРИРОДУ И ДРУШТВО 3 ПО НАСТАВНИМ ТЕМАМА 

Ред. 
бр.нас.т
еме 

 
Н А С Т А В Н А   Т Е М А  

 
ОБРАДА 

 
ОСТАЛИ 
ТИПОВИ 

 
УКУПНО 

 
ОБРАЗОВНИ 
СТАНДАРДИ 

I ПРИРОДА ↔  ЧОВЕК ↔  
ДРУШТВО 
Мој завичај 
Нежива природа 
Веза живе и неживе природе 
 

20 12 32 1ПД.1.1.4. 1ПД.1.1.6. 
1ПД.1.2.2.1ПД.1.2.3. 
1ПД.1.5.4.  
1ПД.2.1.31 
ПД:2.1.5. 1ПД.2.1.6. 
1ПД.2.2.3. 1ПД.2.2.4.  
1ПД.3.1.1. 

II  
КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И 
ВРЕМЕНУ 
 

10 7 17 1ПД.1.4.3. 1ПД.1.4.4. 
1ПД.1.4.5.  
1ПД.2.4.2. 1.ПД.2.4.3. 
1ПД.2.4.5.  
1.ПД.3.4.1. 

III  
НАШЕ НАСЛЕЂЕ 
 

3 3 6 1.ПД.1.6.1. 1ПД.1.6.4. 
1ПД.1.6.5. 1ПД.1.6.6.  
1.ПД.2.6.1. 1ПД.2.6.3. 
1ПД.2.6.5. 1.ПД.2.6.7.  

IV  
МАТЕРИЈАЛИ И ЊИХОВА 
УПОТРЕБА 
 

4 2 6 1ПД.1.3.4. 1ПД.1.3.5. 
1ПД.1.3.6.  
1ПД.2.3.1. 1ПД.2.3.3. 
1ПД.2.3.4.  
1ПД.3.3.1. 

V ЉУДСКА ДЕЛАТНОС 6 5 11 1ПД.1.5.3. 1ПД.1.5.4.  
1ПД.2.5.2. 1.ПД.2.5.3.  
1ПД.3.5.1. 

             У   К   У   П   Н   О: 43 29 72  
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1. ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА  
1ПД.1.1.1.  прави разлику између природе и производа људског рада  
1ПД.1.1.2.  зна ко  и шта чини живу и  неживу  природу  
1ПД.1.1.3.  зна заједничке карактеристике живих бића   
1ПД.1.1.4.  уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума: изгледу, начину исхране, 
                    кретања и размножавања  
1ПД.1.1.5.  препознаје и именује делове тела живих бића  
1ПД.1.1.6.  разликује станишта према условима живота и живим бићима у њима  
 
2. ЕКОЛОГИЈА  
1ПД.1.2.1.  препознаје и именује природне ресурсе  
1ПД.1.2.2.  зна употребну вредност природних ресурса  
1ПД.1.2.3.  разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе  
 
3. МАТЕРИЈАЛИ  
1ПД.1.3.1.  зна основна својства воде, ваздуха и земљишта  
1ПД.1.3.2.  зна да су вода у природи, ваздух и земљиште састављени од више материјала  
1ПД.1.3.3.  зна да различите животне намирнице садрже различите састојке  
1ПД.1.3.4.  зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, густина, растворљивост, провидност,  
                   намагнетисаност  
1ПД.1.3.5.  зна да својства материјала одређују њихову употребу и препознаје примере у свом окружењу  
1ПД.1.3.6.  зна промене материјала које настају због промене температуре, услед механичког утицаја и 
                   деловања воде и ваздуха 
 
4. КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ  
1ПД.1.4.1.  уме да препозна кретање тела у различитим појавама  
1ПД.1.4.2.  зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и десна страна, стране света, адреса,  
карактеристични објекти  
1ПД.1.4.3.  уме да одреди стране света помоћу Сунца  
1ПД.1.4.4.  зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценија и век  
1ПД.1.4.5.  уме да прочита тражене информације са часовника и календара  
 
5. ДРУШТВО  
1ПД.1.5.1.  зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови  
1ПД.1.5.2.  зна основна правила понашања у породици, школи и насељу  
1ПД.1.5.3.  зна које људске делатности постоје и њихову улогу  
1ПД.1.5.4.  зна који су главни извори опасности по здравље и живот људи и основне мере заштите  
1ПД.1.5.5.  зна поступке за очување и унапређивање људског здравља  
 
6. ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ  
1ПД.1.6.1.  зна основне облике рељефа и површинских вода   
1ПД.1.6.2.  зна основне типове насеља и њихове карактеристике  
1ПД.1.6.3.  зна географски положај и основне одреднице државе Србије: територија, границе, главни град,  
симболи, становништво  
1ПД.1.6.4.  зна најважније догађаје, појаве и личности из прошлости  
1ПД.1.6.5.  зна основне информације о начину живота људи у прошлости  
1ПД.1.6.6.  зна шта су историјски извори и именује их  
 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на СРЕДЊЕМНИВОУ.  
 
1. ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА  
1ПД.2.1.1.  разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима  
1ПД.2.1.2.  зна основне разлике између биљака, животиња и људи  
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1ПД.2.1.3.  примењује вишеструке критеријуме класификације живих бића  
1ПД.2.1.4.  зна улогу основних делова живих бића  
1ПД.2.1.5.  разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту  
1ПД.2.1.6.  разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници  
 
2. ЕКОЛОГИЈА  
1ПД.2.2.1.  разликује обновљиве и необновљиве природне ресурсе  
1ПД.2.2.2.  разуме еколошку оправданост употребе обновљивих ресурса и рационалног коришћења  
необновљивих ресурса  
1ПД.2.2.3.  зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса  
1ПД.2.2.4.  зна шта је добробит животиња и поступке којима се она штити  
 
3. МАТЕРИЈАЛИ  
1ПД.2.3.1.  зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и кретање  
1ПД.2.3.2.  зна да су различита својства воде, ваздуха и земљишта последица њиховог различитог састава 
1ПД.2.3.3.  разликује материјале који су добри проводници топлоте и електрицитета од оних који то нису  
1ПД.2.3.4.  зна да топлотна и електрична проводљивост материјала одређују њихову употребу и препознаје 
 примере у свом окружењу  
1ПД.2.3.5.  разликује повратне и неповратне промене материјала  
1ПД.2.3.6.  разликује промене материјала при којима настају други  материјали од оних промена материјала 
 при којима не настају други материјали  
 
4. КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ  
1ПД.2.4.1.  зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте подлоге и облика тела  
1ПД.2.4.2.  зна да се светлост креће праволинијски  
1ПД.2.4.3.  уме да пронађе тражене улице и објекте на плану насеља  
1ПД.2.4.4.  уме да пронађе основне информације на географској карти Србије: највећа и најважнија насеља, 
облике рељефа и површинских вода  
1ПД.2.4.5.  уме да пронађе и упише тражене информације на ленти времена  
 
5. ДРУШТВО  
1ПД.2.5.1.  зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова  
1ПД.2.5.2.  зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама  
1ПД.2.5.3.  разуме повезаност и међузависност различитих људских делатности   
 
6. ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ  
1ПД.2.6.1.  препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом месту и у околини  
1ПД.2.6.2.  зна основне одлике рељефа и вода у држави Србији  
1ПД.2.6.3.  разуме повезаност природно-географских фактора – рељефа, вода, климе – и делатности људи  
1ПД.2.6.4.  зна редослед којим су се јављали важни историјски догађаји, појаве и личности  
1ПД.2.6.5.  уочава сличности и разлике између начина живота некад и сад  
1ПД.2.6.6.  препознаје основна културна и друштвена обележја различитих историјских периода  
1ПД.2.6.7.  препознаје на основу карактеристичних историјских извора о ком историјском периоду или личности је 
реч  
 
 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на НАПРЕДНОМНИВОУ.  
 
1. ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА    
1ПД.3.1.1.  разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима  
1ПД.3.1.2.  разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бића 
 
3. МАТЕРИЈАЛИ  
1ПД.3.3.1.  разуме како загревање и хлађење воде и ваздуха утичу на појаве у природи  
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1ПД.3.3.2.  примењује знање о променама материјала за објашњење појава у свом окружењу  
 
4. КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ  
1ПД.3.4.1.  уме да чита географску карту примењујући знања о странама света и значењу картографских 
 знакова  
 
5. ДРУШТВО  
1ПД.3.5.1.  разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу њима  
1ПД.3.5.2.  разуме да се права и обавезе чланова друштвених група међусобно допуњују  
 
6. ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ  
1ПД.3.6.1.  зна шта је претходило, а шта је уследило након важних историјских догађаја и појава  
 
Резултати  

• Развио основне научне појмове из природних и друштвених наука 

• Развио основне појмове о ширем природном и друштвеном окружењу – завичају  

• Запажа и уочава повезаност основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу 

• Развијање основних елемената логичког мишљења  

• Стекао елементе научне писмености, функционално их примењује 

• Сналази се у простору 

• Уважава и разуме сличности и разлике међу појединцима и међу групама 

• Користи различите социјалне вештине, знања и умења у непосредном окружењу 

• Развио одговоран однос према себи, окружењу и културном наслеђу 

Поступци и инструменти оцењивања  

• Посматрање (вођење белешки – чек листе) 

• Испитивање (усмено испитивање – разговор, усмено излагање, презентација радова, дискусија, расправа) 

• Тестирање (контролне вежбе) 

Критеријуми : 

• 10% ученика познаје и примењује знање у свакодневном животу, самостално проналази нове изворе знања, 

поседује основне појмове о ширем и ужем друштвеном окружењу  и завичају. Познаје различите материјале, 

групише их, уочава њихове сличности и разлике, даје нове примере њихове примене. Сам осмишљава оглед 

и самостално га изводи (кретање, магнетизам, електрицитет). Наводи примере примене знања у 

свакодневном животу. Познаје делатности људи, повезаност делатности људи и краја у коме живе, 

поткрепљује новим примерима. Познаје биљке и животиње наше земље наводи нове податке о њима. Познаје 

своја права и обавезе као и права и обавезе других и поштује их. Комуницира са другима и при томе исказује  

висок степен социјалних вештина: толерантан је, оцењује, консултује, предлаже организује када се ради у 

групно и самостално. Примењује правила здравог живота у свакодневном животу. 

•  80%  ученика поседује основне појмове о ширем и ужем друштвеном окружењу, завичају и домовини. 

Групише објекте на основу својстава материјала.уочава понашање материјала под различитим спољашњим 

утицајем, уочава како својства материјала одређују његову употребу. Врши самостално  једноставне огледе и 

посматра прати бележи и  уочава посматране узрочно последичне везе појаве и процесе у окружењу 

(материјали, кретање, електицитет, магнетизам). Познаје научене биљке има развијену свест о  важности 

очувања природе. Познаје своја и поштује права других. Зна шта су правила здравог живота и уме да их 

образложи. 

• 10 %  ученика познаје основне појмове о ширем и ужем друштвеном окружењу. Препознају врсте материјала 

од кога је предмет начињен и знају нека својства материјала. Врше једноставне огледе уз помоћ наставника. 
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Зна да наброји неке делатности људи . Познаје карактеристичне  биљке и животиње наше земље. Зна да 

постоје дечија права и да  треба поштовати своја и права других. Познаје нека правила здравог живота.  

Поступци и инструменти оцењивања  

• Посматрање (вођење белешки – чек листе, протоколи посматрања) 

• Испитивање (усмено изпитивање – разговор, усмено излагање, презентација радова, дискусија, расправа) 

• Тестирање (контролне вежбе) 

Време евалуације  

• Свакодневно (на сваком часу посматрањем и усменим испитивањем) 

• После сваке реализоване теме (писмено испитивање) 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Годишњи (глобални) план рада наставника 

РЕДОВНА НАСТАВА 

Ред. 
број 

Тема Број часова  

Обрада Утврђивање Провера Укупно 

1 СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 5 2 1 8 
2 ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ - 

ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ 
ПЕСАМА И ОСНОВИ 
МУЗИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ 

12 5 2 19 

3 СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ 5 2 2 9 
Укупно часова 22 9 5 36 
 

Циљнаставног предмета је:развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; оспособљавање за 

разумевање могућности музичког изражавања; развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем 

музичке традиције и културе свога и других народа. 

Задаци: 

• неговање способности извођења музике (певање/свирање); 

• упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности 

• стицање навика слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука; 

• подстицање музичког стваралаштва  и изражавања  у свим музичким активностима (извођење, слушање, 

истраживање и стварање музике) 

• развијање критичког мишљења – исказивање осећања о музици која се изводи и слуша. 

Оперативни задаци:   

Ученици треба  да:   

• певају песме по слуху  

• слушају вредна дела уметничке и народне музике 

• изводе дечје, народне и уметничке игре 

• свирају на дечјим музичким инструментима 

• усвајају основе музичке писмености 

                                                            ПЛАН   ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Резултати :  
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• Певање песама по слуху и са нотног текста уз стално подстицање ученика на што изражајније певање 

научених песама 

• Усвајање музичког речника у вези са певањем и свирањем (пиано,форте, мецо форте) 

• Усвајање музичког писма (линијски систем, виолински кључ, трајање тонова и одговарајуће паузе) 

• Свирање и певање модела 

• Стицање искуства у слушном разликовању звучних боја (људски гласови, музички инструменти) и навикавање 

ученика на пажљиво слушање музике 

• Развијање маште и креативности у стваралаштву и стално подстицање ученика за обликовање ритма и 

мелодије на дечјим инструментима. 

Критеријум : 

• 90% ученика ће потпуно савладати планирано градиво и бити оспособљено за правилно музичко изражавање 

(певање и свирање), певање и извођење музичких игара, певање модела као припрему за музичку писменост, 

свирање модела, као и бројалица на ритмичким дечјим инструментима 

• 10% ученика ће делимично научити да певају песме по слуху, моделе и бројалице на дечјим ритмичким 

инструментима 

Поступци и инструменти оцењивања 

посматрање (израда аудио записа,стварање музичких колекција,музичке игре, чек листе –опште ангажовање и 

рад ученика) 

• испитивање (јавни наступ) 

Време евалуације 

Континуирано током школске године пратити опште ангажовање и ра 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Годишњи (глобални) план рада наставника 

РЕДОВНА НАСТАВА 

 

Ред. 

број 

Наставна тема Број часова  

Обрада Утврђивање Провера Укупно 

1 КОРИШЋЕЊЕ РАЗНИХ МАТЕРИЈАЛА 

ЗА КОМПОНОВАЊЕ 

4 3 1 8 

2 КОПМПОЗИЦИЈА И ПОКРЕТ У 

КОМПОЗИЦИЈИ 

12 6 1 20 

3 ОРНАМЕНТИКА 6 3 2 10 

4 ПРОСТОР (ПОВЕЗИВАЊЕ РАЗНИХ 

ОБЛИКА У ЦЕЛИНУ) 

11 5 2 18 

5 ОДАБИРАЊЕ СЛУЧАЈНО ДОБИЈЕНИХ 

ЛИКОВНИХ ОДНОСА ПО ЛИЧНОМ 

ИЗБОРУ УЧЕНИКА 

2 2 0 4 

6 ПЛАКАТ, БИЛБОРД, РЕКЛАМА 4 2 0 6 

7 ЛИКОВНЕ ПОРУКЕ КАО МОГУЋНОСТ 

СПОРАЗУМЕВАЊА 

4 2 0 6 



 

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

102 

 

8 ЛИКОВНА ДЕЛА И СПОМЕНИЦИ 

КУЛТУРЕ. ДЕЛА САВРЕМЕНИХ 

МЕДИЈУМА 

1 0 0 1 

Укупно часова 43 23 6 72 

 

ЦИЉ наставе ликовне културе у трећем разеду основне школе јесте оспособљавање ученика за визуелну 

комуникацију и доживљавање уметничких вредности, формирање стваралачке личности у складу са 

хуманистичким  опредељењем  друштва  и  карактером  овог  наставног предмета.  

ЗАДАЦИ: 

 упознавање свих ликовних елемената; 

 подстицање ликовног стваралачког рада; 

 упознавање и употреба различитих ликовних материјала и медија; 

 развијање естетских критеријума; 

 упознавање ликовних дела домаћих и страних уметника; 

 изазивање интересовања за савремена кретања у уметности свог и других народа; 

 развијање способности визуелне перцепције и аперцепције; 

 неговање креативног мишљења; 

 развијање свести о потребама оплемењивања животног и радног простора; 

 подстицање активног стваралачког учествовања у културном и уметничком животу средине; 

 развијање свести о значају естетског унапређивања своје околине и очувању природних вредности завичаја; 

 неговање интересовања за укупна људска достигнућа; 

 допринос еманципацији ученика; 

 унапређивање културе рада. 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 

Ученици треба да: 

 схвате ликовни рад као израз индивидуалног осећања, доживљаја и стваралачке имагинације; 

 опажају, осећају, објашњавају и реконструишу појаве или ситуације; 

 стекну искуство у хуманизацији животног и радног простора; 

 усвоје знања о линији, облику, боји, површини, дејству светлости на карактер облика, композицији, 
орнаментима, простору, визуелним знаковима и ликовним делима и споменицима културе; 

науче да се служе средствима и техникама ликовног изражавања који су доступни њиховом узрасту. 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ: 

ЗАДАЦИ: 

▪ опажање, упоређивање и ликовно представљање различитих: облика, боја, величина и положаја облика у 
простору; 

▪ коришћење одговарајућих техника и средстава при ликовном изражавању облика, боја, величина и положаја 
облика у простору; 
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▪ развијање ученикових потенцијала у области ликовности и визуелности. 

КРИТЕРИЈУМ: 

▪ 80% ученика увиђа и ликовно представља различите облике, боје, величине и положај облика у простору 

користећи при том одговарајуће ликовне технике и средства. Ураду показује склоност ка оригиналном и 

креативном чиме показује напредак у развоју ликовних потенцијала. 

▪ 10-20% ученика са променљивом успешношћу увиђа и ликовно представља облике, боје, величине и положај 

облика у простору предвиђеним ликовним техникама и средствима. 

▪ до 5% ученика остварује минималне образовне захтеве: опажа и упоређује различите облике, боје, величину и 

положаја облика у природи; 

▪ користи одговарајуће технике и средстава ликовно-визуелног изражавања. 

ПОСТУПЦИ И ИНСТРУМЕНТИ ОЦЕЊИВАЊА: 

▪ посматрање (практични радови, прављење портфолија ученичких радова, естетско уређење учионичног и 

школског простора ) 

▪ испитивање (разговор, усмено излагање, презентација радова, изложбе, учешће на ликовним конкурсима, 

дикусија, расправа) 

ВРЕМЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ 

▪ на сваком часу, после сваке реализоване теме 

      

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

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 

 

Циљ наставе физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са 

осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, 
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афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, 

навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада 

Задаци наставе физичког васпитања су:  

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

▪ стицање моторичких способности; 

▪ развој и усавршавање моторичких способности; 

▪ стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање ради разумевања значаја и суштине физичког 

васпитања дефинисаног циљем овог васпитно-образовног подручја; 

▪ формирање морално-вољних квалитета личности; 

▪ оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада; 

▪ стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине. 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ : 

Задаци: 

1. Развијање координације, равнотеже и експлозивне снаге; 

2. Формирање и овладавање елементарним облицима кретања 

3. Правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских навика 

4. Прилагођавање ученика на колективан живот и рад 

(Радни картон сваког ученика садржи измерене вредности или оцену стања поменутих елемената) 

Критеријум: 

• 70 до 80% ученика показује боље постигнуће при провери: координације, равнотеже и експлозивне снаге при 

елементарним облицима кретања, исправности држања тела, општег зравственог стања, личне хигијене и 

коректног социјалног понашања у колективном животу у односу на стање на почетку школске године; 

• 10 до 20% ученика остварује иста постигнућа  при провери: координације, равнотеже и експл. снаге при 

елементарним облицима кретања, исправности држања тела, стања здравља, личне хигијене и социјалног 

понашања у колективу; 

• до 10% ученика  повремено учествује у наставном процесу и задовољава минималне образовне захтеве 

према могућностима ученика 

Поступци и инструменти оцењивања: 

• посматрање (вођење белешки – чек листе, протоколи посматрања);  

• учешће на спортским активностима и  такмичењима 

Време евалуације: 

• На почетку школске године (почетно стање) 

• Континуирано током школске године, након окончања тематских целина 

• На крају школске године (упоређивање почетног и крајњег стања физичких способности ученика) 

 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

РЕДОВНА НАСТАВА 

Ред. број Наставна тема Број часова  

Обрада Утврђивање Провера Укупно 

1 ЖИВОТНА СРЕДИНА 4 1 1 6 

2 ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ И ПРОМЕНЕ 4 1 1 6 
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У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 

3 ЗАГАЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

7 2 1 10 

4 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 10 2 2 14 

Укупно часова 25 6 5 36 

 

Циљеви и задаци 
 
– разумевање појава у непосредној животној средини; 
– препознавање човековог негативног односа према животној средини (квалитет воде, 
   ваздуха, земљишта, хране, биљног и животињског света); 
– уочавање узрочно-последичних веза у животној средини; 
– уочавање узрочно-последичних веза у животној средини извођењем једноставних огледа; 
– васпитавање ученика да чува и уређује простор у којем живи и учи;  
– стицање навике да се одговорно понаша према животињама; 
– развијање интересовања и способности за активно упознавање и чување животне средине; 
– решавање једноставних проблемских ситуација – самостално и у тиму; 

– развијање правилног става и критичког мишљења; 
 
 
 
НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА– НАРОДНА ТРАДИЦИЈА - III РАЗРЕД 

 

Циљеви и задаци  

 
 упознавање различитих традиционалних заната у окружењу, 

 стицање елементарних знања о појединим традиционалним занатима, 

 упознавање са фолклорним веровањима као пратећим формама традиционалних 

заната, 

 упознавање карактеристичних обичајно-обредних облика понашања везаних за 

одређене традиционалне занате, 

 упознавање типичних традиционалних заната урбаних и руралних средина, 

 схватање значаја о чувању и неговању традиционалних заната. 

 

Годишњи фонд 

часова 

36 

 

 

Недељни фонд часова 1 

 

Наставна средства 

Уџбеник  

Остало Силвија Перић,  Вилма Нишкановић: Све, све, али занат, ПРИРУЧНИК 

ЗА НАСТАВНИКЕ  за трећи разред основне школе, ЗУНС 

 

Наставне методе  Вербална, текстуална, писаних радова, илустративна, демонстративна, дискусија, 

кооперативне методе , интерактивне методе, амбијентално учење 
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Иновације Настава у природи, посећивање позоришних представа, посета Етнографском музеју, 

презентације,прављење паноа 

 

Активности 

Наставника Планира, организује, бира и саопштава наставне садржаје, реализује, 

подстиче примену наученог и усмерава процес учења, преноси 

теоријска и практична знања, прати, процењује и вреднује ниво и 

квалитет усвојености знања, формира правилан поглед на свет, 

развија карактер ученика 

 

Ученика Активно учествује у настави – самостално и интерактивно  ( 

посматрање, уочавање, опажање, описивање, процењивање, 

груписање, праћење, бележење, сакупљање, стварање, играње, 

активности у вези мини-пројекта,  играње), понављање, вежбање, 

анализирање и синтетизовање података, чињеница и информација, 

учешће у дискусији 

 

Ресурси Ученици, учитељ, родитељи, двориште, учионица 

 

Сарадници Ученици, учитељ, родитељи, педагог, психолог, предметни наставник, разни стручњаци 

 

Сарадња  ... са другим одељењима, са родитељима, другим школама, позориштима, музејима, 

организацијама, културним институцијама и другим установама локалне заједнице; 

сарадња наставника унутар и међу стручним активима школе на изради и реализацији 

заједничких пројеката, размени искустава(ДУБ,ПДНБ) 

   

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА 
 
Циљ и задаци: 
 
- Развијање моторичких способности уз коришћење материјала, прибора,  
алата, апарата, уређаја и рачунара; 
- Развијање конструкторских вештина; 
- Развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања; 
- Упознавање и употреба образовних програма; 
- Упознавање једноставног програма за цртање и одговарајуће алате; 
- Развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора, алата,  
апарата, уређаја и рачунара у игри свакодневном животу; 
- Развијање способности решавања једноставних задатака уз помоћ  
рачунара. 
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Редни 

број  

Наст. 

теме 

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ 
Број часова 

по теми  

Број часова 
за 

 

об
ра

д

у 

ве
ж

б
е 

1. Правимо, конструишемо    6 3 3 

2. Играмо игрице 4 2 2 

3. Компјутерски буквар 4 2 2 

4. Играмо се и цртамо 6 3 3 

5. Пиши - бриши 4 2 2 

6. Рачунамо – рад са калкулатором 4 2 2 

7. Креирамо, стварамо 8 3 5 

Укупан број часова 36 17 19 

 

  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ: 

Сазнање о себи и другима кроз подстицање развоја личности и социјалног сазнања.Ученици постају активни 
учесници у процесу васпитања и образовања. Изграђују сазнања , умења, способности и вредности неопходне за 
формирање аутономне, одговорне, и креативне личности 

Задаци: 

~подстицање самосвести, самопоштовања,и уважавања других 
~оспособљавање да препознају и разумеју сопствена осећања и потребе 
~развијање способности невербалне и вербалне комуникације 
~оспособљавање за примену вештина ненасилне комуникације у решавању сукоба 
~упознавање непосредног друштвеног окружења и сопствениг места у њем 

РЕД.БР. 

 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ТИП ЧАСА МЕТОДЕ 

РАДА 

КОРЕЛАЦИЈА НАСТАВНА 

СРЕДСТВА Обрад

а. 

Остал

о. 

Укуп

но 

     1. Упознавање са 

садржајем 

предмета 

1 1 2 разговор 

кооперативна 

 

Српски језик 

природа и 

друштво 

Краћи текстови 

      2. Уважавање 

различитости и 

особености 

5 4 9 Интерактивна 

разговор 

Српски језик 

ликовна култура 

Краћи текстови 

      3. Пријатељство и 

моралне дилеме 

2 3 5 Кооперативн

а разговор 

Српски језик 

ПД,ликовна 

култура 

Краћи текстови 

цртежи 

      4. Појединац и 

заједница 

4 5 9 Интерактивна 

разговор 

Српски језик 

ликовна кул. 

Краћи текстови 

цртежи 

      5. Заштита од 

насиља, 

ненасилно 

решавање сукоба 

2 1 3 Разговор 

кооперативна 

интерактивна 

Српски језик 

ликовна култура 

ПД 

Музичка култура 

Краћи текстови 

цртежи 



 

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

108 

 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

 

Циљеви и задаци 
предмета 

Циљеви верске наставе јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и религијских заједница које живе и делују на нашем животном 

простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се 

омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој 

историјски припадају, односно чување и неговање сопстевног верског и културног 

идентитета, уз уважавање других религијских искустава и филозофских погледа, као и 

научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства. 

Годишњи фонд часова 36 Недељни фонд 
часова 

1 

Наставна средства 
Уџбеник нема уџбеника 
Остала 
средства 

Иконе, графоскоп, бојице, постери, ЦД, пројектор, ДВД, географске 
карте итд. 

Методе и технике Дијалошка, монолошка, демонстративна, текстуална, показивање, приказивање, 
практични радови 

Иновације Групни рад ученика, организација приредбе, излети у природу 

Активности 

 
Наставника 

Планира, организује, бира садржаје, усмерава, реализује, 
демонстрира, објашњава, даје упутства, омогућава примену 
наученог, партнер у учењу, обезбеђује ресурсе,  прати ефекте 
сопственог рада, прати ефекте рада ученика 

Ученика  Вежбање, разговор, самосталан и интерактивни рад, упоређује, 

посматра, процењује, сарађује, креира 

Ресурси Ученици, наставници, родитељи, Црква, Света литургија, поклоничко путовање (излети, 
екскурзије), квизови и такмичења, одлазак у биоскоп или позориште, двориште, 
учионица, искуство ученика 

Сарадници Ученици,  ПП служба,  вероучитељи,  учитељи, наставници, родитељи, свештеници и 
ђакони 

 

Број 
теме 

Наставна тема и  
садржај у оквиру 

теме 

Број часова 
Задаци Стандарди 

Начин провере 
остварености 

стандарда 
Корелација Обрада Остало 

1. 

I УВОД 

-  Уводни час - Свет 

је створен за тебе, 

 / 1 

-пружити 
ученицима 
могућност да 
разумеју да је 
човек у 

 Практичан рад, 
усмена 
провера кроз 
вежбе, квизове, 
асоцијације и 

1.  
Грађанско 
васпитање 
 

      6. Развијање 

моралног 

расуђивања 

2 2 4 Разговор 

кооперативна 

интерактивна 

ПД, српски језик 

физичко 

васпитање  

Краћи текстови 

дидактички 

маиеријал 

      7. Развијање 

еколошке  свести 

2 2 4 Разговор 

кооперативна 

интерактивна 

ПД, српски језик, 

физичко 

васпитање 

Краћи текстови 

дидактички 

материјл 

укупно 18 18 36 
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чувај га природној вези 
са свим оним 
што је Бог 
претходно 
створио, али да 
се разликује од 
свих створених 
бића  
-објаснити 
ученицима да 
је човек икона 
Божја (сличан 
Богу) зато што је 
створен као 
слободна 
личност и једини 
позван да буде 
домаћин света  
-омогућити 
ученицима да 
увиде разлику 
између Бога и 
створене 
природе 
-омогућити 
ученику да увиди 
да је Бог створио 
свет из љубави 
-омогућити 
ученику да увиди 
да се Бог брине 
о свету 
-омогућити 
ученику да 
разуме да је Бог 
из бриге према 
свету и човеку 
послао свога 
Сина у свет 
-Пружити 
ученицима основ 
за разумевање 
да се   лични 
однос с Богом   
остварује кроз 
служење Богу и 
ближњима 
-омогућити  
ученику  да 
увиди да су 
светитељи 
најбољи пример 
односа човека са 

тимски рад 2. Српски 
језик  
 
3. Ликовна 
култура  
 
4. Музичка 
култура  
 
5. Народна 
традиција  
 
6. Свет око 
нас  

2. 

II БОГ СТВАРА 

СВЕТ И ЧОВЕКА 

-  Свето Писмо нам 

сведочи о настанку 

света  

- Света некада 

уопште није било 

- Сво је биље 

створено и Сунцем 

обасјано 

- Све врви од 

живота 

- Створен сам да 

личим на Бога 

5  2 

 Практичан рад, 
усмена 
провера кроз 
вежбе, квизове, 
асоцијације и 
тимски рад 

3. 

III БОГ НАС ВОЛИ 

- Бог ствара свет из 

љубави  

- Бог, људи и 

природа 

- Свет не може без 

Бога  

- Бог се брине о 

свету  

- Божићни весници 

5   3 

 Практичан рад, 
усмена 
провера кроз 
вежбе, квизове, 
асоцијације и 
тимски рад 

4. 

IV ЗАЈЕДНИЦА 

БОГА И СВЕТА 

КРОЗ ЧОВЕКА 

- Човек домаћин и 

свештеник у свету  

- Свети Сава  

- Свети Сава брине 

о нама  

- Радост служења 

4  2  

 Практичан рад, 
усмена 
провера кроз 
вежбе, квизове, 
асоцијације и 
тимски рад 

5. 

V ЛИТУРГИЈА - 

ПРЕОБРАЖЕНИ 

СВЕТ 

- Наши дарови 

благодарности 

- Литургија - 

преображај света  

- Литургија – 

молитва за спасење 

човека и света  

- Васкресење 

Лазарево  

 5  2 

 Практичан рад, 
усмена 
провера кроз 
вежбе, квизове, 
асоцијације и 
тимски рад 
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- Васкрсење 

Христово 

Богом 
-пружити 
ученицима 
основна знања о 
о Светоме Сави 
као 
нашем примеру 
служења 
-пружити основ 
за разумевање 
да се на 
Литургији 
молимо за 
спасење целога 
света 
-ученицима 
пружити 
неопходно знање 
да разумеју да је 
човек 
одговоран за 
очување 
природе 
-омогућити 
ученицима да 
увиде на које све 
начине људи 
данас 
уништавају 
природу,  
тј. да увиде да 
загађење 
природе потиче 
од човека 
-омогућити 
ученицима да 
разумеју да је 
човек позван од 
Бога да брине о 
природи 
-упознати 
ученике са 
примерима 
изражавања 
љубави према 
природи 
-развијати код 
ученика 
скромност 

6. 

VI ЧОВЕК И 
ПРИРОДА 
- Све чека на љубав 
човека  
- Чувамо дарове 
Божије љубави  
- Стварање света у 
православној 
иконографији  
- Икона света 
створеног за мене 

 4  3 

 Практичан рад, 
усмена 
провера кроз 
вежбе, квизове, 
асоцијације и 
тимски рад 
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4.  РАЗРЕД 
 
СРПСКИ  ЈЕЗИК: 
 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ  СРПСКОГ  ЈЕЗИКА: 
 
Циљ наставе српског језика је да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће 
се усмено и и писмено правилно изражавати; да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна 
дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине. 
 
Задаци: 
 

- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и развија; 
- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима орпоепских и ортографских стандарда српског 

књижевног језика; 
- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 
- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено 

изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза; 
- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 
- увежбавање и усавршавање гласног читања(правилног, логичког и изражајног) и читања у 

себи(доживљеног, усмереног, истраживачког); 
- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање 

књижевноуметничких дела различитих жанрова; 
- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и 

часописа за децу; 
- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко 

процењивање прочитаног текста. 
 

- Оперативни задаци: 
 

- проширивање знања о простој реченици и њеним деловима; 
- савладавање основних појмова о промењљивим и непромењљивим речима; 
- оспособљавање за изражајно читање и казивање; 
- поступно оспособљавање ученика за самостално тумачење предметности књижевног текста и сценских 

дела(осећања, фабула, радња, ликови, поруке, стилогеност сценског израза); 
- навикавање на сажето, јасно, усмено и писмено изражавање према захтевима програма; 
- савладавање основа методологије израде писмених састава. 

Ред. 
бр. 

НАЗИВ  НАСТАВНЕ  
ТЕМЕ 

МЕТОДЕ 
РАДА 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

КОРЕЛАЦИЈА ОБРАДА ВЕЖБА 
УТВРЂИВАЊЕ, 
ПРОВЕРА 

СВЕГА 

1. 
КЊИЖЕВНОСТ 
Школска лектира 
Домаћа лектира 

Дијалошка 
Текстуална 
Писаних 
радова 
Усмено 
изражавање 

Читанка 
Наставни 
лист 
CD 

Ликовна 
култура 
Музичка 
култура 
Природа и 
друштво 

52 - 17 69 

2. 
ЈЕЗИК 
Граматика 
Правопис 

Дијалошка 
Текстуална 
Писаних 
радова 
Усмено 
изражавање 

Читанка 
О језику 
Наставни 
лист 
CD 

Ликовна 
култура 
Музичка 
култура 
 

33 - 15 48 
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3. 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
Писмено изражавање 
Усмено изражавање 

Дијалошка 
Текстуална 
Писаних 
радова 
Усмено 
изражавање 

Читанка 
О језику 
Наставни 
лист 
CD 

Ликовна 
култура 
Музичка 
култура 
 

- 42 8 50 

4. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

Писаних 
радова 
Усмено 
изражавање 

Наставни 
лист 
 

 

- - 13 13 

УКУПНО: 85 42 53 180 

 
 НАСТАВНА ТЕМА 

ОПШТИ СТАНДАРДИ  ПОСТИГНУЋА 
   основни ниво средњи ниво   напредни ниво 

1. 
ГОВОРНА КУЛТУРА 

 
1СЈ.0.1.1.    
1СЈ.0.1.2. 
1СЈ.0.1.3. 
1СЈ.0.1.4. 
1СЈ.0.1.5. 
1СЈ.0.1.6. 
1СЈ.0.1.7. 
1СЈ.0.1.8. 

  

2. 
ВЕШТИНА ЧИТАЊА И 
РАЗУМЕВАЊА ПРОЧИТАНОГ 

 
1СЈ.1.2.1.    
1СЈ.1.2.2.  
1СЈ.1.2.3.  
1СЈ.1.2.4.    
1СЈ.1.2.5.    
1СЈ.1.2.6.    
1СЈ.1.2.7.   
1СЈ.1.2.8. 

 
1СЈ.2.2.1.   
1СЈ.2.2.2.    
1СЈ.2.2.3.    
1СЈ.2.2.4.   
1СЈ.2.2.5. 
1СЈ.2.2.6. 
1СЈ.2.2.7. 
1СЈ.2.2.8. 
1СЈ.2.2.9. 
1СЈ.2.2.10. 

 
1СЈ. 3.2.1. 
1СЈ. 3.2.2. 
1СЈ. 3.2.3. 
1СЈ. 3.2.4. 
1СЈ. 3.2.5. 
1СЈ. 3.2.6. 
1СЈ. 3.2.7. 

3.  
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 
1СЈ. 1.3.1.    
1СЈ. 1.3.2.    
1СЈ. 1.3.3.    
1СЈ. 1.3.4.    
1СЈ. 1.3.5.    
1СЈ. 1.3.6.    
1СЈ. 1.3.7.    
1СЈ. 1.3.8. 
1СЈ. 1.3.9.  
1СЈ. 1.3.10. 

 
1СЈ. 2.3.1. 
1СЈ. 2.3.2.    
1СЈ. 2.3.3.   
1СЈ. 2.3.4.  
1СЈ. 2.3.5. 
1СЈ. 2.3.6. 
1СЈ. 2.3.7. 
1СЈ. 2.3.8. 
1СЈ. 2.3.9. 
1СЈ. 2.3.10. 
1СЈ. 2.3.11. 

 
1СЈ. 3.3.1. 
1СЈ. 3.3.2. 
1СЈ. 3.3.3. 
1СЈ. 3.3.4. 
1СЈ. 3.3.5. 
1СЈ. 3.3.6. 

4.  
ГРАМАТИКА И 

 
1СЈ. 1.4.1.    

1СЈ. 2.4.1.    
1СЈ. 2.4.2.    

 
1СЈ. 3.4.1. 
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Образовни стандарди за крај основног образовања: 

 
 
ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА - ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ ПРВОГ ЦИКЛУСА ОБАВЕЗНОГ 
ОБРАЗОВАЊА  
 
Општи стандарди постигнућа - образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања за Српски 
језик садрже стандарде постигнућа за области: Говорна култура, Вештина читања и разумевање прочитаног, 
Писано изражавање, Граматика и лексикологија и Књижевност. У оквиру сваке области описани су захтеви на 
три нивоа, осим у области Говорна култура. 
 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу. 
 
1. ГОВОРНА КУЛТУРА 
У области ГОВОРНА КУЛТУРА ученик/ученица: 
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 издвај ања значај них 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 
 
2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица: 
1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличког и латиничког текста  
1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом, проналазећи информације експлицитно исказане у 
једној реченици, пасусу, или у једноставној табели (ко, шта, где, када, колико и сл.) 
1СЈ.1.2.3. препознаје да ли је тражена информација, која може да буде исказана на 
различите начине (синонимија, парафраза), садржана у тексту 
1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов, пасус, име 

ЛЕКСИКОЛОГИЈА 
 * граматика 
 
 
 

 
 * лексикологија 

1СЈ. 1.4.2.    
1СЈ. 1.4.3.    
                     
                     
                     

 
1СЈ. 1.4.4.    
1СЈ. 1.4.5.    

1СЈ. 2.4.3.    
1СЈ. 2.4.4. 
1СЈ. 2.4.5. 
1СЈ. 2.4.6. 
1СЈ. 2.4.7. 
 
1СЈ. 2.4.8.     
1СЈ. 2.4.9. 

1СЈ. 3.4.2. 
1СЈ. 3.4.3. 
 
 
 
 
1СЈ. 3.4.4. 
1СЈ. 3.4.5. 

5.  
КЊИЖЕВНОСТ 

 
1СЈ.1.5.1.    
1СЈ.1.5.2.    
1СЈ.1.5.3.    
1СЈ.1.5.4.    

                     

1СЈ.2.5.1.    
1СЈ.2.5.2.    
1СЈ.2.5.3. 
1СЈ.2.5.4. 
1СЈ.2.5.5. 
1СЈ.2.5.6. 
1СЈ.2.5.7. 

 
1СЈ. 3.5.1. 
1СЈ. 3.5.2.   
1СЈ. 3.5.3. 
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аутора; садржај, речник) 
1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста 
1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење текста 
1СЈ.1.2.7. разликује књижевноуметнички од информативног текста  
1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се допада, да ли му је занимљив; да 
ли постоји сличност између ликова и ситуација из текста и особа и ситуација које су му познате; издваја речи које 
су му непознате 
 
3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица: 
1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице  
1 СЈ.1.3.2. уме да се потпише 
1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункциј ским 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 
1 СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи теме 
1СЈ.1.3.7. препричава кратак једноставан текст (до 400 речи) 
1 СЈ.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) 
 
4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА 
У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима, ученик/ученица: 
1СЈ. 1.4.1. препознаје врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)  
1 СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и број заједничких именица) и глаголско 
време (презент, перфекат и футур)  
1 СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне, заповедне) и по 
потврдности/одричности (потврдне и одричне) 
 
У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица: 
1 СЈ.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.) 
 
5. КЊИЖЕВНОСТ 
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица: 
1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне родове на основу формалних одлика поезије, прозе и драме 
1 СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну) 
1 СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у 
књижевноуметничком тексту 
1 СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту 
 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу. 
 
2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНО 
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица: 
1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди на ком месту у тексту ј е 
пауза, место логичког акцента; кој и део текста треба прочитати брже, а кој и спориј е 
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) 
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1СЈ.2.2.5. одређује основни смисао текста и његову намену  
1СЈ.2.2.6. препознаје фигуративно значење у тексту 
1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на основу текста (предвиђа даљи ток радње, објашњава расплет, уочава 
међусобну повезаност догађаја, на основу поступака јунака/актера закључује о њиховим особинама, осећањима, 
намерама и сл.) 
1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/не допада, због чега му је 
занимљив/незанимљив; да ли се слаже/не слаже са поступцима ликова 
1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни 
1СЈ.2.2.10. вреднује примереност илустрација које прате текст; наводи разлоге за избор одређене илустрације 
 
3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица: 
1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 
1 СЈ.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, ц; правилно пише сугласник ј у интервокалској позицији; правилно пише речцу ли и речцу не; 
употребљава запету при набрајању 
1 СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз (ред речи у реченици, типове реченица, 
дужину реченице... ) 
1 СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје текста коју поткрепљује одговарајућим детаљима 
1 СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава комуникативној ситуацији 
(формалној/неформалној) 
1 СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст 
1 СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст 
1 СЈ.2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синониме (нпр. да избегне понављање) 
1 СЈ.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 
 
4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА 
У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима, ученик/ученица: 
1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)  
1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне и градивне придеве; 
личне заменице; основне и редне бројеве) 
1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род и број личних заменица у номинативу  
1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке категорије глагола (лице, број и род) и уме да пребаци глаголе из једног 
глаголског времена у друго  
1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат и глаголски предикат 
1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне, заповедне) и по 
потврдности/одричности (потврдне и одричне)  
1СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику 
 
У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица: 
 
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 
 
5. КЊИЖЕВНОСТ 
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица: 
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 
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1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова; и односе међу ликовима у 
књижевноуметничком тексту  
1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима (нпр. одређује редослед догађаја у књижевноуметничком тексту) 
1СЈ.2.5.6. разликује приповедање од описивања и дијалога 
1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну употребу језика у књижевноуметничком тексту 
 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу. 
 
2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица: 
1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући информације из различитих делова дужег 
текста 
1 СЈ.3.2.2. повезује и обједињује информације исказане различитим симболичким системима (нпр. текст, табела, 
графички приказ) 
1СЈ.3.2.3. разликује различита гледишта заступљена у информативном тексту (нпр. мишљење аутора текста vs. 
мишљења учесника у догађају) 
1 СЈ.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) 
 
3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица: 
1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи разноврсне синтаксичке конструкције, 
укључујући и сложене 
1 СЈ.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 
1 СЈ.3.3.4. саставља кратак експозиторни текст 
1 СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у односу на узраст) 
1 СЈ.3.3.6. издваја пасусе 
 
4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА 
У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима, ученик/учпеница: 
1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне и градивне придеве; 
личне заменице; основне и редне бројеве; глаголе)  
1СЈ.3.4.2. уме да промени облик променљивих речи према задатом критеријуму: заједничких именица према 
броју, а глагола, придева и заменица према роду и броју  
1СЈ.3.4.3. препознаје прави објекат (у акузативу) и прилошке одредбе за време, место и начин 
 
У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица: 
 
1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и текста/контекста у којем су 
употребљени 
1 СЈ.3.4.5. употребљава речи у основном и пренесеном/фигуративном значењу 
 
5. КЊИЖЕВНОСТ 
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица: 
1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст  
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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 
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 
Наставник: 

Наставна ситуација: 
Ученици су савладали програм за 3. разред. Препознају и користе вокабулар везан за уже и шире окружење, 

Present Simple Tense и Present Continuous Tense. Спремни су да активно користе стечено знање и проширују 

новим 

Годишњи план рада 

 
Ред. бр. 
наставне 
теме  

 
 
Назив наставне теме 

Број часова Стандарди Корелација 
Обрада 
новог 
градива 

Други 
типови  
часа 

Укупно 

0 Hello 2 2 4 ПСТ    1.3.1      
1.3.2 
ПСТ    2.1.8      
2.1.14 
ПСТ    
3.1.18    
3.1.27 

Српски 
језик 
 
Природа и 
друштво 

1. People 3.5 3.5 7 ПСТ   
1.1.16    
1.1.18    
1.3.1    
1.3.2 
ПСТ    
2.1.15    
2.1.18 
ПСТ   
3.1.16     
3.1.24 

Српски 
језик 

2. Homes 4 5 9 ПСТ   1.1.6    
1.1.16    
1.3.1    
1.3.2 
ПСТ    1.3.5    
2.1.22 

Српски 
језик 
 
Природа и 
друштво 

3. Animals 4 4 8 ПСТ    
1.1.19    
1.3.1      
ПСТ    
2.1.20    
2.3.6 
ПСТ    
3.1.21 

Српски 
језик 
Природа и 
друштво 

4. My Life 4.5 4.5 9 ПСТ    
1.1.13    
1.3.1       
ПСТ    

Српски 
језик 
Природа и 
друштво 
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2.1.16    
2.1.22    
2.3.3 
ПСТ    
3.1.15    
3.3.1 

5. Sport 4 4 8 ПСТ    
1.1.14    
1.1.16     
1.1.18       
ПСТ    
2.1.16    
2.1.20    
2.1.22 
ПСТ    
3.1.15     

Српски 
језик 
 
Физичко 
васпитање 

6. Detectives 4 5 9 ПСТ    
1.1.17    
1.3.4       
ПСТ    
2.1.17    
2.1.22    
2.3.8 
ПСТ    
3.1.21     

Српски 
језик 

 

7. Celebration 3 5 8 ПСТ    
1.1.16    
1.3.1       
ПСТ    
2.1.22    
2.3.1    
2.3.6 
ПСТ    
3.1.21     

Српски 
језик 
Природа и 
друштво 

8. School 4 6 10 ПСТ    
1.1.13    
1.1.20    
1.3.4       
ПСТ    
2.1.14    
2.1.23    
2.3.3  2.3.8 
ПСТ    
3.1.21     

Српски 
језик 
Природа и 
друштво 

       
Укупно часова: 72   

 

Напомена 
 
Следећи стандарди су присутни на готово свим часовима и зато нису наведени у колони Стандарди: 
 
ПСТ       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   1.1.16   1.1.21   1.1.22 1.1. 23   1.2.1   1.2.2    1.2.3       ПСТ       2.1.1       2.1.2      2.1.3      2.1.6       2.1.12     
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2.1.13    2.1.16    2.1.24    2.1.25    2.2.1      2.2.2      2.2.3      2.3.1     2.3.2 
ПСТ       3.1.1      3.1.2       3.1.6      3.1.16     3.1.17     3.1.20    3.1.29    3.2.1      3.2.2      3.2.3      3.3.1      3.3.2       
3.3.5    3.3.6 
 
   

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 
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 

 
Школски план рада  допунске наставе      
 
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. 

 

Редни број 
наставне теме 

 
    Назив наставне теме 

           Број  часова 

за  
обраду 

за друге  
типове 

укупно 

 
1. 

 
ГРАМАТИКА (GRAMMAR) 

  
16 

 
16 

 
2. 

 
ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ (WRITING) 

  
8 

 
8 



 

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

120 

 

 
3. 

 
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ (SPEAKING) 

  
4 

 
4 

 
4. 

ВЕШТИНЕ ЧИТАЊЕ И СЛУШАЊЕ (READING & 
LISTENING COMPREHENSION) 

  
4 

 
4 

 
5. 

УСВАЈАЊЕ НОВИХ РЕЧИ И ИЗРАЗА 
(VOCABULARY) 

  
4 

 
4 

  
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. 
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 

 
МАТЕМАТИКА 
 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ: 
 
Ученик/ученица може: 
- да разуме и употреби изразе који се често користе 
- да разуме и користи једноставне реченице 
- да опише породицу, околину и ствари које су у вези са непосредним потребама 
- да постави питања и да на њих одговори 
- да напише једноставну разгледницу, попуни образац или у неколико реченица опише себе или своју породицу 
- да препозна граматичке садржаје и самостално их користи 
 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 
 
Циљ наставе математике је да ученици усавоје елементарна  математичка знања која су потребна за схватање 
појава и зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у 
решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког образовања и за 
самообразовање; као и да допринесе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и 
свестраном развоју личности ученика. 
 
ЗАДАЦИ: 
 
- да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у 
разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу;  
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- да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене у различитим 
подручјима човекове делатности, за успешно настављање ообразовања и укључивање у рад; 
- да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног 
мишљења; 
- да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања. 
 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 
 
Ученици треба да: 
- успешно савладају читање и писање природних бројева у декадном бројевном систему; 
- упознају скуп природних бројева; 
- науче да природне бројеве приказују тачкама бројевне полуправе; 
- умеју да читају и записују помоћу слова основна својства рачунских операција; 
- упознају и уочавају зависност између резултата и компонената операције; 
- примењују упозната својства рачунских операција при трансформисању израза и у случају рачунских 
олакшица; 
- знају да читају, састављају и израчунавају вредност израза са више операција; 
знају да решавају једноставније једначине и неједначине у скупу природних бројева; 
- успешно решавају задатке дате у текстуалној форми; 
- упознају разломке, њихово читање, писање и значење, уз коришћење одговарајућих термина; 
упознају јединице за површину и примењују их при израчунавању површине квадрата,  
- правоугаоника, квадра и коцке. 

                                                                       

Ред. 
број 

НАЗИВ  
НАСТАВНЕ  
ТЕМЕ 

МЕТОДЕ РАДА 
НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

КОРЕЛАЦИЈА ОБРАДА ВЕЖБА 
УТВРЂИВАЊЕ, 
ПРОВЕРА 

СВЕГА 

1. 

Понављање 
градива 
трећег 
разреда 

дијалошка 
писаних радова 

припремљени 
задаци 

 - 3 2 5 

2. 
Скуп 
природних 
бројева 

демонстративна 
дијалошка 
текстуална 
писаних радова 

дидактички 
материјал 
уџбеник 
вежбанка 

Српски јез. 
Музичка 
кул. 
Физичко в. 

50 54 28 132 

3. 
Мерење и 
мере 

демонстративна 
дијалошка 
текстуална 
писаних радова 

уџбеник 
вежбанка 
припремљени 
задаци 
лењир 

Ликовна 
култура 

4 7 1 12 

4. Површина 

демонстративна 
дијалошка 
текстуална 
писаних радова 

уџбеник 
вежбанка 
припремљени 
задаци 
лењир 
модели 
геометријских 
тела 

Физичко в. 
Природа и 
друштво 
Ликовна 
кул. 

9 8 6 23 

5. 
Писмени 
задаци са 
исправкама 

Дијалошка 
писаних радова 

припремљени 
задаци  - 4 4 8 

УКУПНО: 63 72 41 180 
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ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ ПРВОГ ЦИКЛУСА ОБАВЕЗНОГ 
ОБРАЗОВАЊА 
 
Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања за предмет 
Математика садржe стандарде постигнућа за области: Природни бројеви и операције са њима, Геометрија, 
Разломци и Мерење и мере. У оквиру сваке области описани су захтеви на три нивоа.  
 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу. 
ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 
 
У области ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица: 
 

стандард 1. 2.+ 3.+ 4.+ 
Зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да 
прикаже број на датој бројевној полуправој 

+    

Рачуна ведност бројевног израза са највише две операције сабирања и 
одузимања у оквиру прве хиљаде 

  ++  

Множи и дели без остатка (троцифрене бројеве једноцифреним) у оквиру прве 
хиљаде 

  ++  

Уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом + ++   
Уме да решава једноставне једначине у оквиру прве хиљаде   ++ ++ 

 
ГЕОМЕТРИЈА 
У области ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица: 

Стандард 1. 2.+ 3.++ 4.+ 
Уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг, троугао, правоугаоник, 
тачка, дуж, права, полуправа, угао) и уочава међусобне односе два геометријска 

+ ++   

 
 НАСТАВНА ТЕМА 

ОПШТИ СТАНДАРДИ  ПОСТИГНУЋА 

   основни ниво средњи ниво    напредни ниво 

1. 
ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И 
ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 

 
1МА. 1.1.1.   
1МА. 1.1.2.   
1МА. 1.1.3.     
1МА. 1.1.4.  
1МА. 1.1.5.   
 

 
1МА. 2.1.1. 
1МА. 2.1.2.   
1МА. 2.1.3.  
1МА. 2.1.4. 
1МА. 2.1.5. 

 
1МА. 3.1.1. 
1МА. 3.1.2. 
1МА. 3.1.3. 
1МА. 3.1.4. 
1МА. 3.1.5. 

2. 
ГЕОМЕТРИЈА 

 
1МА.1.2.1.      
1МА.1.2.2. 
1МА.1.2.3.    
1МА.1.2.4.   

 
1МА.2.2.1. 
1МА.2.2.2. 
1МА.2.2.3.  
1МА.2.2.4. 
1МА.2.2.5. 
1МА.2.2.6. 

 
1МА. 3.2.1. 
1МА. 3.2.2. 
1МА. 3.2.3. 
1МА. 3.2.4. 
1МА. 3.2.5. 

3. 
РАЗЛОМЦИ 

 
1МА.1.3.1. 
1МА.1.3.2.  

 
1МА.2.3.1 
1МА.2.3.2. 

 
1МА. 3.3.1. 
1МА. 3.3.2. 

4. 
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

 
1МА. 1.4.1 
1МА. 1.4.2.    
1МА. 1.4.3.    
1МА. 1.4.4. 

 
1МА. 2.4.1.   
1МА. 2.4.2.   
1МА. 2.4.3.    
1МА. 2.4.4. 
1МА. 2.4.5.   

 
1МА. 3.4.1. 
1МА. 3.4.2. 
1МА. 3.4.3. 
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објекта у равни (паралелност, нормалност, припадност) 
Зна јединице за мерење дужине и њихове односе  ++   
Користи поступак мерења дужине објекта приказаног на слици при чему је дата 
мерна јединица 

  ++  

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

   ++ 

 
РАЗЛОМЦИ 
У области РАЗЛОМЦИ ученик/ученица: 

стандард 1. 2.+ 3.+ 4.+ 
Уме да прочита и формално запише разломак 1/n (n <= 10) и препозна његов 
графички приказ 

  ++  

Уме да израчуна половину, четвртину и десетину неке целине  ++ ++  
 
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 
У области МЕРЕЊЕ И МЕРЕ ученик/ученица: 

стандард 1. 2.+ 3.+ 4.+ 
Уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем 
у једноставним ситуацијама 

+    

Зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате запремине течности (l, dl, 
ml) 

    

Зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате масе (g, kg, t)    ++ ++ 

Уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме + ++ ++ ++ 
 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу. 
 
ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 
У области ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица: 

стандард 1. 2.+ 3.+ 4.+ 
Уме да примени својства природних бројева (паран, непаран, највећи, најмањи, 
претходни, следећи број) и разуме декадни бројни систем 

+    

Уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу датом броју   ++  
Сабира и одузима, рачуна вредност израза + ++   
Рачуна вредност израза с највише две операције +    
Уме да решава једначине  ++   
 
ГЕОМЕТРИЈА 
У области ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3.+ 4.+ 
Уочава међусобне односе геометријских објеката у равни  +    
Претвара јединице за мерење дужине  ++   
Зна јединице за мерење површине и њихове односе   ++  
Уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника када су подаци дати у 
истим мерним јединицама 

  ++  

Уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника када су подаци дати у истим 
мерним јединицама 

  ++  

Препознаје мрежу коцке и квадра и уме да израчуна њихову површину када су 
подаци дати у истим мерним јединицама 

   ++ 

 
РАЗЛОМЦИ 
У области РАЗЛОМЦИ ученик/ученица: 

Стандард 1. 2.+ 3.+ 4.+ 
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Уме да препозна разломак a/b (b <= 10, a < b) када је графички приказан на фигури 
подељеној на b делова 

  ++  

Уме да израчуна n-ти део неке целине и обрнуто, упоређује разломке облика 1/n (n 
<= 10) 

 ++  ++ 

 
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 
У области МЕРЕЊЕ И МЕРЕ ученик/ученица: 

стандард 1. 2.+ 3.+ 4.+ 
Уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем 
у сложенијим ситуацијама 

+    

Зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година) и уме да претвара 
веће у мање и пореди временске интервале у једноставним ситуацијама 

 ++   

Претвара јединице за мерење запремине течности из већих у мање     
Претвара јединице за мерење масе из већих у мање   ++ ++  
Уме да користи податке приказане графички или табеларно у решавању 
једноставних задатака и уме графички да представи дате податке 

+    

 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу. 
ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 
У области ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица: 

стандард 1. 2.+ 3.+ 4.+ 
Уме да примени својства природних бројева у решавању проблемских задатака +    
Зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени + ++   
Уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција поштујући 
приоритет  

 ++   

Уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми +  ++  
Уме да одреди решење неједначине са једном операцијом   ++  
 
ГЕОМЕТРИЈА 
У области ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица: 

стандард 1. 2.+ 3.+ 4.+ 
Претвара јединице за мерење површине из већих у мање   ++  
Уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника   ++  
Уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника   +  
Уме да израчуна обим и површину сложених фигура у равни када су подаци дати у 
истим мерним јединицима 

   ++ 

Уме да израчуна запремину коцке и квадра када су подаци дати у истим мерним 
јединицама 

    

 
РАЗЛОМЦИ 
У области РАЗЛОМЦИ ученик/ученица: 

стандард 1. 2.+ 3.+ 4.+ 
Уме да прочита, формално запише и графички прикаже разломак a/b (b <= 10, a < 
b) 

  ++ ++ 

Зна да израчуна део a/b (b<=10, a<b) неке целине и користи то у задацима   + ++ 

 
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 
У области МЕРЕЊЕ И МЕРЕ ученик/ученица: 

стандард 1. 2.+ 3.+ 4.+ 
Зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година, век) и уме да 
претвара из једне јединице у другу и пореди временске интервале у сложенијим 
ситуацијама 

 ++ +++  



 

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

125 

 

Претвара јединице за мерење запремине течности      
Претвара јединице за мерење масе   ++ ++ 

 
ПРИРОДА И ДРУШТВО 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ 
ПРИРОДЕ И ДРУШТВА: 
 
Циљ предмета Природа и друштво је упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање 
способности за одговоран живот у њему. Усвајањем знања, умења и вештина деца треба да развију своје 
физичке, сазнајне и креативне способности. Упознавање природе и друштва развија код деце сазнајне 
способности, формира основне појмове из области природе, друштва и културе. Активним упознавањем 
природних и друштвених појава подстиче се природна радозналост деце.  
Већина циљева и задатака овог предмета постиже се кроз непосредно истраживачку активност деце и 
ненаметљив подстицај и подршку наставника. 
 
Задаци: 
 
- упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран жовот у 
њему  
- развијање основних научних појмо 
- ва из природних и друштвених наука; 
- развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу; 
- развијање радозналости, интересовања и способности за упознавање окружења; 
- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање 
њихове повезаности; 
- оспособљавање за сналажење у времену и простору; 
- разумевање и уважавање сличности и разлика међу појединцима и групама уз коришћење различитих 
социјалних вештина у непосредном окружењу; 
- оспособљавање за самостално учење и проналажење информација; 
- развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу. 
 

Н
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        ОСНОВНИ НИВО 

 
 
        СРЕДЊИ НИВО 

 
 
       НАПРЕДНИ НИВО 
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1ПД.1.1.1. прави разлику између природе и 
производа људског рада 
1ПД.1.1.2.зна ко и шта чини живу и неживу 
природу 
1ПД.1.1.3.зна заједничке карактеристике 
живих бића 
1ПД.1.1.4.уме да класификује жива бића 
према једном од следећих 
критеријума:изгледу,начину исхране,кретања 
и размножавања 
1ПД.1.1.5.препознаје и именује делове тела 
живих бића 
1ПД.1.1.6.разликује станишта према 
условима живота и живим бићима у њима 
 
 

1ПД.2.1.1.разуме повезаност живе 
и неживе природе на очигледним 
примерима 
1ПД.2.1.2.зна основне разлике 
између биљака,животиња и људи 
1ПД.2.1.3.примењује вишеструке 
критеријуме класификацијеивих 
бића 
1ПД.2.1.4.зна улогу основних 
делова живих бића 
1ПД.2.1.5.разуме повезаност 
услова живота и живих бића у 
станишту 
1ПД.2.1.6.разуме међусобну 
зависност живих бића у животној 
заједници 

1ПД.3.1.1.разуме повезаност живе 
и неживе природе на мање 
очигледним примерима 
1ПД.3.1.2.разуме функционалну 
повезаност различитих делова 
тела живих бића 
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1ПД.1.2.1.препознаје и именује природне 
ресурсе 
1ПД.1.2.2.зна употребну вредност природних 
ресурса 
1ПД.1.2.3.разликује повољно и неповољно 
деловање човека по очување природе 

1ПД.2.2.1.разликује обновљиве и 
необновљиве природне ресурсе 
1ПД.2.2.2.разуме еколошку 
оправданост употребе 
обновљивих ресурса и 
рационалног коришћења 
необновљивих ресурса 
1ПД.2.2.3.зна основне мере 
заштите живе и неживе природе 
као природних ресурса 
1ПД.2.2.4.зна шта је добробит 
животиња и поступке којима се 
она штити 
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1ПД.1.3.1.зна основна својства воде,ваздуха и 
земљишта 
1ПД.1.3.2.зна да су вода у природи,ваздух и 
земљиште састављени од више материјала 
1ПД.1.3.3.зна да различите животне намернице 
садрже различите састојке 
1ПД.1.3.4.зна основна својства 
материјала:тврдоћа,еластичност,густина,раствор
љивост,провидност, 
намагнетисаност 
1ПД.1.3.5.зна да својства материјала одређују 
њихову употребу и препознаје примере у свом 
окружењу 
1ПД.1.3.6.зна промене материјала које настају због 
промене температуре,услед механичког утицаја и 
деловања воде и ваздуха 
 

1ПД.2.3.1.зна сложенија својства воде 
и ваздуха:агрегатно стање и кретање 
1ПД.2.3.2.зна да су различита својства 
воде,ваздуха и земљишта последица 
њиховог различитог састава 
1ПД.2.3.3.разликује материјале који су 
добри проводници топлоте и 
електрицитета од оних који то нису 
1ПД.2.3.4.зна да топлотна и 
електрична проводљивост материјала 
одређују њихову употребу и препознаје 
примере у свом окружењу 
1ПД.2.3.5.разликује повратне и 
неповратне промене материјала 
1ПД.2.3.6.разликује промене 
материјала при којима настају други 
материјали од оних промена 
материјала при којима не настају други 
материјали 

1ПД.3.3.1.разуме 
како загревање и 
хлађење воде и 
ваздуха утичу на 
појаве у природи 
1ПД.3.3.2.примењуј
е знање о 
променама 
материјала за 
објашњење појава у 
свом окружењу 
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1ПД.1.4.1. уме да препозна кретање тела у 
различитим појавама 
1ПД.1.4.2.зна помоћу чега се људи орјентишу у 
простору:лева и десна страна,стране 
света,адреса,карактеристични објекти 
1ПД.1.4.3.уме да одреди стране света помоћу 
Сунца 
1ПД.1.4.4.зна јединице за мерење 
времена:дан,недеља,месец,година,деценија и век 
1ПД.1.4.5.уме да прочита тражене информације са 
часовника и календара 

1ПД.2.4.1.зна да кретање тела зависи 
од силе која на њега делује,врсте 
подлоге и облика тела 
1ПД.2.4.2.зна да се светлост креће 
праволинијски 
1ПД.2.4.3.уме да пронађе тражене 
улице и објекте на плану насеља 
1ПД.2.4.4.уме да пронађе основне 
информације на географској карти 
Србије:највећа и најважнија 
насеља,облике рељефа и површинских 
вода 
1ПД.2.4.5.уме да пронађе и упише 
тражене информације на ленти 
времена 

1ПД.3.4.1.уме да 
чита географску 
карту примењујући 
знања о странама 
света и значењу 
картографских 
знакова 
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1ПД.1.5.1.зна које друштвене групе постоје и ко су 
њихови чланови 
1ПД.1.5.2.зна основна правила понашања у 
породици,школи и насељу 
1ПД.1.5.3.зна које људске делатности постоје и 
њихову улогу 
1ПД.1.5.4.зна који су главни извори опасности по 
здравље и живот људи и основне мере заштите 
1ПД.1.5.5.зна поступке за очување и 
унапређивање људског здравља 

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

1ПД.3.5.1.разуме 
заједничке 
карактеристике 
друштвених група и 
разлике међу њима 
1ПД.3.5.2.разуме да 
се права и обавезе 
чланова 
друштвених група 
међусобно допуњују 
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1ПД.1.6.1.зна основне облике рељефа и 
површинских вода 
1ПД.1.6.2.зна основне типове насеља и њихове 
карактеристике 
1ПД.1.6.3.зна географски положај и основне 
одреднице државе 
Србије:територија,границе,главни 
град,симболи,становништво 
1ПД.1.6.4.зна најважније догађаје,појаве и 
личности из прошлости 
1ПД.1.6.5.зна основне информације о начину 
живота људи у прошлости 
1ПД.1.6.6.зна шта су историјски извори и именује 
их 

1ПД.2.6.1.препознаје и именује облике 
рељефа и површинских вода у свом 
месту и у околини 
1ПД.2.6.2.зна основне одлике рељефа 
и вода у држави Србији 
1ПД.2.6.3.разуме повезаност природно-
географских фактора – 
рељефа,вода,климе  - и делатности 
људи 
1ПД.2.6.4.зна редослед којим су се 
јављали важни историјски 
догађаји,појаве и личности 
1ПД.2.6.5.уочава сличности и разлике 
између начина живота некади сад 
1ПД.2.6.6.препознаје основна културна 
и друштвена обележја различитих 
историјских периода 
1ПД.2.6.7.препознаје на основу 
карактеристичних историјских извора о 
ком историјском периоду или личности 
је реч 

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

 

Ред. 
број 

НАЗИВ  НАСТАВНЕ  
ТЕМЕ 

МЕТОДЕ РАДА 
НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

КОРЕЛАЦИЈА ОБРАДА ВЕЖБА 
УТВРЂИВАЊЕ, 
ПРОВЕРА 

1. Моја домовина 
дијалошка 
текстуална 
писаних радова 

уџбеник 
слике 
географска 
карта 
припремљена 
питања 

Ликовна кул.  
Српски језик 
Музичка 
култура 

10 - 9 

2. Сусрет с демонстративна уџбеник Ликовна кул. 6 - 8 
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ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА 
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ  

ПРВОГ ЦИКЛУСА  
ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА 

 
Ове стандарде је донело Министарство образовања Републике Србије, Завод за вредновање квалитета 
образовања и васпитања за предмете: 
- природа и друштво, односно свет око нас 

 
ПРИРОДА И ДРУШТВО 
 
Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања за предмет 
Природу и друштво садржe стандарде постигнућа за области:  Жива и нежива природа, Екологија, Материјали, 
Кретање и орјентација у простору и  времену, Друштво и Држава Србија и њена прошлост. У оквиру сваке области 
описани су захтеви на три нивоа. 
 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу. 
 
ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА  
У области ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА  ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1ПД.1.1.1. Прави разлику између природе и производа људског рода + +   
1ПД.1.1.2. Зна ко и шта чини живу и неживу природу + +   
1ПД.1.1.3. Зна заједничке карактеристике људских бића + +   
1ПД.1.1.4. Уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума: 
изгледу, начину исхране, кретања и размножавања. 

+ + + + 

1ПД.1.1.5. Препознаје и именује делове тела живих бића. + +   
1ПД.1.1.6. Разликује станишта према условима живота и живим бићима у њима.  + + + 

 

природом дијалошка 
текстуална 
писаних радова 

слике 
припремљена 
питања 

Физичко в. 
Чувари 
природе 

3. 
Рад, енергија, 
производња и 
потрошња 

демонстративна 
дијалошка 
текстуална 
писаних радова 

уџбеник 
припремљена 
питања 
слике 

Ликовна кул. 
Музичка кул. 
Чувари 
природе 

5 - 6 

4. 
Осврт уназад 
- прошлост 

демонстративна 
дијалошка 
текстуална 
писаних радова 

уџбеник 
припремљена 
питања 
географска 
карта 
слике 

Ликовна кул. 
Српски језик 
Музичка 
култура 

8 - 9 

5. 
Истражујемо 
природне појаве 

демонстративна 
дијалошка 
текстуална 
писаних радова 

уџбеник 
припремљена 
питања 
слике 

Ликовна кул. 
Чувари 
природе 

8 - 3 

УКУПНО: 37 - 35 
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ЕКОЛОГИЈА 
У области ЕКОЛОГИЈА  ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1ПД.1.2.1. Препознаје и именује природне ресурсе.   + + 

1ПД.1.2.2. Зна употребну вредност природних ресурса.    + 

1ПД.1.2.3. Разликује повољно и неповољно  деловање човека по очувању 
природе. 

+ + + + 

 
МАТЕРИЈАЛИ 
У области МАТЕРИЈАЛИ  ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1ПД.1.3.1. Зна основна својства воде, ваздуха и земљишта. + + +  
1ПД.1.3.2. Зна да су вода у природи, ваздух и земљишта састављени од више 
материјала. 

 + +  

1ПД.1.3.3. Зна да различите животне намирнице садрже различите састојке. + +   
1ПД.1.3.4. Зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, густина, 
растворљивост, провидност, намагнетисаност. 

 + + + 

1ПД.1.3.5. Зна да својства материјала одрђује њихову употребу и препознаје 
примере у свом окружењу. 

+ + +  

1ПД.1.3.6. Зна промене материјала које настају због промене температуре, услед 
механичког утицаја и деловања воде и ваздуха. 

+ + + + 

 
КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ 
У области  КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1ПД.1.4.1. Уме да препозна кретање тела у различитим појавама. + + +  
1ПД.1.4.2. Зна помоћу чега се људи орјентишу у простору: лева и десна страна, 
стране света, адреса, карактеристични објекти. 

+ + +  

1ПД.1.4.3. Уме да одреди стране стране света помоћу Сунца.  + +  
1ПД.1.4.4. Зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценија 
и век.  

 + +  

1ПД.1.4.5. Уме да прочита тражене информације са часовника и календара.  + +  
 
ДРУШТВО 
У области  ДРУШТВО ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1ПД.1.5.1. Зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови.   + + 

1ПД.1.5.2. Зна основна правила понашања у породици, школи, насељу. + + + + 
1ПД.1.5.3. Зна које људске делатности постоје и њихову улогу. + + +  
1ПД.1.5.4. Зна који су главни извори опасности по здравље и живот људи и 
основне мере заштите. 

+ + + + 

1ПД.1.5.5. Зна поступке за очување и унапређивање људског здравља. + + + + 
 
ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ 
У области  ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1ПД.1.6.1. Зна основне облике рељефа и површинскиг вода.   + + 

1ПД.1.6.2. Зна основне типове насеља и њихове карактеристике. + + +  
1ПД.1.6.3. Зна географски положај и основне одреднице државе Србије: 
територија, границе, главни град, симболи, становништво. 

  + + 

1ПД.1.6.4. Зна најважније догађаје, појаве и личности из прошлости. + +   
1ПД.1.6.5. Зна основне информације о начину живота људи у прошлости.   + + 
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1ПД.1.6.6. Зна шта су историјски извори и именује их.   + + 

 
 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу. 
 
ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА  
У области ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА  ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1ПД.2.1.1. Разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима.  + +  
1ПД.2.1.2. Зна основне разлике између биљака, животиња и људи. + + +  
1ПД.2.1.3. Примењује вишеструке критеријуме класификације живих бића.   + + 

1ПД.2.1.4. Зна улогу основних делова живих бића. + +   
1ПД.2.1.5. Разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту.   + + 

1ПД.2.1.6. Разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници.   + + 

 
ЕКОЛОГИЈА 
У области ЕКОЛОГИЈА  ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1ПД.2.2.1. Разликује обновљиве и необновљиве природне ресурсе.     
1ПД.2.2.2. Разуме еколошку оправданост употребе обновљивих ресурса и 
рационалног коришћења необновљивих ресурса. 

    

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

    

1ПД.2.2.4. Зна шта је добробит животиња и поступке којима се она штити.     
 
МАТЕРИЈАЛИ 
У области МАТЕРИЈАЛИ ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1ПД.2.3.1. Зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и кретање  + +  
1ПД.2.3.2. Зна да су различита својства воде, ваздуха и земљишта последица 
њиховог различитог састава. 

  + + 

1ПД.2.3.3. Разликује материјале који су добри проводници топлоте и 
електрицитета од оних који то нису. 

  + + 

1ПД.2.3.4. Зна да топлотна и електрична проводљивост материја одређују њихову 
употребу и препознаје примере у свом окружењу. 

 + + + 

1ПД.2.3.5. Разликује повратне и неповратнепромене материјала.    + 

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

   + 

 
КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ 
У области  КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1ПД.2.4.1. Зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте подлоге 
и облика тела. 

 + +  

1ПД.2.4.2. Зна да се светлост креће праволинијски.  + +  
1ПД.2.4.3. Уме да пронађе тражене улице и објекте на плану насеља.   + + 

1ПД.2.4.4. Уме да пронађе основне информације на географској карти Србије: 
највећа и најважнија насеља, облике рељефа и површинских вода. 

  + + 

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

 
ДРУШТВО 
У области  ДРУШТВО ученик/ученица: 
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стандард 1. 2. 3. 4. 
1ПД.2.5.1. Зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова. + + + + 
1ПД.2.5.2. Зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама. + + + + 
1ПД.2.5.3. Разуме повезаност и међузависност различитих људских делатности. + + + + 
 
ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ 
У области  ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1ПД.2.6.1. Препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом месту 
и у околини. 

 + +  

1ПД.2.6.2. Зна основне облике рељефа и вода у држави Србији.   + + 

1ПД.2.6.3. Разуме повезаност природно-географских фактора – рељефа, вода, 
клима – и делатности људи. 

  + + 

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

   + 

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

1ПД.2.6.6. Препознаје основна културна и друштвена обележја различитих 
историјских периода. 

   + 

1ПД.2.6.7. Препознаје на основу карактеристичних историјских извора о ком 
историјском периоду или личности је реч. 

   + 

 
 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу. 
 
ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА 
У области ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА  ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1ПД.3.1.1. Разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним 
примерима. 

  + + 

1ПД.3.1.2. Разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бића.    + 

 
МАТЕРИЈАЛИ 
У области МАТЕРИЈАЛИ ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1ПД.3.3.1. Разуме како загревање и хлађење ваздуха утичу на појаве у природи.  + +  
1ПД.3.3.2. Примењује знање о променама материјала за објашњење појава у свом 
окружењу. 

   + 

 
КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ 
У области  КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1ПД.3.4.1. Уме да чита географску карту примењујући знања о странама света и 
значењу картографских знакова. 

  + + 

 
ДРУШТВО 
У области  ДРУШТВО ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1ПД.3.5.1. Разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу 
њима. 

 + + + 

1ПД.3.5.2. Разуме да се права и обевезе чланова друшвених група међусобно 
допуњују. 

 + + + 

 
ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ 
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У области  ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ ученик/ученица: 

стандард 1. 2. 3. 4. 
1ПД.3.6.1. Зна шта је претходило, а шта је уследило након важних историјских 
догађаја и појава. 

   + 

Поступци и методе праћења остваривања Школског програма су прецизирани израђеним Развојним планом школе 
 

ЛИКОВНА КУЛТУРА: 
 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ ЛИКОВНЕ  КУЛТУРЕ: 
 
Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче и развија учениково стваралачко 
мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета.  
 
ЗАДАЦИ: 
 

- настава ликовне културе има задатак да развија способност ученика за опажање облика, величина, светлина, 
боја, положаја облика у природи;  

- да развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за увођење у визуелно мишљење; 
стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава;  

- стварати услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе технике и средства ликовно-
визуелног изражавања;  

- развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности;  
- развијати ученикове потенцијале у области ликовности  и визуелности, те му помагати у самосталном изражавању 

коришћењем примерених техника и средстава;  
- развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности;  

 
- да ствара интересовање и потребу за посећивање изложби, галерија, музеја и чување културних добара; 
- да осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стичу у настави примењују у раду и животу; 
- развијати сензибилитет за лепо писање;  
- развијати моторичке способности ученика. 

 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ : 
 

- ликовно изражавање ученика у функцији развијања мишљења и визуелног ликовног естетског сензибилитета за 
медијуме, уз коришћење разних материјала за компоновање, покрет у композицији, орнаментику, простор, 
одабирање случајно добијених ликовних односа по личном избору, плакат и ликовне поруке као могућност 
споразумевања;  

- увођење ученика у различите могућности комуникација;  

 
 

НАЗИВ  
НАСТАВНЕ  
ТЕМЕ 

МЕТОДЕ РАДА 
НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

КОРЕЛАЦИЈА ОБРАДА ВЕЖБАЊЕ СВЕГА 

1. 
АМБИЈЕНТ – 
СЦЕНСКИ 
ПРОСТОР 

дијалошка 
демонстративна  

уџбеник 
прибор за 
цртање 
прибор за 
моделовање 
предмети из 
окружења 

Музичка култура   
Природа и 
друштво 
Српски језик 

8 4 12 

2. 
МОЈА МАШТА 
МОЖЕ 
СВАШТА 

дијалошка 
монолошка 
практичан рад  

уџбеник 
прибор за 
сликање 

Музичка култура    
Природа и 
друштво  

6 8 14 
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- стварање услова за развијање свести о потреби чувања човекове природне и културне околине, теактивног 
учествовања у квалитетном естетском и просторном уређењу животне околине

Српски језик 

3. СВЕТ БОЈА 

дијалошка 
демонстративна 
практичан рад 
хеуристичка 

уџбеник 
прибор за 
сликање 
предмети из 
окружења 

Музичка култура    
Природа и 
друштво 

10 2 12 

4. СЛИКАМ 
дијалошка 
демонстративна 
практичан рад  

уџбеник 
прибор за 
сликање 
предмети из 
окружења 

Природа и 
друштво 
Математика 

7 1 8 

5. 

ЛИНИЈА, 
ПОВРШИНА, 
ВОЛУМЕН, 
БОЈА, 
ПРОСТОР 

дијалошка 
посматрање 
практичан рад  

уџбеник 
прибор за 
цртање 

Музичка култура    
Природа и 
друштво 
Математика 

8 10 18 

6. ОБЛИКУЈЕМ 
дијалошка 
демонстративна 
практичан рад  

уџбеник 
прибор за 
моделовање 
предмети из 
окружења 

Природа и 
друштво 
Математика 

2 6 8 

УКУПНО: 41 31 72 
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МУЗИЧКА  КУЛТУРА 
 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ  НАСТАВЕ  МУЗИЧКЕ   КУЛТУРЕ: 
 
        ЦИЉЕВИ: 
 
-     Развијање интересовања и музичке осетљивости и  креативности 
-     Оспособљавање за разумевање могућности музчког изражавања 
-     Развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и културе свог и других народа 
 
        ЗАДАЦИ: 
 
- Неговање способности извођења  музике певањем и свирањем 
- Стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за   разумевање музичких 
порука 
- Подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање 
и стварање музике) 
- Упознавање традиционалне и уметничке музике свог и других народа 
- Развијање критичког мишљења 
- Упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметност 
 
          ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:  
 
-     Певање песама по слуху и из нотног текста солмизацијом 
-     Обрада простих и сложених тактова 
-     Усвајање основа музичке писмености 
-     Свирање на дечјим музичким инструментима 
-     Импровизације мелодије и ритма на задати текст 
-     Упознавање звукова музичких инструмената 
-     Слушање дела уметничке и народне музике 
-  Навикавање ученика на пажљиво слушање музике и изражавање о слушаном   
 делу 
-     Певање наменских песама, музичких игара 
 

Редни 
број 

НАЗИВ  
НАСТАВНЕ  
ТЕМЕ 

МЕТОДЕ 
РАДА 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

КОРЕЛАЦИЈА ОБРАДА 
ОСТАЛИ 
ЧАСОВИ 

СВЕГА 

1. 

ИЗВОЂЕЊЕ 
МУЗИКЕ 
Певање 
Свирање 

дијалошка 
слушање 
музике певање 

уџбеник 
CD са 
песмама 
прибор за 
цртање 

Ликовна култура   
Свет око нас 
Српски језик 

14 6 20 

2. 
СЛУШАЊЕ 
МУЗИКЕ 

дијалошка 
слушање 
музике  

уџбеник 
CD са 
песмама 
прибор за 
цртање 

Ликовна култура   
Свет око нас 

6 4 10 

3. 

СЛУШАЊЕ 
НАРОДНИХ 
ПЕСАМА И 
ИГАРА  

дијалошка 
певање 
извођење 
гласова и 
покрета  

уџбеник 
CD са 
песмама 
прибор за 
цртање 

Српски језик 
Физичко 
васпитање 

2 4 6 

УКУПНО: 22 14 36 
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ФИЗИЧКО   ВАСПИТАЊЕ 
 
ЦИЉЕВИ  И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ  ФИЗИЧКОГ   ВАСПИТАЊА: 
 
 
     Циљ наставе физичког васпитања је: 
 
- задовољење потреба ученика за кретањем,  
- допринос повећању адаптивне и стваралачке способности у савременим  
           условима живота и рада, 
- развијање здравствене  
- културе неопходне ради очувања здравља и  
- стварање трајне навике да се физичко вежбање угради у свакодневни живот 
           и културу живљења.  
 
  Задаци наставе физичког васпитања да ученици: 
 
- упознају значај и суштину физичког васпитања; 
- подстичу хармоничност физичког развоја и правилног држања тела; 
- развијају здравствену културу ради ефикасног очувања здравља, повећања 
           отпорности организма на штетне утицаје савременог начина живота и рада, 
           као и других неповољних утицаја еколошке средине; 
- усвоје одређени фонд моторичког знања, умења и навика неопходних за  
           ефикасно задовољење потреба развоја и очувања здравља, коришћења  
           слободног времена и решавања свакодневих моторичких задатака; 
- подстичу и активирају латентне способности и изузетне моторне надарености     
     за свестрано развијање и усавршавање у спорту и плесу. 
 
 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 
 
- Задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром 
- Развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге 
- Стицање моторичких умења у свим природним облицима кретања у различитим условима: елементарним 
играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу, упознавање са кретним могучностима и ограничењима 
сопственог тела 
- Стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање здраваља и развијање хигијенских навика 
- Формирање и овладавање елементарним облицима кретања ,,моторичко описмењавање" 
- Стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективни живот 
 

Редн
и 
број 

НАЗИВ  
НАСТАВНЕ  
ЦЕЛИНЕ 

МЕТОДЕ РАДА 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 
И 
РЕКВИЗИТ
И 

КОРЕЛАЦИЈ
А 

ОБУЧАВАЊ
Е 

ОСТАЛИ 
ЧАСОВ
И 

СВЕГ
А 

1. 
ХОДАЊЕ И 
ТРЧАЊЕ 

дијалошка 
демонстративн
а  

лопте, 
вијаче, 
чуњеви, 
шведска 
клупа 

 7 6 13 

2. 
СКАКАЊА И 
ПРЕСКАКАЊА 

дијалошка 
демонстративн
а  

козлић, 
струњаче  14 9 23 
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ГРАЂАНСКО  ВАСПИТАЊЕ 
 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ    ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА: 
 
 
ЦИЉ: 
 
Сазнање о себи и другима кроз подстицање развоја личности и социјалног сазнања.Ученици постају активни 
учесници у процесу васпитања и образовања. Изграђују сазнања , умења, способности и вредности неопходне за 
формирање аутономне, одговорне и креативне личности. 
 
ЗАДАЦИ: 
- подстицање самосвести, самопоштовања и уважавања других 
- оспособљавање да препознају и разумеју сопствена осећања и потребе 
- развијање способности невербалне и вербалне комуникације 
- оспособљавање за примену вештина ненасилне комуникације у решавању сукоба 
- упознавање непосредног друштвеног окружења и сопствениг места у њему 
 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 
 
- Подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима 
- Подстицање самосвести, самопоштовања и уважавања других 
- Оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствена осећања и потребе и њихову међусобну 
повезаност, да штите и остварују сопствене потребе на начин који не угрожава друге 
- Развијање комуникативне способности, невербалне и вербалне комуникације, вештина ненасилне 
комуникације 
- Оспособљавање ученика за примену вештина ненасилне комуникације у решавању сукоба и вршњачком 
посредовању 
- -Развијање креативног истраживања 

3. 
ПУЗАЊЕ, 
ПРОВЛАЧЕЊЕ, 
ПЕЊАЊЕ 

дијалошка 
демонстративн
а  

лестве, 
разбој 

 5 2 7 

4. 
БАЦАЊА И 
ХВАТАЊА 

дијалошка 
демонстративн
а  

лопте  5 2 7 

5. 
ВЕЖБЕ СА 
РЕКВИЗИТИМА 

дијалошка 
демонстративн
а  

лопте, 
вијаче, 
чуњеви  

    9 6 15 

6. ВЕЖБЕ НА ТЛУ 
дијалошка 
демонстративн
а  

CD, лопте, 
вијаче, 
чуњеви 

Музичка 
култура    

5 7 12 

7. 
ЕЛЕМЕНТАРН
Е ИГРЕ 

дијалошка 
демонстративн
а  

лопте, 
вијаче, 
чуњеви 

 4 15 19 

8. 
ВЕЖБЕ 
РАВНОТЕЖЕ 

дијалошка 
демонстративн
а  

шведска 
клупа, греда  3 2 5 

9. 

РИТМИЧКЕ 
ВЕЖБЕ И 
НАРОДНИ 
ПЛЕСОВИ 

дијалошка 
демонстративн
а  

CD са 
песмама и 
играма 

Музичка 
култура    

3 4 7 

УКУПНО: 55 53 108 
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- Оспособљавање ученика да упознају непосредно друштвено окружење и сопствено место у њему и да 
активно доприносе развоју школе по мери детета 
- Оспособљавање ученика да упозанју и уважавају дечја права и да буду способни да активно учествују у 
њиховом остваривању 
- Развијање и неговање основних људских вредности 

 
 

ВЕРСКА НАСТАВА 

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

Циљеви и задаци 
предмета 

Циљеви верске наставе јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и религијских заједница које живе и делују на нашем животном 

простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се 

омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој 

историјски припадају, односно чување и неговање сопствeног верског и културног 

идентитета, уз уважавање других религијских искустава и филозофских погледа, као и 

научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства. 

Годишњи фонд часова 36 Недељни фонд 
часова 

1 

Наставна средства 
Уџбеник нема уџбеника 
Остала 
средства 

Иконе, графоскоп, бојице, постери, ЦД, пројектор, ДВД, географске 
карте итд. 

Методе и технике Дијалошка, монолошка, демонстративна, текстуална, показивање, приказивање, 

Редни 
број 

НАЗИВ  НАСТАВНЕ  
ТЕМЕ 

МЕТОДЕ РАДА 
НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

КОРЕЛАЦИЈА СВЕГА 

1. 
УПОЗНАВАЊЕ СА 
САДРЖАЈЕМ 

разговор 
кооперативна 
 

Краћи текстови 
Српски језик 
природа и 
друштво 

2 

2. 
УВАЖАВАЊЕ 
РАЗЛИЧИТОСТИ И 
ОСОБЕНОСТИ 

дијалошка 
демонстративна 
практични радови 

Краћи текстови 
цртежи прибор за 
писање и цртање 
радна свеска 

Музичка култура    
Српски језик 
Ликовна култура 

9 

3. 
ПРИЈАТЕЉСТВО И 
МОРАЛНЕ ДИЛЕМЕ 

дијалошка 
демонстративна 
практични радови 

прибор за писање и 
цртање 
радна свеска 

Музичка култура    
Српски језик 
Ликовна култура 

5 

4. 
ПОЈЕДИНАЦ И 
ЗАЈЕДНИЦА 

дијалошка 
демонстративна 
практични радови 

прибор за писање и 
цртање 
 радна свеска 

Музичка култура    
Српски језик 
Ликовна култура 

9 

5. 
ЗАШТИТА ОД НАСИЉА, 
НЕНАСИЛНО РЕШАВАЊЕ 
СУКОБА 

дијалошка 
демонстративна 
практични радови 

прибор за писање и 
цртање 

Музичка култура    
Српски језик 
Ликовна култура 

3 

6. 
РАЗВИЈАЊЕ МОРАЛНОГ 
РАСУЂИВАЊА  

дијалошка 
демонстративна 
практични радови 

прибор за писање и 
цртање 
 радна свеска 

Музичка култура    
Српски језик 
Ликовна култура 

4 

7. 
РАЗВИЈАЊЕ ЕКОЛОШКЕ 
СВЕСТИ 

дијалошка 
демонстративна 
практични радови 

прибор за писање и 
цртање  
радна свеска 

Музичка култура    
Српски језик 
Ликовна култура 

4 

УКУПНО: 36 
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практични радови 
Иновације Групни рад ученика, организација приредбе, излети у природу 

Активности 

 
Наставника 

Планира, организује, бира садржаје, усмерава, реализује, 
демонстрира, објашњава, даје упутства, омогућава примену 
наученог, партнер у учењу, обезбеђује ресурсе,  прати ефекте 
сопственог рада, прати ефекте рада ученика 

Ученика  Вежбање, разговор, самосталан и интерактивни рад, упоређује, 

посматра, процењује, сарађује, креира 

Ресурси Ученици, наставници, родитељи, Црква, Света литургија, поклоничко путовање (излети, 
екскурзије), квизови и такмичења, одлазак у биоскоп или позориште, двориште, 
учионица, искуство ученика 

Сарадници Ученици,  ПП служба,   вероучитељи, учитељи, наставници, родитељи, свештеници и 
ђакони 

 

Број 
теме 

Наставна тема и  
садржај у оквиру 

теме 

Број часова 
Задаци Стандарди 

Начин провере 
остварености 

стандарда 
Корелација Обрада Остало 

1. 

I УВОД 
- Уводни час  - 
Дружимо са 
Богом и светима 

/        1 

- пружити 
ученицима 
неопходно знање 
да постојање света 
има свој циљ –да 
постане Црква 
(Заједница 
љубави: Бога, 
људи и природе) 
 
- развијање свести 
ученика да је све  
створено да 
постоји у 
заједници са Богом 
 
- указати 
ученицима на 
значење речи 
Црква 
 
- омогућити 
ученицима да се 
упознају са 
новозаветним 
сведочанством о 
Христу и 
Апостолима 
 
- указати 
ученицима да је 
Литургија 
заједница свих 
светих са Богом 

  
Практичан рад, 
усмена 
провера кроз 
вежбе, квизове, 
асоцијације и 
тимски рад 

 
1.  
Грађанско 
васпитање 
 
2. Српски 
језик  
 
3. Ликовна 
култура  
 
4. Музичка 
култура  
 
5. Народна 
традиција  
 
6. Свет око 
нас  

2. 

II ЦРКВА ЈЕ 
НАШ ИЗБОР 
- Заједница је 
основ живота  
- Црква је наш 
избор  
- Црква је 
заједница са 
Светом Тројицом  
- Црква је циљ 
стварања света  
- Свет изван 
заједнице са 
Богом 
- Свет у 
заједници са 
Богом 

6   1 

  
Практичан рад, 
усмена 
провера кроз 
вежбе, квизове, 
асоцијације и 
тимски рад 

3. 

III ХРИСТОС НАС 
СВЕ ЗОВЕ 
-Христос позива 
Апостоле  
-Вера основ 
заједнице  
-Апостоли 
позивају свет  
-Човек само 
срцем јасно види  
- Христос нас 

5   2 

  
Практичан рад, 
усмена 
провера кроз 
вежбе, квизове, 
асоцијације и 
тимски рад 
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зове  
- Божић (обрада 
песме „Звезда се 
засја“) 

 
- омогућити 
ученицима да 
схвате грех као 
промашај циља 
 
- пружити 
ученицима  
могућност да 
разумеју да је 
самољубље извор 
греха 
- омогућити 
ученицима да уоче 
шта су врлине 
 
- пружити 
ученицима 
могућност да 
примете да они 
управљају 
својом вољом и 
праве личне 
изборе  
 
- пружити 
ученицима 
могућност да 
разумеју да је 
Црква икона 
Царства Божијег и 
да смо са Богом у 
најприснијој 
заједници на 
Светој Литургији 
 
- омогућити 
ученицима да уочe 
разлику између 
иконе и неке 
друге уметничке 
слике или 
фотографије 
 
- омогућити 
ученицима да 
изградe свест о 
томе да иконе 
сведоче будуће 
Царство Божије у 
садашњем веку 
(времену) 
 
 

4. 

IV ДИВАН ЈЕ 
БОГ У СВЕТИМА 
СВОЈИМА 
-Светитељи - 
сведоци љубави 
Божје  
- Свети Сава -
путеводитељ у 
живот вечни  
- Желим да 
видим Христa 
(опис н.ј - прича о 
Закхеју)  
- Свети Симеон 
Богопримац - 
сусрет са 
Христом  
- Литургија - 
путовање свих 
светих 

 5 2  

  
Практичан рад, 
усмена 
провера кроз 
вежбе, квизове, 
асоцијације и 
тимски рад 

5. 

V ЗНАЧАЈ 
ВРЛИНСКОГ 
ЖИВОТА 
- На путу 
светости (опис н.ј 
- грех као 
промашај циља)  
- Усавршавању 
нема краја  
- Пут ка вечности  
- Хришћанске 
врлине  
- Врлинослов - 
Свети нас уче  

 5  3 

  
Практичан рад, 
усмена 
провера кроз 
вежбе, квизове, 
асоцијације и 
тимски рад 

6. 

VI СА НАМА ЈЕ 
БОГ 
- Васкрсење и 
Педесетница  
- Црква је икона 
Царства Божијег  
- Црквена 
уметност - одсјај 
Царства Божијег  4  2 

  
Практичан рад, 
усмена 
провера кроз 
вежбе, квизове, 
асоцијације и 
тимски рад 
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НАРОДНА ТРАДИЦИЈА: 
 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ: 
 
ЦИЉЕВИ   И ЗАДАЦИ : 
 
У  ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ,У  ОКВИРУ ОВОГ ПРЕДМЕТА  РАДИ СЕ И ДАЉЕ НА РАЗВИЈАЊУ ТЕМА  ИЗ ПРВА ТРИ 
РАЗРЕДА  И ДОДАЈУ ИМСЕ НОВИ НОСЕЋИ МОТИВИ  КРОЗ ТЕМЕ  ТРАДИЦИОНАЛНИ ОБЛИЦИ ТРАНСПОРТА 
И ТРАДИЦИОНАЛНА СРЕДСТВА , НАРОДНИ МУЗИЧКИ ИСТРУМЕНТИ  И НОСИОЦИ НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ. 

-ПРОДУБЉИВАЊЕ  ЗНАЊА  О ФОЛКЛОРНИМ ПРАЗНИЦИМА  БИЉКАМА, КУЋИ , ЗАНАТИМА 

-СТИЦАЊЕ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЗНАЊА  О ТРАДИЦИОНАЛНИМ ОБЛИЦИМА ТРАНСПОРТА  И ТРАНСПОРТНИМ 
СРЕДСТВИМА И ЊИХОВОМ ЗНАЧАЈУ ЗА АЖИВОТ ЉУДИ У СЕЛУ И ГРАДУ 

-УПОЗНАВАЊЕ  РАЗЛИЧИТИХ  НАРОДНИХ МУЗИЧКИХ ИСТРУМЕНАТА  И ЊИХОВЕ УЛОГЕ  У 
ТРАДИЦИОНАЛНОЈ КУЛТУРИ 

-УПОЗНАВАЊЕ СА НОСИОЦИМА НАРОДНЕ ТРАДИЦИЦИЈЕ ,УСМЕНИМ ,ПИСАНИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 

-СХВАТАЊЕ ВАЖНОСТИ ЧУВАЊА  И НЕГОВАЊА НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ 
 
 

а) ГОДИШЊИ ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА 
 

НАСТАВНА ТЕМА ОБРАДА ОСТАЛО УКУПНО 

На ННа млађима свет остаје 4 / 4 

ВвВВВучемо,носимо превозимо 1 / 1 

ППпПутвање је најбоље учење 2 1 3 

Пут   Пут широк врата отворена 13 1 14 

ВВесе   Весело срце кудељу преде 5 1 4 

Шор   Шором  чезе, а Дунавом лађе 2 / 2 

Од до     Од бошара до рачунара 3 3 6 

УКУПНО 30 6 36 

 
 
ЧУВАРИ  ПРИРОДЕ: 
 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ ЧУВАРА  ПРИРОДЕ: 
 
ЦИЉ: 
 
- Да усвајањем знања и умења спознају и граде ставове и вредности средине у    којој одрастају 
- Откривањем света код деце се развијају сазнајне способности, формирају се основни појмови и постепено 
граде основе за систем појмова из области природе. Истовремено се стичу знања, умења и вештине које им 
омогућавају даље учење 
 
ЗАДАЦИ: 
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- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање 
њихове повезаности; 
- подстицање дечјих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама, процесима и ситуацијама у 
окружењу; 
- развијање одговорног односа према себи и окружењу 
- подстицање и развијање истраживачких активности деце; 
- развијање одговорног односа према окружењу као и интересоваања и спремности за његово очување. 
 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 
 
- Знати појам животна средина и њене елементе 
- Препознавање и описивање најуочљивијих појава и промена у животној средин 
- Стицање знања о појавама које угрожавају животну средину 
- Формирање навика и развијање одговорног односа према себи и према животној средини 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редни 
број 

НАЗИВ  НАСТАВНЕ  ЦЕЛИНЕ МЕТОДЕ РАДА 
НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

КОРЕЛАЦИЈА СВЕГА 

1. ЖИВОТНА СРЕДИНА 
Дијалошка 
демонстративна 
посматрања 

Чувари природе 4 
Прибор за цртање 

Природа и 
друштво 
Ликовна кул. 

10 

2. 
ПРОМЕНЕ И ПОЈАВЕ У 
ПРИРОДИ 

Дијалошка 
демонстративна 
посматрања 

Чувари природе 4 
Прибор за цртање 

Природа и 
друштво 
Ликовна кул. 
Музичка кул. 

5 

3. 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

Дијалошка 
демонстративна 
 

Чувари природе 4 
Прибор за цртање 

Природа и 
друштво 
Ликовна кул. 
Српски језик 

21 

УКУПНО: 36 
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5. РАЗРЕД 
 
СРПСКИ ЈЕЗИК 
 
     ЦИЉ  наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на 
којем ће се усмено и писмено правилно изражавати;  да  упознају , доживе и оспособе се да тумаче одабрана 
књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка  остварења из  српске и светске баштине. 
 
        На основу Школског програма и Развојног плана школе  , 
а  у оквиру часова редовне, допунске  и додатне наставе и  ваннаставних  активности  ( рецитаторске, литерарне , 
радио  и  и драмске секције), планирају се и следеће активности: 

- Рад са ученицима са  специјалним потребама и сметњама у развоју по индивидуалним програмима; 
- Учешће   и реализација културних активности школе : 

              -Прослава Дана   школе, 
              - Прослава школске славе, 
              - Пријем првака и  крај школске године, 
     - Прослава школских и државних  празника, 
     - Организовање и учешће на приредбама у окружењу, 
     - Одлазак на позоришне представе, 
     - Учешће на литерарним конкурсима и такмичењима, 
     - Учешће на такмичењима рецитатора, 
     -  Учешће на такмичењима и смотрама драмских секција,  
     - Учешћена такмичењима из граматике, језичке културе и књижевности,   
     - Израда летописа школе..... 
 

- Ради развоја и промовисања здравог начина живота -  систематизација градива граматике уз 
одговарајуће спортске активности ( игре са лоптом) ;  припрема за писмене вежбе или писмене задатке, 
као и говорне вежбе уз шетњу  у природи; 

- У циљу превенције насиља, наркоманије, малолетничке деликвенције – 
Разговор са ученицима поводом одговарајућих текстова, у оквиру обраде одговаајућих тема или кроз писмене 
или говорне  вежбе 
- Константна сарадња са родитељима или старатељима ученика, као и организацијама локалне 

самоуправе у циљу остваривања програма заштите од насиља и занемаривања; остваривања програма 
превенције других облика ризичног понашања као што су, нарочито, употреба  алкохола,  дувана , 
психоактивних  супстанци и  малолетничке деликвенција; 
 

- Константна сарадња са ПП службом школе у превенцији свих облика ризичног понашања; 
- Константно праћење  склоности и способности ученика; 

- Јачање свести ученика о значају здравља и здравог начина живота; 
- Учешће у добротворним акцијама и бризи о угроженим појединцима; 
- Учешће и информисање ученика о потреби подизања еколошке свести и значају очувања животне 

средине, као и очувања  природних ресурса – кроз разговоре са ученицима приликом обраде 
одговарајућих наставних тема; 

- Учешће ученика и наставника у вођењу Летописа школе и опремању школског сајt 
 
КОРЕЛАЦИЈА 
 
ГРАМАТИКА 
Корелација са страним језицима у обради наставних јединица из граматике – обрада глаголских облика ( 
презента, перфекта и футура ) – повезивање са градивом енглеског језика;  обрада деклинације именица  - 
повезивање са градивом руског језика... 
Корелација са наставом информатике и ликовне културе -  израда паноа и презентација. 
КЊИЖЕВНОСТ 
Корелација са наставом музичке и ликовне културе – обрада лирских народних песама, описних лирских песама. 
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Корелација са наставом историје – обрада епских народних песама, Свети Сава у књижевности, биографије... 
Корелација са наставом информатике; константна сарадња са драмском, рецитаторском, литерарном и 
новинарском секцијом. 
Корелација са наставом ликовне културе -  писање портрета и пејзажа. 
 
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ПЕТОМ РАЗРЕДУ  
 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА     -       ГОВОРНА ВЕЖБА    -                                  25 ЧАСОВА 
                        ПИСМЕНА ВЕЖБА  -  20 ЧАСОВА 
       ДОМАЋИ ЗАДАТАК  -                      7 ЧАСОВА 
       ПИСМЕНИ ЗАДАТАК  -  12 ЧАСОВА 
 
КЊИЖЕВНОСТ   -       59 ЧАСОВА 
ПРАВОПИС  -                                                                                               10 ЧАСОВА 
ГРАМАТИКА  -                                                                                               47 ЧАСОВА 
УКУПНО  -  180 ЧАСОВА 
 
КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ 
1. ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ  -    ТРЕЋА НЕДЕЉА СЕПТЕМБРА; 
2.  ТРЕЋА НЕДЕЉА ДЕЦЕМБРА; 
3.  ЧЕТВРТА НЕДЕЉА М АРТА; 
4. ЗАВРШНИ ТЕСТ ИЗ ГРАМАТИКЕ  -    ПРВА НЕДЕЉА ЈУНА; 
5. ЗАВРШНИ ТЕСТ ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ  -   ПРВА НЕДЕЉА ЈУНА 
 
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ 
1.    ДРУГА НЕДЕЉА ОКТОБРА; 
2.    ДРУГА НЕДЕЉА ДЕЦЕМБРА; 
3.   ДРУГА НЕДЕЉА МАРТА; 
4.   ПРВА НЕДЕЉА МАЈА. 
 

ИСХОДИ ОБЛАСТИ/ТЕМЕ САДРЖАЈИ 

По завршеној теми/области 
ученик ће бити у стању да: 
- разликује књижевни и некњижевни 
текст; упоређује одлике 
фикционалне и нефикционалне 
књижевности 
- чита са разумевањем и опише свој 
доживљај различитих врста 
књижевних дела  
- чита са разумевањем одабране 
примере осталих типова текстова  
- одреди род књижевног дела и 
књижевну врсту  
- разликује карактеристике народне 
од карактеристика уметничке 
књижевности  
- разликује реалистичну прозу и 
прозу засновану на натприродној 
мотивацији  
- анализира елементе композиције 
лирске песме (строфа, стих); епског 
дела у стиху и у прози (делови 
фабуле  

КЊИЖЕВНОСТ 

ЛИРИКА 
Лектира  
1. Народна песма: Вила зида град  
2. Народне лирске песме о 
раду(избор); народне лирске 
породичне песме (избор)  
3. Бранко Радичевић: Певам дању, 
певам ноћу  
4. Милица Стојадиновић Српкиња: 
Певам песму  
5. Душан Васиљев: Домовина/Алекса 
Шантић: Моја отаџбина  
6. Војислав Илић: Зимско јутро  
7. Милован Данојлић: 
Шљива/Десанка Максимовић: 
Сребрне плесачице  
8. Пеђа Трајковић: Кад књиге буду у 
моди 
Књижевни термини и појмови  
Песник и лирски субјекат.  
Мотиви и песничке слике као 
елементи композиције лирске песме.  
Врста строфе према броју стихова у 
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- поглавље, епизода; стих); 
драмског дела (чин, сцена, појава)  
- разликује појам песника и појам 
лирског субјекта; појам приповедача 
у односу на писца  
- разликује облике казивања  
- увиђа звучне, визуелне, тактилне, 
олфакторне елементе песничке 
слике  
- одреди стилске фигуре и разуме 
њихову улогу у књижевно-
уметничком тексту - процени 
основни тон певања, приповедања 
или драмске радње (шаљив, ведар, 
тужан и сл.)  
- развија имагинацијски богате 
асоцијације на основу тема и 
мотива књижевних дела 
- одреди тему и главне и споредне 
мотиве  
- анализира узрочно-последично 
низање мотива  
- илуструје особине ликова 
примерима из текста  
- вреднује поступке ликова и 
аргументовано износи ставове  
- илуструје веровања, обичаје, 
начин живота и догађаје у 
прошлости описане у књижевним 
делима  
- уважава националне вредности и 
негује српску културноисторијску 
баштину  
- наведе примере личне добити од 
читања  
- напредује у стицању читалачких 
компетенција  
- упореди књижевно и филмско 
дело, позоришну представу и 
драмски текст 
 

лирској песми: катрен; врста стиха по 
броју слогова (десетерац и осмерац). 
Одлике лирске поезије: сликовитост, 
ритмичност, емоционалност.  
Стилске фигуре: епитет, ономатопеја. 
Врсте ауторске и народне лирске 
песме: описне (дескриптивне), 
родољубиве (патриотске); 
митолошке, песме о раду 
(посленичке) и породичне. 
 
ЕПИКА 
Лектира  
1. Народна песма: Свети Саво  
2. Народна песма: Женидба 
Душанова (одломак о савладавању 
препрека заточника Милоша 
Војиновића)  
3. Еро с онога свијета  
4. Ђевојка цара надмудрила  
5. Милован Глишић: Прва бразда  
6. Стеван Сремац: Чича Јордан 
(одломак)  
7. Бранко Ћопић: Поход на Мјесец  
8. Иво Андрић: Мостови  
9. Данило Киш: Дечак и пас  
10. Горан Петровић: Месец над 
тепсијом (први одломак приче "Бели 
хлеб од претеривања" и крај приче 
који чине одељци "Можеш сматрати 
да си задобио венац славе" и "Мрави 
су вукли велике трошице тишине") 
11. Антон Павлович Чехов: Шала 
 
Књижевни термини и појмови  
Писац и приповедач.  
Облици казивања: приповедање у 
првом и трећем лицу.  
Фабула: низање догађаја, епизоде, 
поглавља.  
Карактеризација ликова - начин 
говора, понашање, физички изглед, 
животни ставови, етичност поступака.  
Врсте епских дела у стиху и прози: 
епска народна песма, бајка (народна 
и ауторска), новела (народна и 
ауторска), шаљива народна прича.  
Врста стиха према броју слогова: 
десетерац.  
 
ДРАМА  
Лектира  
1. Бранислав Нушић: Кирија  
2. Душан Радовић: Капетан Џон 
Пиплфокс  
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3. Љубиша Ђокић: Биберче 
Књижевни термини и појмови 
Позоришна представа и драма.  
Чин, појава, лица у драми, драмска 
радња.  
Сцена, костим, глума, режија.  
Драмске врсте: једночинка, радио-
драма.  
 
НАУЧНОПОПУЛАРНИ И 
ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ 
(бирати до 2 дела)  
1. Вук Ст. Караџић: Моба и прело 
(одломак из дела Живот и обичаји 
народа српскога) 
2. Доситеј Обрадовић: О љубави 
према науци  
3. М. Петровић Алас: У царству 
гусара (одломци)  
4. Милутин Миланковић: Успомене, 
доживљаји, сазнања (одломак)  
5. Избор из енциклопедија и часописа 
за децу 
 
ДОМАЋА ЛЕКТИРА:  
1. Епске народне песме (о 
Немањићима и Мрњавчевићима - 
преткосовски тематски круг)  
2. Народне бајке, новеле, шаљиве 
народне приче (избор); кратке 
фолклорне форме (питалице, 
брзалице, пословице, загонетке)  
3. Бранислав Нушић: Хајдуци 
4. Данијел Дефо: Робинсон Крусо 
(одломак о изградњи склоништа)  
5. Марк Твен: Доживљаји Хаклберија 
Фина/Краљевић и просјак/Доживљаји 
Тома Сојера  
6. Избор ауторских бајки (Гроздана 
Олујић; Ивана Нешић: Зеленбабини 
дарови (одломци))  
7. Игор Коларов: Аги и Ема  
8. Избор из савремене поезије за 
децу (Александар Вучо, Мирослав 
Антић, Драгомир Ђорђевић, 
Владимир Андрић, Дејан Алексић...)  
 
Допунски избор лектире  
(бирати до 3 дела)  
1. Јован Јовановић Змај: Песмо моја 
(из Ђулића)  
2. Стеван Раичковић: Велико 
двориште (избор)/Мале бајке (избор)  
3. Иван Цанкар: Десетица  
4. Љубивоје Ршумовић: Ујдурме и 
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зврчке из античке Грчке 
(избор)/Густав Шваб: Приче из 
старине  
5. Џон Р. Р. Толкин: Хобит (одломци)  
6. Никол Лезије: Тајна жутог балона  
7. Корнелија Функе: Господар лопова 
(одломак)  
8. Вида Огњеновић: Путовање у 
путопис (одломак)  
9. Владислава Војновић: Приче из 
главе (избор, осим приче Позориште)  
10. Дејан Алексић: Музика тражи уши 
(избор)/Кога се тиче како живе приче 
(избор)  
11. Јован Стерија Поповић: Лажа и 
паралажа (одломак о Месечевој 
краљици) и Едмон Ростан: Сирано де 
Бержерак (одломак о путу на Месец) 
Дело завичајног аутора по избору. 

- разликује променљиве речи од 
непроменљивих  
- разликује категорије рода, броја, 
падежа речи које имају деклинацију  
- разликује основне функције и 
значења падежа  
- употребљава падежне облике у 
складу са нормом  
- употребљава глаголске облике у 
складу са нормом  
- разликује основне реченичне 
чланове (у типичним случајевима) 

ЈЕЗИК 
 
Граматика (морфологија, 
синтакса) 

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

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

Правопис 

Велико слово у вишечланим 
географским називима; у називима 
институција, предузећа, установа, 
организација (типични примери); 
велико и мало слово у писању 
присвојних придева. 
Заменица Ви из поштовања. 
Одрична речца не уз именице, 
придеве и глаголе; речца нај у 
суперлативу; вишечлани основни и 
редни бројеви. 
Интерпункцијски знаци: запета (у 
набрајању, уз вокатив и апозицију); 
наводници (наслови дела и називи 
школа); црта (уместо наводника у 
управном говору). 

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

Ортоепија 

Место акцента у вишесложним 
речима (типични случајеви). 
Интонација и паузе везане за 
интерпункцијске знакове; интонација 
упитних реченица. 
Артикулација: гласно читање 
брзалица, најпре споро, а потом брже 
(индивидуално или у групи). 

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

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Препричавање, причање, описивање 
- уочавање разлике између говорног 
и писаног језика; писање писма 
(приватно, имејл)  
Богаћење речника: синоними и 
антоними; некњижевне речи и туђице 
- њихова замена језичким 
стандардом; уочавање и отклањање 
безначајних појединости и сувишних 
речи у тексту и говору.  
Техника израде писменог састава 
(тежиште теме, избор и распоред 
грађе, основни елементи композиције 
и груписање грађе према 
композиционим етапама); пасус као 
уже тематске целине и његове 
композицијско-стилске функције.  
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књижевне текстове или одломке 
 

Осам домаћих писмених задатака. 
Четири школска писмена задатка. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Књижевност Програм књижевности се реализује обрадом текстова из лектире која је 
разврстана на обавезни, допунски и изборни део. Комбиновањем и 
повезивањем различитих текстова успоставља се вертикална и 
хоризонтална корелација уз помоћ којих се ученици поступно уводе у 
свет књижевности. При обради текста примењиваће се јединство 
аналитичких и синтетичких поступака и гледишта са циљем да се 
ученици оспособе за самосталан исказ, истраживачку делатност и 
заузимање критичких ставова. Исходи ове области су засновани на 
читању тако да је оно главна активност. У петом разреду негује се 
доживљајно читање, а ученици се поступно уводе у истраживачко читање 
и оспособљавају да искажу свој доживљај уметничког дела. 
 

Граматика Програм граматике се реализује поступно, где се језик ученицима 
представи и тумачи као систем. Ниједна језичка појава се не изучава 
изоловано, већ се повезује са обрађеним текстовима из књижевности, 
али и са непосредном говорном праксом. На тај начин се настава 
граматике приближава животним потребама у којима се примењени језик 
појављује као свестрано мотивисана људска активност. Садржај 
вежбања граматике се одређује на основу континуираног праћења 
језичког испољавања ученика. Тако ће настава граматике бити у 
функцији оспособљавања ученика за правилно комуницирање 
савременим српским језиком. 
 

Правопис Правописна правила се усвајају путем систематских вежбања. У оквиру 
правописних вежби повремено ће се проверавати графија. Ученици ће се 
подстицати да уочавају и исправљају правописне грешке у СМС 
комуникацији, као и у различитим типовима комуникације путем 
интернета. На овим часовима ће се користити штампано издање 
Правописа, а ученици ће се упућивати на служење и електронским 
издањем. 
 

Ортоепија Ортоепске вежбе су изузетно битне за правилан изговор, али се оне неће 
реализовати као посебне наставне јединице, већ уз одговарајуће теме из 
граматике и књижевности. Уз коришћење аудио снимака, ученике треба 
навикавати да препознају, репродукују и усвоје правилно акцентован 
говор. Као ортоепска вежба спроводиће се и говорење напамет научених 
одломака у стиху и прози уз помоћ аудитивних наставних средстава. 

Језичка култура Ова наставна област реализује се кроз повезивање с обрадом 
књижевних текстова као репрезентативних образаца изражавања, а 
такође и са наставом граматике и правописа. Језичка култура се негује 
спровођењем лексичко-семантичких и стилских вежби које ће богатити и 
развијати способност и вештину изражавања. Сва вежбања изводе се на 
тексту или у току говорних вежби. Када су у питању домаћи и школски 
писмени задаци, ученици ће користити и латинично писмо.  
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ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА 5. РАЗРЕД  

школска 2018/2019. годиа 

         Допунски рад се организује за ученике који из  објективних разлога у редовној настави матерњег 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 се организује током целе  наставне године, односно чим се уоче 

тешкоће појединих ученика у усвајању програмских садржаја. 

        Основни циљ допунске наставе је – отклонити испољене недостатке у знању, умењу и вештини ученика. У 

шестом разреду очекивани исходи допунске наставе су да ученик: 

- Изражајно казује научен текст; 

- Разликује у тексту битно од небитног, главно од споредног; 

- Примењује правописну норму; 

- Зна особине и врсте гласова, дели речи на слогове у једноставнијим примерима; 

- Примењује књижевнојезичку норму у вези са облицима речи; 

- Разликује просте речи од твореница, препознаје корен речи, гради реч према задатом значењу; 

- Правилно употребљава глаголске облике. 

ЗАДАЦИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ СУ: 

- Усвојити знања из језика и књижевности; 

- Индивидуализација наставе; 

- Стимулисање ученика за рад; 

- Развијање љубави према језику и књижевности; 

- Развијање интересовања према некњижевним (популарним, научним и информативним) текстовима; 

- Оспособити ученика за самосталан рад. 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

ГРАМАТИКА    -           32 часа 

ПРАВОПИС   -   4 часа, 

УКУПНО  -  36 ЧАСОВА     

1.Врсте речи (обнављање )                

2.Врсте речи (рад на тексзу)       

3.Непроменљиве речи          

4.Непроменљиве речи                       

5.Врсте речи (рад на тексту )           

6.Служба речи (обнављање)           

7.Именице (врсте и значење )        

8.Правопис (речце ли , не и нај )             

9.Бројне и глаголске именице               
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10.Номинатив и вокатив          

11.Генитив                

12.Датив              

13.Падежи (Н, В , Г И Д )         

14.Инструментал           

15.Локатив                     

16.Локатив  и датив (месна зна чења )         

17.Падежи  ( рад на тексту )          

18.Анализа реченица (врста и служба речи  и падежи )    

19.Реченице по саставу           

20.Субјекат и предикат  (рад на тексту )       

21.Прави и неправи објекат          

22.Прави  инеправи објекат (рад на тексту )      

23.Атрибут и апозиција           

24.Атрибут и апозиција (рад на тексту )       

25.Главни и зависни реченични чланови        

26.Именичке заменице (личне и неличне )       

27.Придеви (подела и служба )        

28.Придеви (рад на тексту )         

29.Бројеви (подела и служба )         

30.Правопис (писање бројева)         

31.Презент и инфинитив          

32.Радни глаголски придев и перфекат        

33.Глаголски облици           

34.Глаголски облици (рад на тексту)        

35.Правопис (писање глаголски облика )       

36.Правопис (интерпункција )  
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План рада додатне наставе у 5. разреду  

       План и програм додатне наставе из српског језика у вези је  са школским програмом редовне наставе и 

организује се  за све ученике који показују посебно интересовање за изучавање матерњег језика. 

      Даровите ученике треба што више осамостаљивати. На часовима додатне наставе они развијају своје 

способности, проширују и продубљују већ стечена знања. Наставник их подстиче, усмерава, упућује на потребну 

литературу, охрабрује, похваљује и прихвата добро образложене предлоге и замисли ученика. 

      Други циљ ове наставе је да буде што више проблемска. Треба решавати сложеније наставне проблеме 

различитим наставним методама. То ће подстаћи интересовање ученика за одређене садржаје. Нарочито их 

треба подстицати да сами стварају проблемске ситуације својим питањима, сучељавањем ставова и различитих 

вредносних гледишта. 

ЗАДАЦИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ СУ: 

- Усвајање теоријских појмова из књижевности и језика  и позоришне и филмске уметности; 

- Увођење ученика у свет некњижевних текстова (популарних, научних, информативних...); 

- Осамостаљивање ученика у анализирању лирског, епског и драмског текста; 

- Проширивање знања и интересовања за решавање проблема у граматици и правопису; 

- Развијање љубави према матерњем језику и његовом очувању; 

- Развијање језичке културе ученика (говорне и писане) , развијање јњзичког мишљења и језичке свести; 

- Подстицати самосталан рад ученика; 

- Подстицати ученике на литерарно стваралаштво 

 

ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА 5. РАЗРЕД 

1. Врсте речи (обнављање ) 

2. Врста речи (рад на тексту ) 

3. Непроменљиве речи  

4. Непроменљиве речи (рад на тексту) 

5. Служба речи (обнављање ) 

6. Именице (врсте и значења ) 

7. Правопис  (писање речце ЛИ ,НЕ  и НАЈ) 

8. Бројне и глаголске именице 

9. Номинатив и генитив  

10. Номинатив  и вокатив  

11. Генитив  

12. Датив 

13. Акузатив  

14. Инструментал  и локатив 

15. Падежи  (систематизација знања) 

16. Падежи (рад на тексту ) 

17. Припрема за контролни (падежи ) 

18. Подела реченица по саставу  

19. Припрема за такмичење  

20. Припрема за такмичење (тестови) 

21. Субјекат и предикат  

22. Прави и неправи објекат 
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23. Атрибут и апозиција 

24. Главни и зависни реченични чланови 

25. Именичке заменице (личне и неличне ) 

26. Припреме за такмичење  

27. Припреме за такмичење (тестови) 

28. Придеви (врсте ,значења и службе) 

29. Бројеви (врсте ,значења и службе) 

30. Правопис (писање заменица  и бројева ) 

31. Промена личних заменица  

32. Радни глаголски придев и инфинитив  

33. Презент ,перфекат и футур  

34. Инфинитивна и презентска основа  

35. Глаголски облици (рад на тексту) 

36. Правопис ( интерпункција) 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 
Циљ наставног предмета: да осигура да сви ученици стекну базичну језичку писменост ка реализацији 
стандарда образовних постигнућа, да ученици развију сазнајне и интелектуалне способности, своје 
моралне и естетске и хуманистичке ставове и стичу позитиван однос  према другим језицима и 
културама, као и према сопственом језичком наслеђу уз уважавање различитости и навикавање на 
отвореност у комуникацији;стицање свести и сазнања о функциионисању страног и матерњег језика 
 
Задаци наставног предмета: 
1.Образовни – ученик  разуме краће дијалоге у садашњем, прошлом и будућем времену ; даје 
информације о себи и свом окружењу и тражи информације од других користећи нову лексику; пише 
личне поруке и краће текстове 30-40 речи,слуша и чита текстове; 
 
2.Васпитни – развијање маште и комуникативне компетенције;развијање  позитивног става према  
школи,обавезама и навикама; развијање интересовања за друге  народе и културе, развијање 
позитивног става према  здравим животним навикам ,спорту и фер односима ; усваја правила лепог 
понашања приликом посете институцијама и јавним местима 
 
3.Функционални –  ученик уме да   даје личне податке и обави телефонски разговор;уме да представи 
себе и друге особе; опише  личности и места; доноси планове;изражава обавезу, потребу и способност ; 
даје наредбе; еколошки је освешћен 
 
 
 

БРOЈ И НАЗИВ 
ТЕМЕ/ОБЛАСТ

И 
(Комуникативн

е фунцкије) 

ИСХОДИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И ОПЕРАТИВНИ 
ЗАДАЦИ 
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 По завршеној теми/области ученици су у 
стању да у усменој и писменој 
комуникацији: 

Ученици у усменој и писменој 
комуникацији уче и увежбавају: 
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1. Starter unit 
Уводна тема 
Изражавање 
интере-совања, 
допадања и 
недопадања; 
изражавање 
припадања и 
посе-довања; 
исказивање 
просторних 
односа; 
описивање 
карактеристика 
предмета. 

- разумеју и реагују на једноставније исказе 
који се односе на  описивање интересовања 
и хобије, допадање и недопадање;  
- опишу своја и туђа интересовања и хобије, 
допадање и недопадање; 
- разумеју  и формулишу једноставније 
изразе који се односе на поседовање и 
припадност;  
- питају и кажу шта неко има / нема и чије је 
нешто; 
- разумеју једноставнија питања која се 
односе на просторне односе и одговоре на 
њих; опишу просторне односе једноставним, 
везаним исказима; 
- разумеју једноставнији опис предмета и 
опишу њихове карактериситке користећи 
једноставна језичка средства; 
- разумеју сличности и разлике у 
интересовањима и школском животу деце у 
земљама циљне културе и код нас.  

Речи и изразе који се односе на теме; 
језичке садржаје – I like/don’t like…, I’m 
into…, He’s good at…, My favourite 
is/are…(Present Simple – to be); My mum is 
interеsted in… Our parents like books.  
(Possessive adjectives); Are these your 
goloves? No, they’re not mine. Whose is this 
sleeping bag? It’s hers. (Possessive 
pronouns); …the teacher’s mobile, Harry’s 
bag, Harry and Eva’s desks, the students’ 
chairs (Saxon Genitive); Have you got a 
present for dad? Yes, I’ve got a nice book 
about cooking. (Have got) Where’s the bag? 
It’s on the chair (Prepositions of place – in, 
on, under, behind, opposite…); This/that photo 
isn’t very nice. These/those books are 
interesting. (Demonstrative pronouns); 
кратке текстове и дијалоге који се односе на 
теме (слушају, читају, говоре и пишу); 
сличности и разлике у културама.  

5 2 3 

2. Towns and 
cities 
Градови и 
велеградови 
Описивање 
места; 
изражавање 
количина; 
исказивање 
просторних 
односа – 
оријентација у 
простору.   

- разумеју једноставнe описe места; 
- опишу места користећи једноставна језичка 
средства; 
- упореде и опишу карактериситке места;  
- разумеју једноставније изразе који се 
односе на количину нечега; питају и кажу 
колико нечега има/нема користећи 
једноставнија језичка средства;  
- разумеју једноставнија питања која се 
односе на просторне односе и оријентацију у 
простору и одговоре на њих; опишу 
просторне односе једноставним, везаним 
исказима; 
- разумеју и поштују правила учтиве 
комуникације;  
- познају веће градове (Лондон, Единбург) у 
земљама циљне културе (ВБ). 

Речи и изразе који се односе на тему; 
језичке садржаје – There’s/isn’t a restaurant 
here. Is there a sports centre? Are there any 
five-star hotels? There are five swimming pools 
and an exciting sports area…Nelson’s Column 
is a tall monument in the middle of Trafalgar 
Square (Is/Are there…? How many…? the 
indefinite articles a/an); Emma thinks that the 
shopping centre is cleaner than the park. Buses 
are more dangerous than bikes. Gino’s pizzas 
are bigger and better. (Comparative 
adjectives) Excuse me. Is there a bus station 
here?Look at the map. We are here. How far is 
it from here? It’s about five minutes on foot. 
Thank you for your help. You’re welcome. 
кратке текстове и дијалоге који се односе на 
теме (слушају, читају, говоре и пишу); 
сличности и разлике у културама. 

6 2 4 

 

3. Тест 1 
Комуникативне 
функције из 
претходне две 
теме - 
комбиновано 

Исходи из претходне две теме – 
комбиновано. 

Лексику и језичке структуре које се односе 
на тему и наведене комуникативне функције, 
а које су се радиле у претходне две теме; 
вештине слушања, говора, читања и 
писања, као и знања о језику. 

2 / 2 
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4. Days 
Дани 
Описивање 
догађаја у 
садашњости; 
исказивање 
интересовања, 
планова и 
предлога.  

- разумеју једноставне текстове којима се 
описују сталне, уобичајене радње у 
садашњости; рaзмене информације које се 
доносе на дату комуникативну ситуацију; 
опишу сталне и уобичајене активности у 
неколико везаних исказа;  
- разумеју једноставне исказе који се односе 
на интересовања, планове и предлоге и 
реагују на њих; размене једноставне исказе 
у вези са туђим интересовањима, 
плановима и предлозима; саопште шта њих 
или неког другог занима, односно шта они 
или неко други планирају или предлажу; 
- разумеју и описују сличности и разлике у 
начину живота у земљама циљне културе и 
код нас; 
- разумевање разлика у часовним зонама; 
- разумеју и описују важније догађаје у 
земљама циљне културе. 

Речи и изразе који се односе на тему; 
језичке садржаје –I never have breakfast. I go 
to school by bike or on foot. People in Australia 
get up when you go to bed. 10 p.m. in London 
= 6 a.m. in Sidney. In the USA most children go 
to school by bus. British students usually have 
lunch at school. Her older daughter studies a 
lot. My dad doesn’t go to work by car. Does he 
watch TV in the evening? Who do you see at 
the weekend? What do you want?  (The 
Present Simple Tense – all forms + adverbs 
of frequency) What about… Let’s go to the… 
What’s on? I like the sound of… кратке 
текстове и дијалоге који се односе на теме 
(слушају, читају, говоре и пишу); 
сличности и разлике у културама. 

7 3 4 

5. Cumulative 
review 1 
Кумулативно 
понављање 1 
Описивање 
места 

- разумеју једноставан опис места; 
- описују места и њихове знаменитости у 
неколико везаних исказа користећи позната 
језичка средства; 
- познаје веће градове земаља циљне 
културе (град Честер и његове 
знаменитости). 

Описивање места – локација и 
знаменитости; језичке садражје који су се 
радили у темама 1, 2 и 4.  

1 / 1 

6. Wild life 
Свет дивљине 
Описивање 
појава и 
карактеристика 
бића; 
описивање 
општих 
способности; 
изрицање 
дозвола и 
забрана. 

- разумеју једноставнији опис животиња и 
појaва;  
- упореде и опишу појаве и карактеристике 
животиња користећи једноставнија језичка 
средства; опишу појаве и карактеристике 
животиња користећи једноставнија језичка 
средства;  
-разумеју једноставније текстове у којима се 
описују способности; размене информације 
које се односе на дату комуникативну 
ситуацију; изразе способности користећи 
неколико везаних исказа; 
-разумеју и реагују на једноставније дозволе 
и забране; размене једноставније 
информације које се односе на дозволе и 
забране.  
- разумеју и поштују правила учтиве 
комуникације; 
- познају значајнија места и животињски свет 
једне од земаља циљне културе (Канаде). 

Речи и изразе који се односе на тему; 
језичке садржаје –What do you think it is? It 
looks like… It sounds like…Does an ostrich live 
in the water or on land? It’s got wings. It eats 
other animals. (The Present Simple Tense for 
general truths + most frequently used state 
verbs, Have got) It’s bigger/smaller than a 
dog. The blobfish isn’t the most beautiful fish on 
the planet. (Superlative adjectives); How 
many months can a camel live without water? 
How far can an eagle see? It can see a samll 
animal from a distance of one kilometre. Can 
you swim 25 metres? Yes, I can. No, I can’t.  
(Can for ability; questions with How 
far/long…); Is it OK if I…? No, I’m afraid you 
can’t. Can I…? (Can for permissions); 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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7. The first 
written test in 
English 
Први писмени 
задатак 
Описивање 
догађаја у 
садашњости; 
описивање 
појава и 
карактеристика 
бића. 

- опишу сталне, уобичајене догађаје / 
активности користећи неколико везаних 
исказа; 
- разумеју и реагују на једноставније исказе 
који се односе на интересовања и 
изражавање допадања и недопадања; 
- опишу своја и туђа интересовања и изразе 
допадање и недопадање уз једноставно 
образложење; 
- разумеју једноставнији опис животиња и 
појaва;  
- упореде и опишу појаве и карактеристике 
животиња користећи једноставнија језичка 
средства; опишу појаве и карактеристике 
животиња користећи једноставнија језичка 
средства; 

Лексику и језичке структуре које се односе 
на тему и наведене комуникативне 
функције, а које су се радиле у темама 4, 5 и 
6; задатке слушања, читања и вођеног 
писања. 

3 0 3 

8. Learning 
world 
Свет учења 
Описивање 
бића, предмета 
и места; 
изражавање 
мишљења/инте
ресовања/допад
ања/недопадањ
а; описивање 
догађаја у 
садашњости.  

- разумеју једноставнији опис бића, 
предмета и места;  
- упореде и опишу предмете и места 
користећи једноставнија језичка средства; 
опишу бића, предмете и места користећи 
једноставнија језичка средства;  
- разумеју једноставне исказе који се односе 
на изражавање 
мишљења/интересовања/допадања/ 
недопадања; размењују и формулишу 
једноставне исказе којима се изражавају 
мишљења/интересовања/ 
допадања/недопадања; 
- разумеју једноставне текстове којима се 
описују сталне/уобичајене и тренутне 
радње; размене информације које се доносе 
на дату комуникативну ситуацију; опишу 
сталне/уобичајене и тренутне активности у 
неколико везаних исказа;  
- упоређују и уочавају сличности и разлике у 
школском животу циљне културе и код нас.  

Речи и изразе који се односе на тему; 
језичке садржаје –Our teacher isn’t very strict. 
Do you think that our history book is 
interesting? Eaton college is one of the most 
expensive private schools, and it looks like… 
This is a geography class in Bangladesh. I am 
really good at maths. I enjoy… I prefer… I’m 
OK at… We are having a dance calss and it’s a 
lot of fun. The boat is moving. Do you ever 
listen to English when you are out of school? 
How do the American children go to school? 
We sometimes do projects. We are doing a 
project today. (The Present Continuous 
Tense, The Present Simple Tense); кратке 
текстове и дијалоге који се односе на теме 
(слушају, читају, говоре и пишу); 
сличности и разлике у културама. 

7 3 4 

9. Cumulative 
review 2  
Кумулативно 
понављање 2 
Описивање 
бића и места 

- разумеју једноставнији опис бића и места;  
- упореде и опишу бића и места користећи 
једноставнија језичка средства;  
- разумеју правила понашања на јавним 
местима; 
- упоређују и уочавају сличности и разлике у 
начину понашања на јавним местима у 
градовима циљне културе и код нас.  
 

Описивање бића и места, правила 
понашања на јавним местима; језичке 
садржaје који су се радили у темама 1, 2, 4, 
6 и 8. 

1 / 1 
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10. Food and 
health 
Храна и 
здравље 
Изражавање 
допадања и 
недопадања; 
изражавање 
количина; 
исказивање 
савета.  

- разумеју једноставне исказе који се односе 
на изражавање допадања / недопадања; 
размењују и формулишу једноставне исказе 
који се односе на изражавање допадања / 
недопадања;  
- разумеју једноставније изразе који се 
односе на количину нечега; питају и кажу 
колико нечега има / нема, користећи 
једноставнија језичка средства; на 
једноставан начин наручи јело и / или пиће у 
ресторану и пита / каже / израчуна колико 
нешто кошта; 
- разумеју једноставне савете и реагује на 
њих; упуте једноставне савете; 
- уочавају сличности и разлике у начини 
исхране у земљама циљне културе и код 
нас.   

Речи и изразе који се односе на тему; 
језичке садржаје – I lоve… I really like… I 
don’t mind… I hate…. How much fruit is there 
in fizzy drinks? How many vitamins are there in 
white rice. I eat some vegetables. I don’t eat 
any meat. There’s a lot of pasta. There isn’t 
much fruit in fizzy drinks. I don’t eat many 
vegetables. (Countable/uncountable nouns; 
much/many/a lot of; some/any; There 
is/are…) Eat healthy food. Don’t go to bed 
late.(Imperative)  кратке текстове и дијалоге 
који се односе на теме (слушају, читају, 
говоре и пишу); сличности и разлике у 
културама. 

7 3 4 

11. Sport 
Спорт 
Описивање 
појава и места; 
изражавање 
интересовања; 
описивање 
догађаја у 
прошлости.  

- разумеју једноставнији опис појава и 
места;  
- упореде и опишу појаве и места користећи 
једноставнија језичка средства; опишу 
појаве и места користећи једноставнија 
језичка средства;  
- разумеју једноставне исказе који се односе 
на изражавање интересовања; размењују и 
формулишу једноставне исказе којима се 
изражавају интересовања; 
- разумеју једноставне текстове којима се 
описују радње у прошлости; размене 
информације које се доносе на дату 
комуникативну ситуацију; опишу радње из 
прошлости у неколико везаних исказа;  
- упоређују и уочавају сличности и разлике у 
популарним спортовима у земљама циљне 
културе и код нас.  

Речи и изразе који се односе на тему; 
језичке садржаје – What’s the most famous 
cycling race in the world? What’s the longest 
river in the world? How many players are there 
in a double tennis match? I (don’t) enjoy… I’m 
in a … The first modern Olympic Games were 
in Greece. Table tennis wasn’t in the Olympics 
until 1988. In the past, things were different. I 
was born in Prague. It was cool/OK. Who were 
you with? (The Past Simple Tense – to be) 
He first competed when he was eight. I last 
played sport on Saturday. I went to the cinema 
on Saturday. (The Past Simple Tense – 
affirmative); кратке текстове и дијалоге који 
се односе на теме (слушају, читају, говоре 
и пишу); сличности и разлике у културама. 

6 2,5 3,5 

12. Cumulative 
review 3  
Кумулативно 
понављање 3 
Описивање 
бића, појава и 
места; 
изражавање 
интересовања; 
описивање 
догађаја у 
прошлости. 
 

- разумеју једноставнији опис бића, појава и 
места;  
- упореде и опишу бића, појаве и места 
користећи једноставнија језичка средства; 
опишу бића, појаве и места користећи 
једноставнија језичка средства; разумеју 
једноставне текстове којима се описују 
радње у прошлости; размене информације 
које се односе на дату комуникативну 
ситуацију; опишу радње из прошлости у 
неколико везаних исказа;  
- упоређују и уочавају сличности и разлике у 
интересовањима и начину разоноде у 
земљама циљне културе и код нас.  

Описивање бића и места, правила 
понашања на јавним местима; језичке 
садржаје који су се радили у темама 1, 2, 4, 
6, 8, 10 и 11. 

1 / 1 

 

13. Тест 2 
Комуникативне 
функције из 
тема 8, 10 и 11 

Исходи из тема 8, 10 и 11 – комбиновано. Лексику и језичке структуре које се односе 
на теме и наведене комуникативне 
функције, а које су се радиле у темама 8, 10 
и 11; вештине слушања, говора, читања и 
писања, као и знања о језику. 

2 / 2 
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14. Growing up 
Одрастање 
Описивање 
људи; 
изражавање 
мишљења; 
описивање 
догађаја у 
прошлости.  

- разумеју једноставнији опис људи; 
упореде и опишу људе користећи 
једноставнија језичка средства;  
- разумеју једноставне исказе који се односе 
на изражавање мишљења; размењују и 
формулишу једноставне исказе којима се 
изражава мишљење; 
- разумеју једноставне текстове којима се 
описују радње у прошлости; размене 
информације које се односе на дату 
комуникативну ситуацију; опишу радње из 
прошлости у неколико везаних исказа;  
- описују познату личност из земље циљне 
културе (Аустралије). 

Речи и изразе који се односе на тему; 
језичке садржаје – This actor had amazing, 
spiky, red hair. Chris has got fair hair and blue 
eyes. He’s strong and good-looking. I think 
it’s… I’m not sure. I don’t think it’s… 
Maybe/Perhaps it’s… I’m sure it’s… She 
had/didn’t have glasses. Did he go to 
University? Yes, he did. No, he didn’t. He 
didn’t go to university. At what age did he 
leave school? Who did you go with? (The Past 
Simple Tense – negative & questions); 
кратке текстове и дијалоге који се односе на 
теме (слушају, читају, говоре и пишу); 
сличности и разлике у културама. 

6 2,5 3,5 

15. Skills extra 
Додатне 
вештине 
Изрицање 
дозвола, 
забрана, 
правила 
понашања и 
обавеза; 
описивање 
способности у 
прошлости.  

- разумеју и реагују на једноставније 
забране, своје и туђе обавезе; размене 
једноставније информације које се односе 
на забране и правила понашања, као и на 
своје и туђе обавезе; представе правила 
понашања, забране и листу својих и туђих 
обавеза користећи одговарајућа језичка 
средства; 
- разумеју једноставне текстове којима се 
описују способности у прошлости; размене 
информације које се односе на дату 
комуникативну ситуацију; опишу 
способности из прошлости у неколико 
везаних исказа. 

Речи и изразе који се односе на тему; 
језичке садржаје –You must do what the 
teachers tell you to do. You mustn’t smoke or 
drink alcohol. You mustn’t leave the classroom 
without permission. (Must/mutn’t for rules 
and prohibitions) You must/have to do 
exercises every day. Children under five don’t 
have to know to play a musical instrument... 
(Must/have to for obligations and 
necessities); Could you ride a bike when you 
were five? 
No, I couldn’t but I could ride one when I was 
six. (Could for ability in the past) 

2 1 1 

16. The second 
written test in 
English 
Други писмени 
задатак 
Описивање 
догађаја и 
способности у 
прошлости;  
описивање 
живих бића. 

- опишу догађаје и способности у 
прошлости користећи неколико везаних 
исказа; 
- опишу људе користећи једноставнија 
језичка средства.  

Лексику и језичке структуре које се односе 
на тему и наведене комуникативне 
функције, а које су се радиле у темама 14 и 
15; задатке слушања, читања и вођеног 
писања. 

3 0 3 

 

17. Going away 
Одлазак на пут 
Изражавање 
количина; 
исказивање 
планова и 
намера; 
описивање 
метеоролошког 
времена. 

- разумеју једноставније изразе који се 
односе на количину нечега; изразе 
количине, користећи једноставнија језичка 
средства; 
- разумеју планове и намере и реагују на 
њих;  
- размене једноставне исказе у вези са 
својим и туђим плановима и намерама; 
саопште шта они или неко други планира 
или намерава; 
- разумеју, траже и дају једноставнија 
обавештења о хронолошком времену и 
метеоролошким приликама у ширем 
комуникативном контексту; 
- опишу метеоролошке прилике и климатске 
услове у својој земљи и једној од земаља 
циљне културе једноставним језичким 
средствима. 

Речи и изразе који се односе на тему; 
језичке садржаје –You need to drink a litre of 
water every day. It weighs about fourteen 
kilos. I’m going to spend a week in Paris. Is 
Kathy going to go to Cornwall? No, she isn’t. 
Where are you going to go? Joe and Max 
aren’t going to visit the Coloseum. (Going to 
for future plans and intentions); Vostok 
station in Antarctica is the coldest place on 
Earth. The foggiest place in the world is 
Argentina in Canada. Newfoundland can also 
be very rainy; кратке текстове и дијалоге који 
се односе на теме (слушају, читају, говоре 
и пишу); сличности и разлике у културама. 

5 2,5 2,5 
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18. Cumulative 
review 4  
Кумулативно 
понављање 4 
Описивање 
догађаја у 
прошлости; 
исказивање 
планова и 
намера. 
 

- разумеју једноставне текстове којима се 
описују радње у прошлости; размене 
информације које се односе на дату 
комуникативну ситуацију; опишу радње из 
прошлости у неколико везаних исказа;  
- размене једноставне исказе у вези са 
својим и туђим плановима и намерама; 
саопште шта они или неко други планира 
или намерава. 
 
 

Описивање бића и места, правила 
понашања на јавним местима; језичке 
садражје који су се радили у темама 1, 2, 4, 
6, 8, 10, 11, 14 и 17. 

1 / 1 

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.  1.1.7. 1.1.8. 
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.  2.1.1.  2.1.2. 
2.1.3. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13.  2.1.15. 2.1.16. 
2.1.19. 2.1.20. 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.  

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, 
српски језик, 
географија 

2. Towns and 
cities 
Градови и 
велеградови 

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.  1.1.15. 
1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 
1.1.23. 1.2.1. 1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 2.1.1.  
2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.  2.1.12. 
2.1.13. 2.1.15. 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.  

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, симулације у паровима и 
групама, задаци у радној свесци, 
тестови вештина, различите технике 
формативног оцењивања, ученички 
радови/пројекти . 

Грађанско 
васпитање, 
српски језик, 
географија 

3. Тест 1 1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 
1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.14. 1.1.15. 
1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 
1.3.1.  1.3.2.  2.1.1.  2.1.2. 2.1.3.  2.1.12. 2.1.13.  
2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.19. 2.1.20.  2.2.1. 
2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, симулације у паровима и 
групама – током вежбања. 
Тест слушања, читања и писања. 

Грађанско 
васпитање, 
српски језик, 
географија 

4. Days 
Дани 
 

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.  1.1.20. 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. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 
2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 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. 

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, симулације у паровима и 
групама, задаци у радној свесци, 
тестови вештина, различите технике 
формативног оцењивања, ученички 
радови/пројекти . 

Грађанско 
васпитање, 
српски језик, 
географија 

5. Cumulative 
review 1 
Кумулативно 
понављање 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. 1.1.20. 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. 2.1.6.  2.1.12. 2.1.13.  2.1.15. 2.1.16. 
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. 

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, задаци у радној свесци.  

Грађанско 
васпитање, 
српски језик, 
географија 
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6. Wild life 
Свет дивљине 
 

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. 1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 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. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.  2.1.12. 
2.1.13. 2.1.15. 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. 2.3.6.  

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, симулације у паровима и 
групама, задаци у радној свесци, 
тестови вештина, различите технике 
формативног оцењивања, ученички 
радови/пројекти. 

Грађанско 
васпитање, 
српски језик, 
биологија 

7. The first 
written test in 
English 
Први писмени 
задатак 

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.  1.1.18. 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.  2.1.1.  2.1.2. 
2.1.3. 2.1.6. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 
2.1.16. 2.1.17. 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.  

Посматрање и праћење, усмена и 
писмена провера кроз задатке.  

Грађанско 
васпитање, 
српски језик, 
географија, 
биологија 

 

8. Learning 
world 
Свет учења 
 

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. 1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 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. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.  2.1.12. 
2.1.13. 2.1.15. 2.1.16. 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. 2.3.5.  

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, симулације у паровима и 
групама, задаци у радној свесци, 
тестови вештина, различите технике 
формативног оцењивања, ученички 
радови/пројекти. 

Грађанско 
васпитање, српски 
језик, географија  

9. Cumulative 
review 2  
Кумулативно 
понављање 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. 1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 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. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.  2.1.12. 
2.1.13. 2.1.15. 2.1.16. 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. 2.3.5. 

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, задаци у радној свесци.  

Грађанско 
васпитање, српски 
језик, географија 

10. Food and 
health 
Храна и 
здравље 

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. 1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 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. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.  2.1.12. 
2.1.13. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 
2.1.22. 2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 2.1.27.  2.2.1. 
2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 2.3.5. 

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, симулације у паровима и 
групама, задаци у радној свесци, 
тестови вештина, различите технике 
формативног оцењивања, ученички 
радови/пројекти . 

Грађанско 
васпитање, српски 
језик, географија, 
биологија 

11. Sport 
Спорт 
 

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. 1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 1.3.3. 
1.3.4. 2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 
2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 
2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 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. 2.3.5. 

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, симулације у паровима и 
групама, задаци у радној свесци, 
тестови вештина, различите технике 
формативног оцењивања, ученички 
радови/пројекти . 

Грађанско 
васпитање, српски 
језик, физичко 
васпитање 

12. Cumulative 
review 3  
Кумулативно 
понављање 3 

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. 1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 1.3.3. 
1.3.4. 2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 
2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 
2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 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. 2.3.5. 

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, задаци у радној свесци. 

Грађанско 
васпитање, српски 
језик, физичко 
васпитање 
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13. 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. 1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 1.3.3. 
1.3.4. 2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 
2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 
2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 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. 2.3.5. 

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, симулације у паровима и 
групама – током вежбања. 
Тест слушања, читања и писања. 

Грађанско 
васпитање, српски 
језик, географија, 
физичко 
васпитање, 
биологија 

 

14. Growing up 
Одрастање 
 

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. 1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 1.3.3. 
1.3.4. 2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 
2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 
2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 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. 2.3.5. 

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, симулације у паровима и 
групама, задаци у радној свесци, 
тестови вештина, различите технике 
формативног оцењивања, ученички 
радови/пројекти . 

Грађанско 
васпитање, 
српски језик 

15. Skills extra 
Додатне 
вештине 

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. 1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 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. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.  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. 2.1.22. 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.  

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, симулације у паровима и 
групама, задаци у радној свесци, 
тестови вештина, различите технике 
формативног оцењивања, ученички 
радови/пројекти . 

Грађанско 
васпитање, 
српски језик 

16. The second 
written test 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. 1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 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. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.  2.1.12. 
2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 
2.1.20. 2.1.22. 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. 

Посматрање и праћење, усмена и 
писмена провера кроз задатке.  

Грађанско 
васпитање, 
српски језик 

17. Going away 
Одлазак на пут 
 

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. 1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 1.3.3. 
1.3.4. 2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 
2.1.8.  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. 2.1.22. 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. 2.3.5. 

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, симулације у паровима и 
групама, задаци у радној свесци, 
тестови вештина, различите технике 
формативног оцењивања, ученички 
радови/пројекти . 

Грађанско 
васпитање, 
српски језик, 
географија 

18. Cumulative 
review 4  
Кумулативно 
понављање 4 
 

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. 1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 1.3.3. 
1.3.4. 2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 
2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 
2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 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.  

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, задаци у радној свесци. 

Грађанско 
васпитање, 
српски језик 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА – Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 
Наставне методе Наставни облици 

рада 
Наставна средства 

Комуникативна,интерактивна,директна, аудио-лингвална, метода 
писаних радова КМ-читај/слушај/понови/допуни/штиклирај/ 

ТПР/пантомома/ исправи грешку/пронађи уљеза/ игра меморије/ мапе 

Фронтални, 
индивидуални, рад у 
пару/групи, пленум 

Уџбеник,радна свеска, 
слике,постери,ЦД и плејер, 

географске карте, мапе 
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ума 
 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 

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,ради припрему за писмене 

провере знања, писменим путем проверава ниво 
усвојености знања, оцењује,усмено испитује, 

 
 

 
 

Слушају, пишу,читају,  учествују у  дијалогу/дискусији, понављају, доносе 
закључке,постављају питања, уче песмицу на  памет, 

рецитују,самостално пишу писмену /контролну  вежбу/диктат, попуњавају 
задатке у радној свесци,раде домаће задатке, раде Project Work, глуме, 

драматизују текст,препричавају ,дају сугестије за рад на часу, евалуирају 
знање других ученика 

 
 

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

 
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, 
- Сарадња са информатичким кабинетом, 
- сарадња са Управом школе, родитељима и локалном заједницом. 

 
број 
наставне 
теме 

Назив наставне  теме Број  часова 

  
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. 

 
Анализа рада клуба “The English Club” 

 

 
2 
 
 
 

 
2 
 
 
 

      6. 
 

      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. 
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      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. 
 
број 
наставне 
теме 

 
Назив наставне теме 

           Број  часова 
за 

обраду 
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 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 
Циљ и задаци: 
 
Циљ васпитно –образовног рада у настави ликовне цултуре јестед а подстице И развија уцениково 
стваралацко мисљење И деловање у складу са демократским опредељењем друства И карактером овог 
наставног предмета. 
 
ЗАДАЦИ: 
 
Развијање способности уценика за опазање квалитетесвих ликовних елемената линија облика И боја 
_стварање услова да уценици на цасовима у процесуреализације садрзаја користе разлицитет технике 
И средства И да упознају њихова визуелна И ликовна средства 
-развој способности уценика за визуелно памцење И повњзивање опазених информација каооснове за 
увођење И визуелно мисљење; 
-развијање осетљивости за ликовне И визуелне вредности које се стицу у наставиа примењују у раду И 
зивоту; 
-развијање моторицких способности уценика И навике за лепо писање; 
-подстицање интересовања И стварање потрбе код уценика за посецивањем музеја излозби,као И за 
цување културних добара И естетског изгледа средине у којој уценици зиве И раде; 
Стварање услова да се упознавањем ликовних уметности бољеразумеју природнезаконитости И 
друствене појаве; 
Омогуцавање разумевања И позитивног емоционалног става према вредностимаи изразеним И у 
делима разлицитих подруцја уметности 
_развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне,модерне и 
Савремене уметности. 
 
V разред 
 
-поступно развијање способности уценика за визуелноп памцење И предоцавање; 
-поступно оспособљавање уценика за артикулисано ликовно изразавање упознавањем слободног 
ритмицког компоновања ликовних елемената линија,облика,боја 
-поступно оспособљавање уценика за ликовно изразавзње у стварању колаза светлинских објеката И у 
обликовању И преобликовању употрбних предмета 
-даље развијање способности уценика за констуисање,комбинаторику И обликовање 
-просиривање сазнања И искуства уценика у корисцењу разлицитих материјала 
 
КРЕАТИВНОСТ 
 
МЕДИЈУМИ 
 
1 Линије у свету око нас 
Образовни исходи: 
 
-посматра или уоцава појам линија у природи у уметницким делима 
-примењује стецена знања о линији у ресавању проблемских задатака 
-самостално примењује ликовне техникеи материјале на нов И неуобицајен нацин 
-маста осмисљава И ствара оригинална креативна ресења у ликовном раду 
-показује радозналост И спремност да поставља питања И критикује. 
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2 ОБЛИЦИ У ПРОСТОРУ 
Образовни исходи: 
 
-именује И описује појмове природних И вестацких облика 
-посматра иуоцава упоређује И анализира предмете бица појаве 
-комуницира И спонтано изразава самостално своје мисли И осецања 
-маста осмисљава И ствара  оригинална ресења у ликовном раду 
-показује способност трагања И откривања нацина за стваралацко уоблицавање 
 
3 СЛОБОДНО РИТМИЦКО КОМПОНОВАЊЕ 
 
Образовни исходи 
 
-посматра И уоцава појмове : ритам спонтано слободно ритмицко компоновање И ликовни проблем 
-примењује стецена знања у ресавању проблемских задатака 
-самостално примењује ликовне технике И материјале на нов неуобицајен нацин 
-упоређује.анализира процењује сопствени рад И радове других 
 
4 ОРНАМЕНТ 
 
Образовни исходи: 
Посматра И уоцава појмове орнаментгеометријски орнамент зооморфни елемент ивегетабилни елемент 
-комуницира ликовним медијима искрено И спонтано изразава своје мисли И осецања креативним 
корисцењем ликовног језика; 
-повезује стецена знања са осталим наставним садрзајима И примењује у раду 
-упоређује анализира И процењује сопствени рад И радове других 
 
5 СВЕТЛИНСКИ ОБЈЕКТИ И КОЛАЗ 
 
Образовни исходи: 
Посматра И уоцава појам луминообјекта И ликовни проблем 
-показује сензитивност за луминообјекте у природном И урбаном окрузењу 
-повезује стецена знања са осталим наставним садрзајима И примењује их у раду 
-упоређује анализира И процењује сопствени рад И радове других 
 
6 ВИЗУЕЛНО СПОРАЗУМЕВАЊЕ 
 
Образовни исходи: 
 
-посматра И уоцава појмове ;визуелно споразумевање сyмбол знак плакат билборд  
-маста осмисљава И ствара оригинална креативна ресења у ликовном раду 
-комуницира љковним медијима искрено И спонтано изразава своје мисли И осецања 
 
7 ПРАВИМО ОД СТАРОГ НОВО 
 
Образовни исходи: 
-посматра И уоцава појмове рециклазе И уметницке инсталације И ликовни проблем 
-примењује стецена знања у ресавању проблемских задатака 
-показује сензитивност за рециклазу И уметницку инсталацију у природном И урбаном окрузењу 
-примењује знања оригиналне идеје И разлиците методе у самосталном ликовном раду 
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МУЗИЧКА     КУЛТУРА 

 
 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.  

Основни принцип 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.  Треба обухватити сва 
подручја рада и комбиновати разне  методе у настави. 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. 

 Активности наставника: 

-  прилагођава програм имајући у виду: састав одељења и карактеристике ученика;  
- прилагођава уџбенике и друге наставне материјале које ће користити; техничке услове, наставна средства и 
медије којима школа располаже; ресурсе, могућности, као и потребе локалне средине у којој се школа налази.  
- креира свој годишњи, тј. глобални план рада, из кога ће касније развијати своје оперативне планове. 
- 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 коришћење уџбеника, као и других извора сазнања  

 Активности ученика:  

– солистичко и групно певање и свирање 
– свирање инструмента (Орфов инструметаријум, металофон, синтисајзер) 
– активно слушање музике 
- доношење критичког суда о уметничким делима 
– компоновање мањих музичких целина 
– музичко-креативне радионице (прављење музичких инструмената, илустрације везане за наставу музичке 
културе и школске музичке догађаје, креирање, организација и реализација музичких догађаја...), 
– посете концертима у школи и ван ње (концерти еминентних уметника, концерти у организацији Музичке 
омладине или неког другог удружења, концерти ученика музичких школа, пријатеља школе, пројекције музичких 
филмова...) 
- посете музичким представама - балети, опере, оперете, мјузикли  и институцијама – Београдска филхармонија, 
Мадленијанум, Позориште на Теразијама, Народно позориште. 
- Учешћа солиста, групе певача, малих инструменталних и вокалних састава, хорова и оркестра на општинским, 
градским, републичким и међународним музичким  такмичењима, смотрама, ревијама и фестивалима. 
 
Годишњи фонд часова: 72     недељни фонд часова: 2       
 

Ред.бр. 
наставне 

теме 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ И 
САДРЖАЈИ 

Бр. 
часова 

по 
теми 

Бр. часова за 

Исходи по теми Начин остваривања 
обраду 

остале 
типове 
часова 

1. 
ЧОВЕК И МУЗИКА 

Човек у праисторији: 

Улога музике у 

4 2 2 
У оквиру 
области/теме ученик 
ће бити у стању да:  

 

Знање о музици кроз 
различите епохе има за 
циљ разумевање улоге 
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првобитном друштву; 

Човек и ритуал: улога 
музике у ритуалу 
(музичко-
антрополошка 
истраживања); 

Магијска моћ музике; 

Елементи музичког 
тока: покрет, ритам 
(ритам као основа 
ритуала), коло/групни 
плес;  

Покрет: порекло 
плеса; 
Слушање/доживљај 
ритма телом; 

Најстарија фолклорна 
музичка традиција у 
Србији и светске 
баштине. 

Човек Антике: 

Божанска природа 
музике: 

– митолошка свест 
античког човека; 

– музички атрибути 
богова; 

– музика и држава. 

Музика у храму и 
музика на двору; 

Примери различитих 
инструмената и 
музичких облика у 
античким 
цивилизацијама; 

Улога и место музике 
у античким 
цивилизацијама: 
Индија, Кина, Египат, 
Грчка, Рим; 

Појава првих 
нотација, 
пентатоника. 

 

 
– наведе начине и 

средства музичког 

изражавања у 

праисторији и 

античком добу; 

– објасни како 

друштвени развој 

утиче на начине и 

облике музичког 

изражавања;  

– искаже своје 

мишљење о значају 

и улози музике у 

животу човека;  

– реконструише у 

сарадњи са другима 

начин комуникације 

кроз музику у 

смислу ритуалног 

понашања и 

пантеизма; 

– идентификује 
утицај ритуалног 
понашања у музици 
савременог доба 
(музички елементи, 
наступ и сл.). 

музике у друштву, 
упознавање музичких 
изражајних средстава, 
инструмената, жанрова и 
облика. У начину 
реализације ових 
садржаја креће се од 
музичког дела, слушања 
или извођења. Час је 
оријентисан на улогу и 
природу музике, однос 
човека у датом периоду 
према њој и њеној 
намени, као и 
промишљању да ли је 
музика (и ако јесте, на 
које начине) била 
уметност какву је данас 
познајемо или и нешто 
друго. Информације које 
се тичу контекста треба 
да буду одабране и 
пренесене у служби 
разумевања света 
музике у датом духу 
времена.  
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2. 

 

МУЗИЧКИ 
ИНСТРУМЕНТИ 

 

Најстарији 

инструменти: тело, 

удараљке, дувачки, 

жичани;  

Удараљке – настанак, 

првобитни облик и 

развој; 

Ритмичке удараљке 

као најједноставнија 

група инструмената; 

Мелодијске удараљке; 

Елементи музичке 

изражајности –  

тонске боје 

различитих 

инструмената; 

 

 
 
 
 

6 3 3 

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

 

– класификује 

инструменте по 

начину настанка 

звука; 

– опише основне 

карактеристике 

удараљки; 

-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); 

Музички инструменти су 
незаобилазни елемент 
свих области Музичке 
културе и поред људског 
тела и гласа, једно од 
најстаријих средства 
изражавања човека. 
Информације о првим 
музичким инструментима 
треба да проистекну 
непосредно из 
историјског контекста и 
свакодневног живота. 
Треба обратити пажњу 
на везу између избора 
инструмената и догађаја, 
односно прилике када се 
и на који начин музика 
изводила некада и сада. 
Инструменти Орфовог 
инструментаријума могу 
бити полазна тачка за 
класификацију 
инструмената у 
зависности од начина 
стварања звука. 
Информације треба да 
буду сведене и усмерене 
на настанак, првобитан 
облик и развој, основне 
карактеристике, 
изражајне могућности и 
примену ритмичких и 
мелодијских удараљки.  

3. 

 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Слушање вокалних, 
вокално-
инструменталних и 
кратких 
инструменталних 
композиција, домаћих 
и страних 
композитора; 

Слушање дела 
најстарије фолклорне 
традиције српског и 
других народа; 
 
Слушање народних и 
уметничких дела 

27 20 7 

У оквиру 

области/теме ученик 

ће бити у стању да:  

 

-се изражава 

покретима за време 

слушања музике;  

– вербализује свој 

доживљај музике; 

– идентификује 

ефекте којима 

различити елементи 

музичке 

изражајности 

(мелодија, ритам, 

темпо, динамика) 

утичу на тело и 

Слушaњe музикe je 
aктиван психички прoцeс 
кojи подразумева 
eмoциoнaлни дoживљaј и 
мисaoну aктивнoст. 
Ученик треба да има 
јасно формулисана 
упутства на шта да 
усмери пажњу приликом 
слушања. 
Слушане кoмпoзициje 
свojим трajaњeм и 
сaдржajeм треба да 
oдгoвaрajу мoгућнoстимa 
пeрцeпциje учeникa. 
Вoкaлна, 
инструмeнтaлна и 
вoкaлнo-инструмeнтaлна 
дела трeбa дa буду 
зaступљeна 
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инспирисаних 
фолклором народа и 
народности, 
различитог садржаја, 
облика и 
расположења, као и 
музичких прича; 

осећања;  

– анализира 

слушано дело у 

односу на извођачки 

састав и 

инструменте; 

– илуструје примере 

коришћења плесова 

и музике према 

намени у 

свакодневном 

животу (војна 

музика, обредна 

музика, музика за 

забаву...); 

– критички просуђује 

лош утицај 

прегласне музике на 

здравље; 

– понаша се у 

складу са 

правилима музичког 

бонтона; 

– користи 
могућности ИКТ-а за 
слушање музике; 

рaвнoпрaвнo. Кoд 
слушaњa пeсaмa треба 
обратити пажњу на везу 
музике и текста, а код 
инструменталних дела на 
извођачки састав и 
изражајне могућности 
инструмената. Ученичка 
знања из различитих 
области треба повезати 
и ставити у  
функцију разумевања 
слушаног дела, 
пoдстичући креативност 
и критичко мишљење. 

4. 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

 

Певање 

Певање песама по 

слуху самостално и у 

групи;  

Певање песама из 

нотног текста 

солмизацијом; 

Извођење 

једноставних 

ритмичких и 

мелодијских мотива (у 

стилу) музике старих 

цивилизација 

певањем; 

Певање пeсама у 
комбинацији са 
покретом; 

 

35 25 10 

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; 

 

Извођење музике 
певањем и свирањем 
има непосредан утицај 
на развој ученика, 
његове психе, гласовних 
могућности и моторике. У  

оквиру индивидуалних 
могућности ученика, 
подстиче се и развијање 
личног стила 
изражавања. На 
одговарајућим 
примерима обрађују се 
елементи музичке 
писмености.  

Примeњуjући принцип 
aктивнoг учeшћa учeникa 
нa чaсу, свирaњeм се, 
поред осталог, рaзвиjaју 
мoтoричке вeштине, 
координација и опажајне 
способности.   
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Свирање 

Свирање песама и 

лакших 

инструменталних 

дела по слуху на 

инструментима 

Орфовог 

инструментарија 

и/или на другим 

инструментима;  

Свирање дечјих, 

народних и 

уметничких 

композиција из нотног 

текста; 

Извођење дечијих, 

народних и 

уметничких игара; 

Извођење 
једноставних 
ритмичких и 
мелодијских мотива (у 
стилу) музике старих 
цивилизација на 
инструментима или 
покретом; 

– 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...); 

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 

3 2 1 

 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 

Дeчиje музичкo 
ствaрaлaштвo 
прeдстaвљa виши стeпeн 
aктивирaњa музичких 
спoсoбнoсти кoje сe стичу 
у свим музичким 
aктивнoстимa, a рeзултaт 
су крeaтивнoг oднoсa 
прeмa музици. Oнo 
пoдстичe музичку 
фaнтaзиjу, oбликуje 
ствaрaлaчкo мишљeњe, 
прoдубљуje 
интeрeсoвaњa и 
дoпринoси трajниjeм  
усвajaњу и пaмћeњу 
музичких рeпрoдуктивних 
и ствaрaлaчких 
aктивнoсти и знaњa. 
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Праћење и вредновање наставе и учења:  

 Настава музичке културе подразумева учешће свих ученика, а не само оних који имају музичке 
предиспозиције. Битни фактори за праћење музичког развоја и оцењивање су ниво постигнућа у односу на 

мелодије на задати 

текст; 

Импровизација 

дијалога на 

инструментима 

Орфовог 

инструментарија и 

другим 

инструментима; 

Израда једноставних 

музичких 

инструмената; 

Реконструкција 
музичких догађаја у 
стилу старих 
цивилизација 

и пројеката; 

– користи 
могућности ИКТ-а за 
музичко 
стваралаштво 

 УКУПНО: 72 50 22   

Опште предметне компетенције Међупредметне компетенције 

На основу музичког искуства у основној 
школи ученик ужива у музици и отворен је 
за различите уметничке садржаје. 
 Користи музичко знање и вештине да 
изрази своја осећања, размишљања, 
ставове и на креативан и конструктиван 
начин остварује своје циљеве.  
Искуство и вештину у слушању и опажању 
приликом индивидуалног и групног 
музицирања примењује у комуникацији са 
другима.  
Музичка искуства подстичу ученика да 
разлике сматра предностима што користи 
у развијању идеја и сарадње. 
 Користи знања о музици у разумевању 
савремених догађаја, историје, науке, 
религије, уметности и сопствене културе и 
идентитета.  
Развија критички однос према музици. 
Има одговоран однос према традицији 
свог народа и других култура.   
 

Компетенције за целоживотно учење - Ефикасно користи 
различите методе учења. Уме да процени степен у ком је овладао 
градивом. Ученик уочава структуру градива тј. активно одваја битно 
од небитног 
Вештина комуникације -  Изражава своје ставове и мишљења, 
осећања и вредности на позитиван и аргументован начин. Негује 
културу дијалога. 
Развија комуникације путем интернета и телефона. 
Дигитална компетенција - Подразумева сигурну и критичку 
употребу електронских медија у учењу, у слободном времену и 
комуницирању 
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 - критички просуђује лош утицај прегласне музике 
на здравље 
Естетска компетенција - подразумева прихватање важности 
креативности и естетских вредности у читавом низу медија и у свим 
уметностима 
Предузетничка компетенција - Уме да идентификује и адекватно 
представи своје вештине и способности кроз јавне наступе 
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дефинисане исходе као и рад, степен ангажованости, кооперативност, интересовање, умешност и креативност. 
Начин провере и оцена треба да подстичу ученика да напредује и активно учествује у свим видовима музичких 
активности. Главни критеријум за процес праћења и процењивања је начин ученичке партиципације у музичком 
догађају, односно да ли је ученик у стању да прати музичко дело при слушању,  како изводи и ствара музику 
користећи постојеће знање. У зависности од области и теме, постигнућа ученика се могу оценити усменом 
провером, краћим писаним проверама до 15 минута и проценом практичног рада, као и  стваралачког ангажовања. 
Поред ових традиционалних начина оцењивања, треба користити и друге начине оцењивања као што су: 
допринос ученика за време групног рада,,. израда креативних задатака на одређену тему, рад на пројекту и 
специфичне вештине. 

 У процесу вредновања резултата учења наставник треба да буде фокусиран на ученичку мотивацију и 
ставове у односу на извођење и стваралаштво, способност концентрације, квалитета перцепције и начин 
размишљања приликом слушања, као и примену тероетског знања у музицирању. Наставник треба да мотивише 
ученика на даљи развој, тако да ученик осети да је кроз процес вредновања виђен и подржан, као и да има 
оријентацију где се налази у процесу развоја у оквиру музике и музичког изражавања. Када је у питању 
вредновање области Музичко стваралаштво треба вредновати у смислу стваралачког ангажовања ученика, а не 
према квалитету насталог дела, јер су и најскромније музичке импровизације, креативно размишљање и 
стварање, педагошки оправдане. Сумативно вредновање треба да буде осмишљено кроз задатке и активности 
које захтевају креативну примену знања.   

     
 

ИСТОРИЈА 

Циљ наставе и учења историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне 

основна историјска знања и компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког 

мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном идентитету, културно-историјском наслеђу, 

друштву и држави у којој живи. 

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 
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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 

 

Корелација са другим предметима (навести по наставној теми): 
 
УВОД У ИСТОРИЈУ 
Географија: Праисторијска насеља. Централни Балкан у праисторији; 
Математика: Графичко представљање линије времена; десетице, јединице, рачунање времена 
 
ПРАИСТОРИЈА 
Географија: Праисторијска насеља, Централни Балкан у праисторији; 
Ликовна култура: Праисторија-цртање по пећинама, први трагови уметности; скулптуре из неолита и металног 
доба (Лепнески Вир, Винча, Старчево); 
Билогија: настанак човека; Биљке и животиње у праисторији; 
 
СТАРИ ВЕК 
Географија: Географске одреднице држава старог века и Старог истока; 
Биологија: Биљни и животињски свет старог века и Старог истока; 
Ликовна култура: Сликарство и вајарство старог века и Старог истока; Архитектура Старог истока; 
Верска настава: Појава хришћанства, Исус Христ. 
 
Планиране иновације и угледни часови и ваннаставне активности: 
  
Мултимедијална настава (ППП, наставни филмови...) 
Посете музејима, архивима, археолошким локалитетима, историјским споменицима. 
 
Грчки полиси- Спарта и Атина-угледни час. 
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ИСХОДИ 

ОБЛАСТ/ТЕМА Месец 

реализ. 

По завршеној области/теми ученик ће бити у стању 

да:     

САДРЖАЈИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОСНОВИ  
ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

9 – разликује основне временске одреднице (годину, 
деценију, век, миленијум, еру);                                               
– лоцира одређену временску одредницу на 
временској ленти;                                          
-разликује начине рачунања времена  у прошлости 
и садашњости;                                        
– именује периоде прошлости и                           
 историјске периоде и наведе граничне  догађаје; 
– разврста историјске изворе према њиховој 
основној подели; 
– повеже врсте историјских извора са установама у 
којима се чувају(архив, музеј, библиотека);      – 
користећи дату информацију или ленту времена, 
смести историјску појаву, догађај и личност у 
одговарајући миленијум или век 
 – изложи, у усменом или писаном облику, 
историјске догађаје исправним хронолошким 
редоследом; 
– прикупи и прикаже податке из различитих извора 
информација везаних за одређену историјску  
тему; 
– визуелне и текстуалне информације повеже са 
одговарајућим историјским периодом или 
цивилизацијом;                                                                                                                                 
                                                                                                           

Основни садржаји 

 

Појам прошлости и историја 
као наука  о прошлости 
људског друштва.    
Хронологија – рачунање 
времена.  
Подела прошлости и 
периодизација историје 
Историјски извори-
дефиниција,основна подела 
и   установе у којима се 
чувају. 
 
 

Проширени садржаји 

Сродне науке и помоћне 

историјске науке.   

Историја око нас. 
Историјско наслеђе-

тековине.    

 

 

 

 

 

ПРАИСТОРИЈА 

 

10  
–наведе главне проналаске  и опише њихов утицај 
на начин живота људи у праисторији             
– разликује основне одлике каменог и металног 
доба.                                             
 
 

Основни садржаји 

 

Основне одлике праисторије 

(начин живота људи, 

проналасци.)  

Подела праисторије (камено, 

метално доба)        

Проширени садржаји 

Најважнији праисторијски 
локалитети у Европи  и 
Србији  (Ласко, Алтамира, 
Лепенски Вир, Винча...                                                                                                                              

 

 

 

10, 11 -лоцира на историјској карти  најважније 
цивилизације и државе Старог Истока;                                                        
-користећи историјску карту, доведе у везу особине 
рељефа и климе са настанком цивилизација Старог  
истока                                                                                                
-одреди место припадника друштвене групе на 

Основни садржаји 

Појам Старог истока-
географске одлике, 
најзначајније цивилизације 
(Месопотамија, Египат, 
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СТАРИ  

ИСТОК 

графичком  приказу хијерархије заједнице;                              
-пореди начин живота припадника    различитих 
друштвених слојева на                                                   
Старом истоку;                                                        -
наведе најважније одлике  државног уређења 
цивилизација  Старог истока;                                                                           
-илуструје примерима важност утицаја 
привредних,научних и културних достигнућа народа 
Старог   истока на савремени свет;                                     
                                                                                                                                                                                                                          
 
 

 

Јудеја, Феникија) 
Друштвени односи 
(робовласничко и теократско 
друштво) и државно уређење 
(монархија-царства/ 
краљевства) у 
цивилизацијама Старог 
истока. 
Основне одлике привреде и 
свакодневни живот- обичаји, 
занимања, култура исхране и 
становања 
Култура и историјско 
наслеђе народа Старог 
истока 
религија(монотеизам,полите
изам),писмо, књижевност, 
уметност,наука, 
цивилизацијске тековине 
(математика,архитектура, 
календар, иригациони 
систем, саобраћајна 
средства, медицина, 
закони...) 
  

Проширени садржаји 
 
Специфичности египатске 
религије 
Специфичности религија 
цивилизација Месопотамије 
Основне одлике јудаизма 
Најважније цивилизације 
Далеког истока (Индија, 
Кина). 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

12, 1, 2, 
3, 4 

-опише особености природних услова  и 
географског положаја античке  Грчке;                                                                    
– лоцира на историјској карти                            
најважније цивилизације и државе                   
античке Грчке;                                                     
 – приказује друштвену структуру  и државно 
уређење грчких полиса на примеру Спарте и Атине;                           
– пореди начин живота припадника                                               
различитих друштвених слојева у                   
античкој Грчкој;                                                    
– идентификује узроке и последице                  грчко-
персијских ратова и Пелопонеског рата;                                                                          
– истражи основна обележја и  значај религије 
старих Грка;                                  
 – разликује легенде и митове од историјских 
чињеница;                                                                
 – наведе значај и последице освајања Александра 
Великог;                         
– илуструје примерима важност утицаја привредних, 

Основни садржаји 
 
Појам античке Грчке-
географске одлике 
Најстарији период грчке 
историје(Критска и Микенска 
цивилизација). 
Грчки митови (појам,пример) 
и хомерски епови. 
Колонизација и основне 
одлике привреде. 
Полиси-Спарта и 
Атина(појам 
полиса,структура друштва, 
државно уређење). 
Грчко-персијски ратови. 
Пелопонески рат-узроци и 
последице. 
Култура и свакодневни живот 
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АНТИЧКА ГРЧКА научних и културних достигнућа античке Грчке и 
хеленистичког доба на савремени свет; 
– користећи дату информацију 
или ленту времена, смести историјску појаву, 
догађај и личност из историје античке Грчке и 
хеленизма у одговарајући миленијум, век или 
деценију; 
–израчуна временску удаљеност између појединих 
догађаја; 
–користи основне историјске појмове; 
 
 
 
 

(религија, Олипмпијске игре, 
митологија, уметност, наука, 
обичаји, занимања). 
Хеленистичко доба и његова 
култура. 
Историјско наслеђе 
(институције,закони, 
књижевност,позориште,фило
зофија,демократија, 
медицина,уметност,архитект
ура,беседништво, 
Олимпијске игре). 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

АНТИЧКИ РИМ  

4, 5, 6  
–лоцира на историјској карти простор настанка и 
ширења Римске државе 
–наведе основне разлике између античке римске 
републике и царства;                   
 –разликује узроке од последица најзначајнијих 
догађаја  историји 
 –истражи основна обележја и значај религије 
античког Рима;                                        
 –илуструје примерима важност утицаја привредних, 
научних и културних достигнућа античког Рима на 
савремени свет;                                                         
 –пореди начин живота припадника различитих 
друштвених слојева у античком Риму;                                                                
-наведе најзначајније последице   настанка и 
ширења хришћанства                                                                                                                                     - лоцира на карти најважније римске локалитете на територији Србије;    
– користећи дату информацију или ленту времена, 
смести историјску појаву, догађај и личност из 
историје античког Рима у одговарајући миленијум, 
век или деценију. 
  
 
 

 
Основни садржаји 

 
Појам античког Рима – 
географске одлике и 
периодизација. 
Оснивање Рима (легенда о 
Ромулу и Рему). 
Структура друштва и 
уређење Римске републике 
Ширење Римске државе 
(освајања и провинције, 
привреда) 
Рим у доба царства – 
принципат и доминат. 
Култура и свакодневни живот 
(религија, уметност, наука, 
обичаји, занимања).                                                                         
Хришћанство – појава и 
ширење 
Пад Западног римског 
царства(почетак Велике 
сеобе народа, подела 
царства и пад Западног     
царства) 
  Историјско наслеђе 
(абецеда, календар,    
уметност 
архитектура,путеви,водовод, 
канализација,терме,римски 
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бројеви      
                                                                   

Проширени садржаји 

 Етрурци 
Римска војска. 
Римски градови на 
територији Србије. 
Најистакнутије личности: 
Ханибал, Цицерон, Јулије 
Цезар,Клеопатра,Октавијан 
Август, Константин Велики...                      

 

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

омогућавају да се циљ наставе историје достигне у складу са предметним и међупредметним компетенцијама и 

стандардима постигнућа. 

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. 

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. 

ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ  

Ред. бр. 
наст. 
теме 

Назив наставне теме и садржаја у 
теми 

Месец 
реализ. 

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

1 

УВОД У ИСТОРИЈУ 
-Историја као наука; историјски извори 
-Рачунање времена 

9 -знати да дефинише појам историја, да 
наведе поделу историјских извора и пример 
ист. извора 
-знати да наведе поделу људске прошлости, 
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поделу праисторије и историје 

2 

ПРАИСТОРИЈА 
-Камено и метално доба 

10 -знати да дефинише од када до када ј трајао 
период праисторије 
-знати да наведе поделу праисторије 
-знати да наведе основне карактеристике 
каменог и металног доба 

3 

ДРЖАВЕ И ДРУШТВА СТАРОГ 
ИСТОКА 
-Најзначајније одлике Месопотамије 
-Египат 
-Веровања народа Старог истока 
-Култура народа Старог истока 
-Стари исток- систематизација 
-Стари исток- систематизација 
-Стари исток 
-Стари исток 

10, 11 -знати да наведе границе Старог истока 
-знати да наброји државе Старог истока 
-знати д анаведе основне карактеристике 
држава Старог истока 
-знати да наведе писма Старог истока 
-знати основне појмове у вези са религијом 
Старог истока 

4 

СТАРА ГРЧКА И ХЕЛЕНИЗАМ 
-Најстарија историја Грчке 
-Спарта 
-Атина 
-Спарта и Атина-утврђивање 
-Грчко-персијски ратови и 
Пелопонески рат 
-Најстарији период грчке историје 
- Најстарији период грчке историје 
- Најстарији период грчке историје 
- Најстарији период грчке историје 
-Грчка култура 
-Хеленизам; Александар Македонски 
-Грчка култура и хеленизам 
-Стара Грчка 
-Стара Грчка 

12, 1, 2, 
3, 4 

-знати да наведе периодизацију Старе Грчке 
-да наведе основне карактеристике две 
најстарије културе грчке историје-ж 
-знати да наведе карактеристике државног и 
друштвеног уређења Спарте и Атине 
-знати да наведе основне карактеритике грчке 
културе 
-знати да наведе перидозацију хеленизма 
.знати да наведе правац ширења државе 
Александра Македонског и најважније битке 

5 

СТАРИ РИМ 
-Оснивање Рима 
-Пунски ратови и освајање Балкана 
-Рим у доба царства 
-Рим у доба царства 
-Хришћанство 
-Пад Западног римског царства 

4, 5, 6 -знати да су Рим основали, по легенди Ромул 
и Рем и да се то десило 753. године пре н.е 
-знати који су основни периоди римске 
државе 
-знати поделу друштва у Риму 
-знати основне карактеристике уређења 
Римске државе 
-знати ко је Гај Јулије Цезар 
-Знати  ко је Октавијан Август, Трајан, 
Диоклецијан, Константин 
-знати да се период рисмког царства дели на 
период принципата и домината 
-знати ко је оснивач хришћанства; да објасни 
зашто је значајан Милански едикт, знати када 
је хришћанство постало једина званична 
религија Римског царства 
-знати када се Рисмко цартсво поделило на 
Источно и Западно 
-знати шта је Велика сеоба народа и њене 
узроке и последице 
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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. 

ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА ДОДАТНУ НАСТАВУ  
 

Ред. 
бр. 
наст.
теме 

Назив наставне теме и садржаја у 
теми 

Месец 
реализације 

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

1 ИСТОРИЈА- УЧИТЕЉИЦА 
ЖИВОТА 
- упознавање ученика са планом и 
начином рада 
-Историја као наука на конкретним 
примерима 
-Израчунавање времена у 
прошлости 

 -Ученици треба да употпуне своја знања о појму 
прошлости и да покушају да сагледају своју 
прошлост и прошлост своје породице. Упознати 
их са историјским изворима (материјали за 
писање,документа,писма,новчићи). Ученицима 
треба објаснити рачунање времена и 
приближити им начин рачунања времена старих 
народа (Грци, Римљани, Кинези) 
-Ученик уме да издвоји разлике и сличности у 
тумачењима у изворима који се односе на исту 
историјску појаву 
-Ученици треба да прошире своја знања о 
подели прошлости. Указати ученицима на првог 
историчара- Херодота 

2    
3 -Најзначајније одлике Сумера и 

Акада; Хамураби 
-«Египат је дар Нила»- Херодот 
-Државе Старог истока- 
систематизација 
-Утврђивање градива из текуће 
школске године као припрема за 
такмичење 
-Утврђивање градива из текуће 
школске године као припрема за 
такмичење 
-Писма Старог истока 
-Религије Старог истока 

 -Ученици треба да сагледају процес развоја 
науке у државама Старог Истока (астрономија. 
математика. медицина) у Египту и Месопотамији. 
-Ученик уме да објасни специфичности важних 
историјских појмова и да их примени у 
одговарајућем историјском контексту 
-Ученик зна специфичне детаље из националне 
и опште историје 
-Ученици треба да прошире своја знања о 
најважнијим владарима (хамураби, Соломон, 
Рамзес Други) 
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-Стари исток- систематизација 
4 -Грчка митологија 

-Грчка митологија 
-Богови са Олимпа 
-Олимпијске игре 
-Најстарија историја Спарте и Атине 
-Борба Грка за очување 
независности у рату против Персије 
-Утврђивање градива из текуће 
године као припрема за такмичење 
-Архитектура античке Грчке 
-Фидија и Мирон 
-Епика, лирика, драма 
-Клио 
-Сократ, Платон, Аристотел 
 
 

 -Ученике треба упознати са најважнијим и 
најинтересантнијим грчким митовима (мит о 
Минотауру, мит о Аргонаутима, мит о Дедалу и 
Икару. мит о Едипу и Сфинги, мит о Орфеју и 
Еуридици) 
-Ученик зна специфичне детаље из националне 
и опште историје 
-Ученици треба да допуне своја знања о религији 
код Грка и о грчким боговима са Олимпа (Зевс, 
Хера, Посејдон, Хад, Арес, Дионис, Атина, 
аполон) 
-Ученици треба да прошире знање о 
Олимпијским играма у древној Грчкој (почеци 
одржавања, значај, дисциплине, учесници) 
-Ученици треба да се упознају са најзначајнијим 
достигнућима грчке културе, уметности и науке 
(архитектура- Партенон и Ерехтејон, вајарство- 
Фидија и Мирон, сликарство-на вазама, епика и 
лирика- Хомер, драма- Есхил, Софокле, 
Еурипид, историја- Херодот и Тукидид, 
филозофија- Сократ, платон и Аристотел). 
Ученицима треба представити обичаје и начин 
живота старих Грка 
 

5 - Александар 
-Седам светских чуда 

-Ученици треба да се упознају са најважнијим 
биткама у Александровом освајању Персије 
(битка код Иса, на Гранику и код Гаугамеле). 
Упознати ученике са анегдотама из живота 
Александра Великог (Гордијев чвор, Пор).  
-Ученици треба да схвате какав је био изглед 
града који је по њему добио име) 
-Ученици требада знају да наброје седам 
светских чуда и где се налазе, као и основне 
податке 

6 -Најстарија историја Рима 
-Пунски ратови-Ханибал 
-Гај Јулије Цезар и ширење римске државе 
-Рим до царства- систематизација 
-Хришћанство 

-Ученици треба да усвоје најважније податке о 
овом народу, о њиховој територији, уређењу 
државе, ратовањима, култури и религији. 
-Ученици треба да допуне своја знања о религији 
код Римљана (Јупитер, Јунона, Марс, Нептун, 
Минерва, Венера). 
-ученици треба да се упознају са најзначајнијим 
достигнућима римске културе, архитектуре, 
уметности и науке (књижевност- Вергилије, 
историја- тацит, Тит Ливије). 
-Ученици треба да прошире своја знања о 
Цезару, Октавијану Авгисту, Диоклецијану) 
-Ученици треба да усвоје основне податке о 
озгледу и уређењу рисмких градова који су 
постојали на територији Балканског полуострва 
(Сингидуним, Сирмиум, Виминацијум, Наисус, 
Сердика) 
-Ученицима треба представити обичаје и начин 
живота старих Римљана 
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ГЕОГРАФИЈА 

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

Задаци: задаци наставе географије су вишеструки, а њиховим остваривањем ученици се оспособљавају да стичу 
и развијају знања и разумевања, умења и ставове према светским и националним вредностима и достигнућима. 

Начин остваривања програма: акценат наставе географије у петом разреду је да ученик увиди значај изучавања 
географије за њега лично и да изучавањем предвиђених наставних области развије знања, вештине, ставове и 
вредности за одговоран однос према себи, природи и будућности планете Земље. Програм се ослања на 
савремена достигнућа и перспективе развоја географске науке, корелативан је и примерен интересовањима и 
развојним способностима ученика. Он уважава дефинисане стандарде постигнућа за овај предмет за крај 
основног образовања и васпитања, као и међупредметне компетенције. 
Програмску структуру чине три области: 
1. Човек и географија 
2. Васиона 
3. Планета Земља 
На првом наставном часу наставник уводи ученике у наставни предмет, односно, упознаје ученике са значајем 
географије, не улазећи у терминологију географских дисциплина. На овом часу је потребно помоћи ученицима да 
повежу постојећа знања о природи и друштву са географијом као науком. Заједно са ученицима навести примере 
и разлоге зашто се изучава географија. Такође је потребно упознати ученике са садржајем наставног програма и 
дати им јасна упутства за рад. 
Програмску област Васиона чине најосновнија математичко-географска и астрономска знања о васиони, 
Сунчевом систему, облику и величини Земље, њеном положају у васиони и о небеским телима Сунчевог система. 
Кроз ову наставну област потребно је информисати ученике о основним карактеристикама осталих небеских тела, 
без фактографских података о планетама: величина, удаљеност до Земље и слично.   
Трећу програмска област Планета Земља чине садржаји физичке географије и разврстани су у шест тема. 
Посебан значај имају исходи који се односе на облик и величину Земље и распоред континената и океана. За 
достизање исхода предвиђених овом темом најбоље је користити демонстративно-илустративне методе и методе 
експеримента уз употребу модела Земље глобуса и географске карте. Имајући у виду оријентацију програма 
предмета и његов фокус на развијање функционалних знања ученика, географска карта и њено коришћење током 
просеца учења и подучавања је обавезна. Упознавање ученика са картом и са основним појмовима картографске 
писмености према наставном програму започиње у првом циклусу основног образовања и васпитања и 
представља основу развијања функционалних знања. Зато треба радити на даљем унапређивању сналажења 
ученика на карти током петог разреда, што представља основу за касније изучавање картографског градива у 
шестом разреду. 
За ученике овог узраста посебно може бити тешко разумевање Земљине ротације, револуције и последица ових 
кретања. Због тога је потребно посебну пажњу посветити обради и утврђивању ових садржаја. Наставник треба да 
примени очигледна наставна средстава (глобус, батеријска лампа, телуријум, видео записи, анимације...) и 
демонстративно-илустративне методе и методе експеримента како би се могао постићи висок степен разумевања 
и достизања предвиђених исхода. То ће бити предуслов за касније усвајање низа других појмова који су у вези са 
сменом обданице и ноћи, сменом годишњих доба, формирањем климатских појасева, односно свих појмова који 
су у вези са временом и климом и уопште, појавама и процесима у атмосфери, као и у хидросфери и биосфери. 
При обради наставних садржаја Револуција Земље и Топлотни појасеви треба објаснити термине, као што су 
екватор, Гринич, северни и јужни повратник и северни и јужни поларник. Не треба улазити у терминологију 
географске ширине, дужине и часовних зона, јер ће то бити предмет изучавања у шестом разреду. 
Наставна област Планета Земља има посебан значај јер у оквиру ње ученици упознају објекте, појаве и процесе, 
гранске и међугранске везе, као и посебне физичко-географске законитости. Акценат треба ставити на достизање 
исхода који се односе на функционално знање ученика (како се понашати у случају земљотреса, екстремних 
температура, атмосферских непогода, бујица и поплава...) и треба навести примере позитивног и негативног 
деловања човека на природу. 
Природна средина је у суштини сплет тесно повезаних и међусобно условљених компонената које представљају 
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јединствену целину. Имајући у виду нарушавање равнотеже у природној средини, потребно је указивати на 
превенцију и на заштиту природе. 
Потребно је код ученика развијати одговорност о очувању биљних и животињских врста и рационалном 
коришћењу природних ресурса као услову опстанка на Земљи. Један од значајних исхода петог разреда је да се 
од ученика очекује да опише одговорност коју човек има према планети Земљи, планети коју настањујемо. 
Препорука је да се приликом планираног излета ученици упознају са објектима геонаслеђа и развију правилне 
ставове о његовом значају и очувању. 
Поједини препоручени садржаји могу бити тешки и апстрактни ученицима, па се зато препоручује задржавање на 
основним појмовима, појавама и процесима уз обилато коришћење дидактичког материјала и разноврсних метода 
рада. Једна од основних вештина која се препоручује је правилно географско посматрање и уочавање природних 
објеката, појава и процеса у локалној средини чиме се подстиче природна радозналост деце, самостално 
истраживање и њихова правилна интерпретација. Садржаји физичке географије дају могућност стицања знања, 
вештина и навика коришћењем статистичког материјала који је систематизован у табелама, као и руковањем 
различитим мерним инструментима, регистровањем и обрадом података које они показују. Предлаже се, уколико 
за то има могућности да за обраду података ученици користе ИКТ. На овај начин повезују се и интерпретирају 
квантитативни показатељи и утврђују узрочно-последичне везе и односи. У оквиру ове теме сви физичко-
географски објекти, појаве и процеси не могу се потпуно обрадити, што и није циљ овог наставног програма. 
 
Активности ученика: слуша, описује, дискутује, повезује оно што учи са оним што зна и са ситуацијама из живота, 
повезује оно што учи са оним што је већ учио из географије и других предмета, самостално прикупља и анализира 
податаке и информације, предлаже нова решења. 
 
Активности наставника: припрема, реализује и анализира наставни процес, дефинише активности и садржаје, 
врши избор метода и техника рада, као и наставних средстава, креира и реализује час у циљу постизања 
квалитетне наставе, сарађује са колегама и размењује мишљења, одговара на ученичка питања, прати 
напредовање сваког ученика и оцењује њихово постигнуће, прати ефекте свога рада. 

  

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 

 
ЧОВЕК   И 
ГЕОГРАФИЈА 

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

ГЕ.1.2.3. 2 1       1 

 ВАСИОНА 

- разликује појмове васиона, галаксија, Млечни 
пут, Сунчев систем, Земља 
- објасни и прикаже структуру Сунчевог 
система и положај Земље у њему 
- разликује небеска тела и наводи њихове 
карактеристике  
- одреди положај Месеца у односу на Земљу и 
именује месечеве мене 

ГЕ 1.2.1.  
ГЕ 2.2.1. 
 

4 3 1 

 
 
 

Облик Земље 
и структура 
њене 

- помоћу глобуса опише облик Земље и наведе 
доказе о њеном облику 
- помоћу карте опише распоред копна и воде на 

ГЕ 1.2.2. 
ГЕ 3.2.1. 

2 1 1 
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површине 
 

Земљи и наведе називе континената и океана 
- примерима објасни деловање Земљине теже 
на географски омотач 

Земљина 
кретања 

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

ГЕ 1.2.2. 
ГЕ 3.2.1. 

4 3 1 

Унутрашња 
грађа и 
рељеф 
Земље 

- разликује деловање унутрашњих сила (сила 
Земљине теже, унутрашња топлота Земље) 
- разликује основне омотаче унутрашње грађе 
Земље 
- наведе спољашње силе (ветар, вода) Земље 
- помоћу карте и цртежа опише начине и 
последице кретања литосферних плоча 
(вулканизам, земљотреси, набирање и 
раседање) 
- разликује хипоцентар и епицентар и наведе 
трусне зоне у свету и у Србији 
- наведе поступке које ће предузети за време 
земљотреса 
- опише процес вулканске ерупције и њене 
последице 
- помоћу фотографија или узорка стена 
разликује основне врсте стена, описује њихов 
настанак и наводи примере за њихово 
коришћење 
- помоћу карте, цртежа и мултимедија 
објашњава настанак планина и низија и 
разликује надморску и релативну висину 
- разликује ерозивне и акумулативне процесе 
- наведе примере деловања човека на промене 
у рељефу (бране, насипи, копови) 

ГЕ 1.2.3. 
ГЕ 2.2.2. 
ГЕ 3.2.2. 

9 6 3 

Ваздушни 
омотач 
Земље 

 

- опише структуру атмосфере 
- наведе временске промене које се дешавају у 
тропосфери (ветрови, падавине, облаци, 
загревање ваздуха...) 
- разликује појам времена од појма клима 
- наведе климатске елементе и чиниоце и 
основне типове климе 
- графички представи и чита климатске 
елементе (климадијаграм) користећи ИКТ - 
користи дневне метеоролошке извештаје из 
медија и планира своје активности у складу са 
њима 
- наводи примере утицаја човека на загађење 
атмосфере и предвиђа последице таквог 
понашања 
- наводи примере о утицају атмосферских 
непогода на човека (екстремне температуре и 
падавине, град, гром, олуја) 

ГЕ 1.2.3. 
ГЕ 2.2.2. 
ГЕ 3.2.2. 

6 4 2 
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Воде на 
Земљи 

- уочава и разликује на географској карти 
океане, већа мора, заливе и мореузе 
- наведе и опише својства морске воде 
- помоћу карте прави разлику између речне 
мреже и речног слива 
- наведе и опише елементе реке (извор, ушће, 
различити падови на речном току) 
- разликује типове језерских басена према 
начину постанка 
- наведе узроке настанка поплава и бујица и 
објасни последице њиховог дејства 
- наведе поступке које ће предузети за време 
поплаве и након ње 
- наведе примере утицаја човека на загађивање 
вода и предвиђа последице таквог понашања 

ГЕ 1.2.3. 
ГЕ 2.2.2. 
ГЕ 3.2.2. 

6 4 2 

Биљни и 
животињски 
свет на 
Земљи 

 

- помоћу карте повеже климатске услове са 
распрострањеношћу живог света на Земљи 
- помоћу карте наведе природне зоне и 
карактеристичан живи свет у њима 
- опише утицај човека на изумирање одређених 
биљних и животињских врста 
- наведе примере за заштиту живог света на 
Земљи 

ГЕ 1.2.3. 
ГЕ 2.2.2. 
ГЕ 3.2.2. 

3 2 1 

укупно: 36 23 13 

 

 Програм рада допунске наставе   

Циљ: уочавање и разумевање појава и процеса у природи, развијање способности за активно стицање знања из 
географије кроз учење   
Задаци: оспособити ученике да постављају питања и идентификују тешкоће на које наилазе при учењу 
Начин остваривања програма: индивидуални рад са ученицима који нису добро савладали градиво на часовима 
редовне наставе и имају потешкоћа у учењу  

рб. 
наставне 

теме 
наставне теме/области 

бр. 
часова   
по теми 

1. Васиона 2 

2. 
Облик Земље и Земљина кретања 

2 

3. Унутрашња грађа и рељеф Земље 2 

4. Ваздушни омотач Земље 2 

5. 
Воде на Земљи 

2 

6. Биљни и животињски свет на Земљи 

 
2 

укупно: 12 
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Програм рада додатне наставе  

Циљ: проширивање и продубљивање знања о природним појавама на нашој планети, активан однос према 
природном окружењу 
Задаци: оспособити ученике да самостално или у групи прикупљају, класификују, анализирају, исказују и корист 
географске информације, развијање способности за извођење једноставнијих истраживања 
 

Начин остваривања програма: додатним радом обухваћени су они ученици који показују виши степен 
интересовања за овај предмет, а садржаје који се реализују кроз редовну наставу савлађују са лакоћом. Теме које 
ће се обрађивати на додатној настави пратиће програм редовне наставе, а реализоваће се кроз групни рад и рад 
у паровима. 

 

рб. 
наставне 

теме 
наставне теме/области 

бр. 
часова   
по теми 

1. Васиона и Сунчев систем 2 

2. Кретања Земље 2 

3. Литосфера 4 

4. Атмосфера 2 

5. Хидросфера 3 

6. Биосфера  1 

укупно: 14 

 

Предмет: МАТЕМАТИКA 

Разред: пети ( V ) 

Годишњи фонд: 144 

 

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

Задаци наставе математике  јесу: 

-да ученици стићу знања неопходна за разумевање квантитативних просторних односа и законитости у разним 
појавама у природи, друштву и свакодневном животу; 

-да ученици стићу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у различитим 
подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање 
у рад; 

-да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичног, стваралачког и апстактног 
мишљења; 
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-да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и 
изучавању природних појава; 

-да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и 
усменом облику; 

-да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима; 

-да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и основне 
законе тих операција; 

-да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне односе; 

-да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама; 

-да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе радном и 
политехничком васпитању и образовању; 

-да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су; истинољубивост, упорност, систематичност, 
уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад; 

-да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе 
формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика; 

-да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања.  

Начин остваривања програма: 

Циљ и задаци наставе математике остварују се користећи различите методе и облике рада, како би се остварили 
планирани исходи наставе.  

Активност ученика: Слуша, бележи, самостално ради. Уз самосталност, износи своје мишљење и коментарише 
исте. 

Активност наставника: Предаје, објашњава, припрема задатке за самосталан рад ученика и подстиче ученике на 
самосталност у раду. 

 

 

Р
ед

ни
 б

ро
ј 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Укупан број часова по наставној теми 
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1. Природни бројеви и дељивост I део 9 10 1   1 21 5 2 

2. Основни појмови геометрије 10 7 1     18 4 2 

3. Природни бројеви и дељивост II део 5 7     1 13 5 4 

4. Разломци I део 7 6 1     14 5 2 

5. Угао 7 9     1 17 4 4 

6. Разломци II део  6 7 2     15 4 2 
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7. Осна симетрија 5 6     1 12 4 4 

8. Разломци III део  10 13 3     26 5 2 

  Писмени задаци       8         

  Дијаграми и њихова примена               4 

  Права и кружница               4 

  Задаци логичко комбинаторне природе               4 

  Релације, графови. Логички задаци               2 

  Израда задатака са такмичења               4 

  Укупно часова 59 65 8 8 4 136 36 36 

  

          144 
 

  

ИСХОДИ 

 

ОБЛАСТ 

 

МЕСЕЦ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

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

Природни 
бројеви и 
дељивост  

 

септембар 

октобар 

новембар 

I део 
-Својства операција сабирања, множења, 
одузимања и дељења у скупу N0. 
-Дељење са остатком у скупу N0 ( једнакост 

brrbqa  0, ). 

-Својства дељивости; чиниоци и садржаоци 
природног броја. 
-Дељивост са 2, 5 и декадним јединицама. 
-Дељивост са 4 и 25. 
-Дељивост са 3 и 9. 
-Скупови и скуповне операције. 
II део 
-Прости и сложени бројеви. 
-Ератостеново сито. 
-Растављање природних бројева на просте 
чиниоце. 
-Заједнички делилац и највећи заједнички 
делилац. Еуклидов алгоритам за налажење 
НЗД. 
-Заједнички садржалац и најмање 
заједнички садржалац. Веза између НЗД и 
НЗС. 

-Израчуна вредност 
једноставнијег бројевног израза 
и реши једноставну линеарну 
јеначину или неједначину ( у 
скупу природних бројева ) 
-Реши једноставан проблем из 
свакодневног живота користећи 
бројевни израз, линеарну 
једначину или неједначину ( у 
скупу природних бројева) 
-Примени правила дељивости 
са 2, 3, 4, 5, 9, 25 и декадним 
јединицама 
-Разликује просте и сложене 
бројеве и растави број на 
просте чиниоце 
-Одреди и примени НЗД и НЗС 
-Изводи скуповне операције 
уније, пресека, разлике и 
правило употребљава 
одговарајуће скуповне ознаке 
-Правилно користи речи и, или, 
не, сваки у математичко-
логичком смислу 
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Основи 
појмови 
геометрије 

 

октобар 

новембар 

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

-Анализира односе датих 
геометријских објеката и запише 
их математичким писмом 
-Опише основне појмове у вези 
са кругом ( центар, полупречник, 
тангента, тетива ) и одреди 
положај тачке и праве у односу 
на круг 
-Нацрта праву паралелну датој 
правој користећи геометријски 
прибор 
-Упореди, сабира и одузима 
дужи, конструктивно и рачунски 
-Преслика дати геометријски 
објекат централном симетријом 
и транслацијом 
Правилно користи геометријски 
прибор 

Угао 

 

јануар 

фебруар 

-Угао, централни угао; једнакост углова. 
-Надовезивање углова ( суседни углови, 
конструктивно упоређивање, сабирање и 
одузимање углова ). 
-Упоредни углови; врсте углова. 
-Мерење углова, сабирање и одузимање 
мере углова. 
-Угао између две праве; нормалне праве; 
унакрсни углови. 
-Углови на трансверзали. 
-Транслација и углови. 
 

-Идентификује врсте и опише 
својства углова ( суседни, 
упоредни, унакрсни, углови на 
трансверзали, углови са 
паралелним крацима ) и 
примени њихове узајамне 
односе 
-Нацрта праву нормалну на дату 
праву користећи геометријски 
прибор 
-Измери дати угао и нацрта угао 
задате мере 
-Упореди, сабере и одузме 
углове рачунски и конструктивно 
-Реши једноставан задатак 
применом основних својстава 
паралелограма               ( 
једнакост наспрамних страница 
и наспрамних углова ) 

Разломци 

децембар 

март 

мај 

јун 

  I део 

-Појам разломка облика ).,( ba
b

a
 

-Придруживање тачака бројевне полуправе 
разломцима. 
-Проширивање, скраћивање и упоређивање 
разломака. 
-Децимални запис броја и превођење у 

запис облика ).0( b
b

a
 

-Упоређивање бројева у децималном 
запису. 

- Заокругљивање бројева. 
  II део 
-Основне рачунске операције с разломцима 
) у оба случаја ) и њихова својства. Изрази.  

-Прочита, запише, упореди и 
предсави на бројевној 
полуправој разломке и 
децималне бројеве и преводи их 
из једног записа у други 
-Одреди месну вредност цифре 
у запису децималног броја 
-Заокругли број и процени 
грешку заокругљивања 
-Израчуна вредност 
једноставнијег бројевног израза 
и реши једноставну линеарну 
једначину и неједначину 
-Реши једноставан проблем из 
свакодневног живота користећи 
бројевни израз, линеарну 
једначину или неједначину 
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-Једначине и неједначине у скупу 
разломака. 
  III део 
-Примене разломака ( проценти, 
аритметичка средина, размера ) 

 

-Одреди проценат дате 
величине 
-Примени размеру у 
једноставним реалним 
ситуацијама 
-Примени аритметичку средину 
датих бројева 
-Сакупи податке и прикаже их 
табелом и кружним дијаграмом 
и по потреби користи 
калкулатор или расположиви 
софтвер 

Осна 
симетрија 

 

април 

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

-Идентификује осносиметричну 
фигуру и одреди њену осу 
симетрије 
-Симетрично преслика тачку, 
дуж и једноставнију фигуру 
користећи геометријски прибор 
-Конструише симетралу дужи, 
симетралу угла и примењује 
њихова својства 
-Конструише праву која је 
нормална на дату праву или 
паралелна датој прави 
 

 

Исходи представљају показатеље шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекла учећи математику и 
омогућавају да се циљ наставе математике достигне у складу са стадардима. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

- Информатика и рачунарство 

- Техника и технологија 

- Српски језик/Матерњи језик 

- Географија 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

Ученицима који из било којих разлога заостају са својим вршњацима, програмом допунске наставе помоћи ће се 
усвајање једноставнијих и мање захтевним садржајима из математике, како би у потпуности развили своје 
способности. Допунска настава се организује и за ученике који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања 
и отклањања нејасноћа, као и за оне који су били одсутни са неких часова, ради појашњења градива из 
математике. 

Циљ: Прилагођавање наставних метода ученицима који из било којих разлога имају тешкоћа у савладавању 
програма како би им се омогућило усвајање истих. 

Кораци:  

-Уочавање ученика који имају тешкоћа у савладавању одређених садржаја из математике; 

-Организација допунског рада према индивидуалним потребама; 

-Извођење допунске наставе; 
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-Праћење и укључивање ученика у даљи рад редовне наставе.  

Начини реализације ( облици и методе рада ):  

-Диференцијација задатака према индивидуалним способностима ученика; 

-Индивидуални рад, рад у пару. 

Вредновање-начин коришћења резултата вредновања:  

-Усмена и писмена провера постигнућа ученика; 

-Вођење педагошке документације, где се бележе сви резултати и напредак ученика и у складу с тим вреднује 
њихов рад.  

ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ 

Ред. бр. 
наст. теме 

Назив наставне теме  
Месец  

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

1 

Природни бројеви и 
дељивост  

 

септембар 
октобар 

новембар 

- да прочита и запише различите врсте бројеве 
(природне, целе и рационалне) 
- да преведе децимални запис броја у 
разломак и обрнуто. 
- да упореди по величини бројева истог записа, 
помажући се сликом кад је то потребно. 
- да дели са остатком једноцифреним бројем и 
зна када је један број дељив са другим. 
 

2 
Основи појмови геометрије 

 

октобар 
новембар 

-влада појмовима: дуж, полуправа, права, 
раван и угао ( уочава моделе у реалним 
ситуацијама ) и уме да их нацрта користећи 
прибор; разликује неке врсте углова и 
паралелне и нормалне праве 
-влада појмовима круг, кружна линија ( издваја 
њихове елементе, уочава њихове моделе у 
реалним ситуацијама ) и уме да их нацрта 
користећи прибор; уме да израчуна обим и 
површину круга  датог полупречника 
 

3 
Угао 

 

јануар 
фебруар 

-разликује неке врсте углова и паралелне и 
нормалне праве и уме да их нацрта користећи 
прибор; 
 

4 Разломци 

децембар 
март 
мај 
јун 

-изврши једну рачунску операцију са бројевима 
истог записа, помажући се сликом кад је то 
потребно (у случају сабирања и одузимања 
разломака само са истим имениоцима) рачуна, 
на пример 1/5 од броја n, где је n дати 
природни број; 
-одреди задати проценат неке величине; 
-реши једначину у вези са операцијама са 
разломцима у којима се непозната појављује 
само у једном члану. 

5 
Осна симетрија 

 
април 

-уочи осносимертичне фигуре и да одреди осу 
симетрије; користи подударност и везује је са 
карактеристичним својствима фигуре (нпр. 
паралелност и једнакост страница 
паралелограма)   
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ДОДАТНА НАСТАВА 

Додатни рад организује се за ученике који показују посебне способности, сколоности и интересовања за 
математику, пружајући им могућност да континуирано развијају свој таленат. 

Циљ додатне наставе је проширити знања стечена на редовној настави, упознати ученике са математичким 
садржајем која нису у редовној настави. 

Кораци:  

-Уочавање даровитих ученика који брже напредују; 

-Организација додатног рада према склоностима и интересовањима ученика;  

-Извођење додатне наставе; 

-Праћење и подстицање даровитих ученика на даљи рад. 

Начини реализације ( облици и методе рада ): 

-Диференцијација задатака према индивидуалним способностима, склоностима и интересовањима ученика; 

Индивидуални рад, рад у пару или групи. 

Вредновање-начин коришчења резултата вредновања:  

-Усмена и писмена; 

-Вођење педагошке документације; 

-Ови ученици се оцењују на основу остварености циљева и прописаних исхода, као и на основу учешћа истих на 
свим нивоима такмичења ( школско, општинско, окружно, републичко, међународно ).  

 

ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА ДОДАТНУ НАСТАВУ 

 

Ред. бр. 
наст. теме 

Назив наставне теме  
Месец 

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

1 

Природни бројеви и 
дељивост  

 

септембар 

октобар 

новембар 

-одреди вредност сложенијег бројевног израза 
-оперише са појмом дељивости у проблемским 
задацима 
-користи бројеве и бројевне изразе у реалним 
ситуацијама 

2 

Основи појмови 
геометрије 

 

октобар 

новембар 

-закључује користећи особине паралелних и 
нормалних правих, укључујући углове на 
трансферзали 

3 
Угао 

 

јануар 

фебруар 

-рачуна са угловима укључујући и претварање 
угаоних мера, закључује користећи особине 
паралелних и нормалних правих, укључујући 
углове на трансферзали 

4 Разломци 

децембар 

март 

мај 

јун 

-одреди вредност сложенијег бројевног израза; 
-користи бројеве и бројевне изразе у реалним 
ситуацијама; 
-саставља и решава једначине и неједначине; 
-користи једначине и неједначине и сложеније 
текстуалне задатке; 
-процени и заокругли дате податке и рачуна са 
таквим приближним вредностима, изражава 
оцену грешке; 
-примени процентни рачун у сложенијим 
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ситуацијама. 

5 
Осна симетрија 

 
април 

-користи  осну симетрију и њена својства у 
сложенијим задацима 
- изводе конструкције симетрале дужи, 
симетрале угла и нормале на дату праву кроз 
дату тачку и користе у задацима где се јавља 
примена истих.   

 
Дијаграми и њихова 
примена 

јануар 

-примене одређене садржаје у задацима из 
реалног живота и препознају исте.   

Задаци логичко 
комбинаторне природе 

фебруар 

 
Релације, графови. 
Логички задаци 

март 

 

ОБРАЗОВНИ  СТАНДАРДИ  ЗА  ПЕТИ  РАЗРЕД 

 

Наставна тема 

Образовни стандарди 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Природни 
бројеви и 
дељивост  

 

Ученик/ученица: 
 

МА.1.1.1.  Уме да 
прочита и запише 
различите врсте бројеве 
(природне, целе и 
рационалне) 
МА.1.1.2.   Уме да 
преведе децимални 
запис броја у разломак и 
обрнуто. 
МА.1.1.3.   Уме да 
упореди по величини 
бројева истог записа, 
помажући се сликом кад 
је то потребно. 
МА.1.1.5. Уме да дели са 
остатком једноцифреним 
бројем и зна када је 
један број дељив са 
другим. 

Ученик/ученица: 
 

МА.2.1.1.  Уме да упореди 
по величини бројеве 
записане у различитим 
облицима 
МА.2.1.2.  Уме да одреди 
супротан број,реципрочну 
вредност и апсолутну 
вредност броја, израчуна 
вредност једноставнијег 
израза са више рачунских 
операција различитог 
приоритете, укључујући 
ослобађање од заграда, 
са бројевома истих 
записа 
МА.2.1.3.  Уме да 
примени основна правила 
дељивости са 2,3,5,9 и 
декадним јединицама 

Ученик/ученица: 
 

МА.3.1.2. Уме да 
оперише са појмом 
дељивости у 
проблемским задацима 
 

 

Основи појмови 
геометрије 

 

 
МА.1.3.1. Влада 
појмовима: дуж, 
полуправа, права, раван 
и угао ( уочава моделе у 
реалним ситуацијама ) и 
уме да их нацрта 
користећи прибор; 
разликује неке врсте 
углова и паралелне и 
нормалне праве 
МА.1.3.3. Влада 

МА.2.3.6. Уочи  
карактеристична својства 
фигуре (нпр. паралелност 
и једнакост страница 
паралелограма)   
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појмовима круг, кружна 
линија ( издваја њихове 
елементе, уочава 
њихове моделе у 
реалним ситуацијама ) и 
уме да их нацрта 
користећи прибор. датог 
полупречника 

Угао 

 

МА.1.3.1. Влада појмом 
угао ( уочава моделе у 
реалним ситуацијама ) и 
уме да их нацрта 
користећи прибор; 
разликује неке врсте 
углова и паралелне и 
нормалне праве 

МА.2.3.1. Одреди 
суплементне и 
комплементне углове, 
упоредне и унакрсне 
углове и рачуна са њима 
ако су изражени у целим 
степенима 

МА.3.3.1. Рачуна са 
угловима укључујући и 
претварање угаоних 
мера, закључује 
користећи особине 
паралалних и нормалних 
правих, укључујући 
углове на трансверзали  

Разломци 

МА.1.1.4.  Уме да изврши 
једну рачунску операцију 
са бројевима истог 
записа, помажући се 
сликом када је то 
потребно (у случају 
сабирања и одузимања 
разломака само са истим 
имениоцима); рачуна нпр 
1/5 од n, где је n дати 
природан број 
МА.1.1.6. Уме да користи 
целе бројеве и 
једноставне изразе са 
њима помажући се 
визуелним представама. 

МА.2.1.4.  Уме да користи 
бројеве и бројевне изразе 
у једноставним реалним 
ситуацијама 
 

МА.3.1.1. Уме да одреди 
вредност сложенијег 
бројевног израза 

МА.3.1.3.  Уме да 
користи бројеве и 
бројевне изразе у 
реалним ситуацијама 

 

Осна симетрија 

 

 МА.2.3.6. Уочи 
осносимертичне фигуре и 
да одреди осу симетрије. 
фигуре (нпр. паралелност 
и једнакост страница 
паралелограма)   

 

 
 
 
БИОЛОГИЈА 
 
Циљ:  Циљ наставе и учења биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном средином 
и биолошких процеса развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке 
разноврсности и потребе за одрживим развојем.  
Место извођења часа: кабинет биологије 
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Г Л О Б А Л Н И  ( Г О Д И Ш Њ И )  П Л А Н  Р А Д А  З А  Н А С Т А В У  У  5 .  Р А З Р Е Д У  
 

 

Наставна тема 
Часови 

предвиђени 
за обраду 

Часови 
предвиђени 

за 
практичне 

вежбе 

Часови 
предвиђени 

за 
утврђивање 

Часови 
предвиђени 

за 
систематиза

цију 

Укупан 
број 

часова по 
наставној 

теми 

I УВОД У БИОЛОГИЈУ 2 0 1 0 3 

II ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ 
ЖИВОТА 

14 9 5 1 29 

III ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 
ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

5 1 1 1 8 

IV НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 4 3 2 1 10 

V ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 4 5 3 1 13 

VI ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 4 1 3 1 9 

УКУПНО 33 19 15 5 72 

О П Е Р А Т И В Н И  П Л А Н  Р А Д А   

Р. 
бр. 

Наставна јединица 
Тип 
часа 

Исходи 
Образовни стандарди за 

биологију 

1. УВОД У БИОЛОГИЈУ 

1. Иницијални тест; Биологија наука о животу о 1; 9 БИ.1.6.1., БИ.2.6.1. БИ.3.6.2. 

2. Како се истражује природа о 1; 9 
БИ.1.6.1., БИ.1.6.3., БИ.2.6.1., 
БИ.2.6.2.,   БИ.3.6.2. 

3. Увод у биологију у   

2. ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА 

4. Жива и нежива природа о 
1; 2; 3; 4; 5; 
9 

БИ.1.1.1., БИ.1.6.1., БИ.2.6.1. 

5. Практична примена знања о 1;  3; 9 
БИ.1.6.1., БИ.1.6.3., БИ.2.6.1., 
БИ.2.6.3.  

6. Утврђивање градива у  БИ.1.1.1., БИ.1.6.1., БИ.2.6.1. 

7. Ћелија о 
1; 2; 3; 4; 5; 
9 

БИ.1.1.1., БИ.1.2.1.  

8. Вежба: посматрање ћелије под лупом  в 1; 2; 3; 5; 9 
БИ.1.2.1., БИ.1.6.1., БИ.2.6.1., 
БИ.2.6.3., БИ. 3.6.1., БИ.3.6.2. 

9. Од једноћелијских до вишећелијских организама о 1; 2; 3; 4; 9 БИ.1.1.1., БИ.1.2.1., БИ.1.2.2. 

10. 
Вежба: посматрање биљних органа (корен, стабло, 
лист, семе) 

в 1; 2; 3; 4; 9 
БИ.1.2.2., БИ.1.6.1., БИ.2.6.1., 
БИ.2.6.3., БИ. 3.6.1. 

11. Исхрана о 1; 2; 4; 9 БИ.1.1.1. 

12. Утврђивање градива у  БИ.1.1.1., БИ.1.2.1., БИ.1.2.2. 

13. Дисање о 1; 2; 3; 4; 9 
БИ.1.1.1., БИ.1.2.2., БИ.1.2.3, 
БИ.2.2.3.  

14. 
Вежбе: направи модел плућа; колико дуго можеш 
да задржиш дах; дисање код биљака 

в 1; 2; 9 
БИ.1.6.1., БИ.1.6.2., БИ.1.6.3., 
БИ.2.6.1., БИ.2.6.3. 

15. Излучивање о 1; 2; 9 БИ.1.1.1., БИ.2.2.3., БИ.1.5.1. 

16. Вежбе: како раде бубрези; излучивање код биљака  в 1; 9 БИ.2.2.3., БИ.2.6.1. БИ.1.6.3.  

17. Покретљивост о 1; 2; 3; 4; 9 БИ.1.1.1., БИ.1.2.3., БИ.2.2.3. 

18 Вежбе: покретљивост код биљака и животиња в 1; 2; 3; 4; 9 БИ.1.6.3., БИ.2.6.1. 

19 Утврђивање градива у  
БИ.1.1.1., БИ.1.2.3., БИ.2.2.3., 
БИ.1.5.1. 

20. Надражљивост о 1; 4; 5; 9 БИ.1.1.1., БИ.1.2.3., БИ.2.2.3. 



ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

200 

 

21. 
Вежбе: како биљке,  животиње и човек реагују на 
различите дражи из спољашње средине  

в 1; 3; 4; 5; 9 БИ.1.6.1., БИ.2.6.1. 

22. Размножавање о 1; 2; 3; 9 БИ.1.1.1., БИ.1.2.3., БИ.2.2.3. 

23. Раст и развиће о 1; 3; 4; 5; 9 
БИ.1.1.1., БИ.1.2.3., БИ.2.2.3., 
БИ.1.3.3. 

24. Вежба: гајење воћних мушица в 1; 3; 5; 9 БИ.1.6.1., БИ.2.6.1., БИ.3.6.2. 

25. Утврђивање градива у  БИ.1.1.1., БИ.1.2.3., БИ.2.2.3. 

26. Одржање унутрашње равнотеже о 1; 9 
БИ.1.1.1., БИ.1.2.3., БИ.2.2.3., 
БИ.2.2.4. 

27. Вежбе: мерење пулса и телесне температуре в 1; 9 
БИ.1.6.1., БИ.1.6.2., БИ.2.6.1., 
БИ.3.6.2. 

28. Променљивост током времена о 
1; 2; 3; 4; 5; 
9 

БИ.1.1.1., БИ.1.2.3.,  

29. Разноврсност живог света о 1; 2; 3; 4; 9 БИ.1.1.3., БИ.1.2.3. 

30. 
Вежбе: разноврсност живог света у непосредном 
окружењу; груписање живих бића у одређене 
категорије  

в 1; 2; 3; 4; 9 БИ.1.1.3., БИ.2.1.3. 

31. Утврђивање градива у  
БИ.1.1.1., БИ.1.1.3. 
БИ.1.2.3., БИ.2.2.3. 

32. Порекло и разноврсност живота с  
сви горе поменути стандарди 
који се односе на тему 

3. ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФИНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

33. Живот у воденој и копненој средини о 1; 2; 3; 4; 9 БИ.2.1.2. 

34. 
Вежбе: анемометар и кишомер; како се расејава 
семе маслачка; услови животне средине у 
окружењу 

в 1; 4; 9 
БИ.1.6.1., БИ.1.6.2., БИ.1.6.3., 
БИ.3.6.2. 

35. Прилагођености живих бића о 
1; 2; 3; 4; 5; 
9 

БИ.2.1.2., БИ.2.3.3 

36. Живот у води о 
1; 2; 3; 4; 5; 
9 

БИ.2.1.2., БИ.3.1.1. 

37. Утврђивање градива у  БИ.2.1.2., БИ.2.3.3., БИ.3.1.1 

38. Живот на копну о 
1; 2; 3; 4; 5; 
9 

БИ.2.1.2., БИ.3.1.1. 

39. Живот под земљом о 
1; 2; 3; 4; 5; 
9 

БИ.2.1.2., БИ.3.1.1. 

40. 
Јединство грађе и функције као основа живота 
(полугодишњи тест) 

с  
сви горе поменути стандарди 
који се односе на тему 

4. НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

41. Зашто се разликујемо од својих родитеља о 
1; 2; 3; 6; 7; 
9 

БИ.1.3.1.  

42. 
Вежбе: промена боја листова и цветова код 
биљака 

в 
1; 2; 3; 6; 7; 
8; 9 

БИ.1.6.1., БИ.1.6.3., БИ.2.6.1., 
БИ.2.6.3. 

43. Размножавање и разноликост о 
1; 2; 3; 6; 7; 
9 

БИ.1.3.2. 

44. Вежба: размножавање биљака помоћу листова в 1; 3; 9 
БИ.1.6.1., БИ.1.6.3., БИ.2.6.1., 
БИ.2.6.3. 

45. Утврђивање градива у  БИ.1.3.1., БИ.1.3.2. 

46. Разноликост јединки о 
1; 2; 3; 5; 6; 
7; 9 

БИ.1.3.1. 

47. 
Вежбе: утицај светлости на раст биљака; 
разноликост особина код човека 

в 
1; 2; 3; 5; 6; 
7; 8; 9 

БИ.1.6.1., БИ.1.6.3., БИ.2.6.1., 

48. Зашто је важна варијабилност јединки о 
1; 2; 3; 6; 7; 
9 

БИ.1.3.1. 
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Корелација са другим предметима:  
Математика  
Физичко и здравствено васпитање  
Информатика и рачунарство  
Географија  
Техника и технологија  
Ликовна култура  
Српски језик и књижевност  
 
 
 
 
 
 
 

49. Утврђивање градива у  БИ.1.3.1. 

50. Наслеђивање и еволуција с  
сви горе поменути стандарди 
који се односе на тему 

5. ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

51. Жива бића из мог окружења о 1; 2; 3; 4; 9 БИ.1.4.2.,  

52. Вежбе: жива бића из мог окружења в 1; 3; 4; 9 БИ.1.1.3., БИ.2.1.3., БИ.1.4.2. 

53 Утврђивање градива у  БИ.1.1.3., БИ.2.1.3., БИ.1.4.2. 

54. Утицај људи на жива бића и животну средину о 
1; 4; 9; 10; 
11; 13 

БИ.1.4.4. 

55. Вежба: како загађење воде делује на живи свет в 
1; 4; 9; 10; 
11; 13 

БИ.2.4.4., БИ.1.6.1., БИ.2.6.1., 

56. Заштита живих бића и животне средине о 
1; 9; 11; 12; 
13 

БИ.1.4.3., БИ.1.4.4. 

57. Утврђивање градива у  БИ.1.4.3., БИ.1.4.4. 

58. Пројекат очувања природе у мом крају п 
1; 9; 10; 11; 
12; 13 

БИ.1.4.2., БИ.1.4.3., БИ.1.4.4., 
БИ.3.4.2. 

59. Представљање пројеката п 1; 9; 
БИ.1.4.2., БИ.1.4.3., БИ.1.4.4., 
БИ.3.4.2. 

60. Дивље животиње као кућни љубимци – да или не д 
1; 9; 10; 11; 
13 

БИ.1.4.4., БИ.3.4.2. 

61. Значај биљних и животињских врста за човека о 
1; 2; 3; 9; 
12  

БИ.1.4.2., БИ.1.4.3. 

62. Утврђивање градива у  
БИ.1.4.2., БИ.1.4.3., БИ.1.4.4., 
БИ.3.4.2. 

63. Живот у екосистему с  
сви горе поменути стандарди 
који се односе на тему 

6.ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

64. Значај воде и здраве исхране o 1; 9; 14 БИ.1.5.3. 

65. 
Вежбе: колико има шећера и масти у храни и 
напицима 

в 1; 9; 14 БИ.1.5.3. 

66. Штетност дуванског дима о 1; 9; 14 БИ.3.5.5. 

67. Утврђивање градива у  БИ.1.5.3., БИ.3.5.5. 

68. Физичка активност и здравље о 1; 9; 14 БИ.1.5.3. 

69. Пубертет и промене о 1; 9 БИ.2.5.3., БИ.2.5.4.  

70. Утврђивање градива у  БИ.1.5.3., БИ.2.5.3., БИ.2.5.4. 

71. Човек и здравље с  
сви горе поменути стандарди 
који се односе на тему 

72. Годишњи тест у  сви горе поменути стандарди  
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Исходи за биологију у програму 5. разреда по темама 
 

ИСХОД ТЕМА 

 

Увод у 
биологију 

Порекло и 
разноврсност 

живота 

Јединство 
грађе и 

функције 
као основа 

живота 

Наслеђивање 
и еволуција 

Живот у 
екосистему 

Човек и 
здравље 

1. Истражује особине 
живих бића према 
упутствима наставника и 
води рачуна о 
безбедности током рада. 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

2. Групише жива бића 
према њиховим 
заједничким особинама. 

 + + + +  

3. Одабира макро-
морфолошки видљиве 
особине важне за 
класификацију живих 
бића. 

 + + + +  

4. Идентификује основне 
прилагођености 
спољашње грађе живих 
бића на услове животне 
средине, укључујући и 
основне односе исхране и 
распрострањење. 

 
 

+ 
 

+ 
 

 
+ 

 

5. Једноставним цртежом 
приказује биолошке 
објекте које посматра и 
истражује и означава 
кључне детаље. 

 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 
 

 

6. Прикупља податке о 
варијабилности 
организама унутар једне 
врсте, табеларно и 
графички их представља и 
изводи једноставне 
закључке. 

   
 

+ 
  

7. Разликује наследне 
особине и особине које су 
резултат деловања 
средине, на моделима из 
свакодневног живота. 

   
 

+ 
  

8. Поставља једноставне 
претпоставке, огледом 
испитује утицај срединских 
фактора на ненаследне 
особине живих бића и 
критички сагледава 
резултате. 

   +   

9. Користи доступну ИКТ и 
другу опрему у 

+ + + + + + 
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истраживању, обради 
података и приказу 
резултата. 

10. Доводи у везу промене 
у спољашњој средини 
(укључујући утицај човека) 
са губитком разноврсности 
живих бића на Земљи. 

    
 

+ 
 

11. Прави разлику између 
одговорног и неодговорног 
односа према живим 
бићима у непосредном 
окружењу. 

    +  

12. Предлаже акције бриге 
о биљкама и животињама 
у непосредном окружењу, 
учествује у њима, сарађује 
са осталим учесницима и 
решава конфликте на 
ненасилан начин. 

    
 

+ 
 

13. Илуструје примерима 
деловање људи на 
животну средину и 
процењује последице 
таквих дејстава. 

    
 

+ 
 

14. Идентификује 
елементе здравог начина 
живота и у односу на њих 
уме да процени сопствене 
животне навике и избегава 
ризична понашања. 

     + 

 
 
Образовни стандарди 
 
I Област: ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА 
 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

БИ.1.1.1. Наводи особине живих 
бића: ћелијска грађа, 
рађање, раст  
и развој, дисање, 
исхрана, излучивање, 
размножавање, 
реакција организма на 
дражи, старење, смрт – 
на одабраном моделу. 

БИ.2.1.1. Уочава да се 
вишећеличност 
незаависно развила у 
неколико еукриотских 
група (биљке, гљиве, 
животиње). 

БИ.3.1.1. Анализира корелацију 
између животне форме  
и распрострањења 
одређених група 
организама. 
 

БИ.1.1.2.  
 

Дефинише појам врсте  
и именује систематске 
категорије. 

БИ.2.1.2. Повезује 
прилагођености 
одређене групе 
организама  
са начином живота, 
условима средине и 
њиховом животном 

БИ.3.1.2. Уочава везу између 
систематских  
и филогенетских 
категорија, 
успостављајући везе 
међу организмима на 
стаблу живота у односу 
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формом. на време настанка 
(геолошка доба). 

БИ.1.1.3. Разврстава бића у 
одређене категорије по 
њиховим сличностима 
и разликама. 

БИ.2.1.3. Примењује правила 
класификације и 
користи дихотомне 
кључеве за 
препознавање 
организама  
у непосредном 
окружењу. 

БИ.3.1.3.  
 

Селектује и вреднује 
информације о настанку  
и развоју живота на 
Земљи. 

БИ.1.1.4. Уме да уочи везе међу 
организмима на дрвету 
живота. 

БИ.2.1.4. Користи доказе 
еволуције (постојање и 
настанак фосила, 
предачке форме 
укључујући и предачке 
форме човека) за 
тумачење 
филогенетских низова. 

  

 
 
II Област: ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 
 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

БИ.1.2.1.  
 

Уочава основне 
елементе грађе ћелије 
(ћелијска мембрана, 
цитоплазма, једро, 
митохондрије) и 
процесе који се у њој 
одвијају (дисање, 
исхрана, деоба 
ћелије). 

БИ.2.2.1.  
 

Уме да објасни улогу и 
значај ћелијских 
органела у метаболизму 
ћелије (ендоплазмични 
ретикулум, рибозоми, 
хлоропласти, 
центриоле, лизозоми). 

БИ.3.2.1.  
 

Успоставља везу 
између различитих 
метаболичких процеса 
са опстанком 
организама у 
различитим условима 
средине. 

БИ.1.2.2.  
 

Дефинише нивое 
организације 
организма (ћелија, 
ткива, органи, органски 
системи, организам). 

БИ.2.2.2.  
 

Повезује грађу 
различитих типова 
ћелија са њиховом 
улогом у организму. 

БИ.3.2.2.  
 

Пореди функционисање 
органа и органских 
система код различитих 
група организама. 

БИ.1.2.3.  
 

Разликује и пореди 
основне морфолошке 
и анатомске 
каракеристике 
одабраних 
представника таксона. 

БИ.2.2.3. Тумачи основне 
чињенице  
о грађи и начину 
функционисања 
организама као и 
сличности и разлике  
у обављању животних 
процеса (на пр. 
исхране, дисања, 
излучивања). 

БИ.3.2.3.  
 

Успоставља везу 
између усаглашеног 
функционисања и 
понашања организама  
у променљивим 
условима средине и 
објашњава је на 
примерима. 

БИ.1.2.4.  
 

Уме да наведе 
основне чињенице о 
јединству грађе и 
функције методски 
одабраних 
представника живих 
бића. 

БИ.2.2.4. Објашњава значај 
усаглашеног деловања 
више органа и 
органских система  
за нормално 
функционисање 
организма. 
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III Област: НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 
 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

БИ.1.3.1.  
 

Дефинише појам 
наследних особина и 
објашњава на 
примерима. 

БИ.2.3.1.  
 

Разликује и описује 
ћелијске деобе (митозу 
и мејозу)  
и објашњава њихову 
улогу  
у животном циклусу 
вишећелијског 
организма. 

БИ.3.3.1.  
 

Објашњава разлику 
између полних и 
телесних ћелија  
у погледу хромозома и 
деоба. 

БИ.1.3.2.  
 

Разликује полно од 
бесполног 
размножавања и 
разуме значај полног 
размножавања за 
разноврсност живог 
света. 

БИ.2.3.2.  
 

Уме да објасни 
функцију генетичког 
материјала у ћелији 
(хромозом, ДНК, ген). 

БИ.3.3.2.  
 

Уочава везу између 
филогенетског положаја  
и стадијума животног 
циклуса. 

БИ.1.3.3.  
 

Описује животне 
циклусе код организама 
(од настанка зигота, 
преко развића, 
зрелости, старења и 
смрти). 

БИ.2.3.3.  
 

Препознаје промене 
код живих бића 
условљене утицајима 
спољашње средине. 

БИ.3.3.3.  
 

Успоставља везу 
између природне 
селекције  
и наследне 
варијабилности које 
доводе до еволутивних 
промена. 

БИ.1.3.4.  
 

Наводи примере 
природне селекције 
(конкуренција, 
мимикрија, 
упозоравајућа 
обојеност, 
коеволуција). 

БИ.2.3.4.  
 

Уме да објасни 
деловање природне и 
вештачке селекције на 
примерима. 

БИ.3.3.4.  
 

Тумачи правила 
наслеђивања на 
примерима 
(првенствено 
доминантно-рецесивног 
наслеђивања). 

БИ.1.3.5.  
 

Наводи примере 
вештачке селекције 
(стварање раса и сорти 
гајених организама). 

    

 
 
IV Област: ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 
 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

БИ.1.4.1.  
 

Дефинише основне 
еколошке појмове и 
разуме њихово 
значење (животна 
средина, станиште, 
животна заједница, 
популација, еколошка 
ниша, екосистем, 
биодиверзитет, 
биосфера). 

БИ.2.4.1. Описује основне 
односе међу 
члановима екосистема  
и објашњава како 
делови екосистема 
утичу једни на друге. 
 

БИ.3.4.1.  
 

Уме да објасни преносе 
супстанце и енергије у 
екосистему, као и развој  
и еволуцију екосистема. 

БИ.1.4.2.  Препознаје типичне БИ.2.4.2.  Увиђа значај циклуса БИ.3.4.2.  Процењује значај мера 
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 представнике 
екосистема  
у непосредном 
окружењу  
и одговорно се односи 
према њима. 

 кружења најважнијих 
елемената  
у екосистему. 

 заштите, очувања и 
унапређења животне 
средине и зна како 
може да их примени. 

БИ.1.4.3.  
 

Описује значај 
биодиверзитета и 
властите одговорности 
за његову заштиту. 

БИ.2.4.3.  
 

Разликује типичне 
екосистема и њихове 
најважније 
представнике у Србији 
(биодиверзитет 
Србије). 

БИ.3.4.3.  
 

Повезује распоред 
биома на Земљи са 
чиниоцима који га 
одређују. 

БИ.1.4.4.  
 

Препознаје утицаје 
људског деловања на 
животну средину, 
основне мере заштите 
животне средине и 
разуме значај тих мера 
са аспекта одрживог 
развоја. 

БИ.2.4.4.  
 

Успоставља везу 
између узрока и 
последица штетног 
дејства загађујућих 
супстанци на живи свет 
и животну средину. 

БИ.3.4.4.  
 

Анализира конфликт 
између потребе развоја 
људског друштва и 
очувања природе  
и биодиверзитета. 

    БИ.3.4.5.  
 

Вреднује значај 
примене принципа 
одрживог развоја  
у свакодневном животу. 

 
 
V Област: ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

БИ.1.5.1.  
 

Именује и одређује 
положај органа човека 
и описује њихове улоге. 

БИ.2.5.1.  
 

Уoчава повезаност 
између грађе и функције 
органа  
и органских система 
човека. 

БИ.3.5.1.  
 

Тумачи садејство 
нервног  
и ендокриног система  
у одржавању 
хомеостазе организма 
човека. 

БИ.1.5.2. Познаје биолошки 
смисао адолесценције. 

БИ.2.5.2.  
 

Уме да објасни 
физиолошке процесе 
организма човека  
и њихову повезаност. 

БИ.3.5.2.  
 

Тумачи улогу нервог и 
ендокриног система на 
настанак промене у 
адолесценцији. 

БИ.1.5.3.  
 

Уме да идентификује 
елементе здравог 
начина живота и у 
односу на њих уме да 
процени сопствене 
животне навике и 
избегава ризична 
понашања. 

БИ.2.5.3.  
 

Уме да општа знања о 
променама у пубертету 
повеже са сопственим 
искуствима и одговорно 
се понаша у вези са 
репродуктивним 
здрављем. 

БИ.3.5.3.  
 

Објашњава механизме  
и поремећаја функције 
органских система и 
истиче значај 
имунитета. 

БИ.1.5.4.  
 

Препознаје најчешће 
болести, стања, 
деформитете и уме да 
примени мере 
превенције  
а посебно значај 
вакцинације у склопу 
тих мера. 

БИ.2.5.4.  
 

Процењује када може 
сама себи да помогне и 
када је поребно 
потражити лекарску 
помоћ. 

БИ.3.5.4.  
 

Вреднује различите 
животне стилове и 
утицај медија на 
понашање младих. 
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    БИ.3.5.5.  
 

Повезује настанак 
болести а посебно 
болести зависности са 
ризичним облицима 
понашања и стресом 
(односно поремећајима 
психичког стања и 
здравља личности). 

 
 
VI Област: ПОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ И ЕКСПЕРИМЕНТ У БИОЛОГИЈИ 
 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

БИ.1.6.1.  
 

При доношењу одлука у 
свакодневом животу 
препознаје елементе 
научног метода 
(посматрање, 
уочавање, праћење, 
описивање, 
закључивање)  
и према упутству 
реализује једноставне 
експерименте  
(у лабораторији и на 
терену). 

БИ.2.6.1.  
 

Уме да евидентира и 
систематизује податке 
истраживања / 
експеримента и процени 
њихову релевантност за 
извођење закључка. 

БИ.3.6.1.  
 

Користи различите 
методе / технике за 
посматрање и 
сакупљање података. 

БИ.1.6.2.  
 

Очитава резултате 
истраживања / 
експеримента 
приказаних на 
различите начине. 

БИ.2.6.2.  
 

Уме да симболички 
прикаже резултате 
истраживања / 
експеримента. 

БИ.3.6.2.  
 

Користи више извора 
информација током 
истраживачког рада. 

БИ.1.6.3.  
 

Поштује безбедносна 
правила приликом 
лабораторијског  
и теренског рада. 

БИ.2.6.3.  
 

Уме да безбедно рукује 
лабораторијским 
прибором  
и опремом за теренски 
рад. 

БИ.3.6.3.  
 

Уме самостално да 
осмисли једноставан 
експеримент за 
проверу појава и 
процеса код живих 
бића и резултате 
прикаже на различите 
начине. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

208 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Разред: пети 

Годишњи фонд часова: 36 

Циљ наставе и учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, 

безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских 

програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења. 

ОБЛАСТ / ТЕМА ИСХОДИ САДРЖАЈИ 

ИКТ - наведе примену информатике и 
рачунарства у 
савременом животу 
- правилно користи ИКТ уређаје 
- именује основне врсте и 
компоненте ИКТ уређаја 
- прави разлику између хардвера, 
софтвера и сервиса 
- прилагоди радно окружење кроз 
основна 
подешавања 
- креира дигитални слику и 
примени основне акције 
едитовања и форматирања 
(самостално и 
сараднички) 
- креира текстуални документ и 
примени основне 

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

Ред. бр. 
наставне 
теме 

Назив наставне теме 
Бр. 
часова 
по теми 

I УВОД У БИОЛОГИЈУ 2 

II ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА 15 

III 
ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА 
ЖИВОТА 

5 

IV НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 4 

V ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 5 

VI ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 5 

УКУПНО 36 
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акције едитовања и форматирања 
(самостално и 
сараднички) 
- примени алате за снимање и 
репродукцију аудио и 
видео записа 
- креира мултимедијалну 
презентацију и примени 
основне акције едитовања и 
форматирања 
(самостално и сараднички) 
- сачува и организује податке 
- разликује основне типове 
датотека 

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

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

РАЧУНАРСТВО - изводи скуповне операције уније, 
пресека, разлике и 
правилно употребљава 
одговарајуће скуповне ознаке 
- схвати математичко-логички 
смисао речи "и", "или", 

Увод у логику и скупове: унија, 
пресек, 
разлика; речи "и", "или", "не", 
"сваки", 
"неки", "ако...онда". 
Увод у алгоритме аритметике: 
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"не", "сваки", "неки", израза 
"ако...онда" 
- зна алгоритме аритметике 
(сабирања, множења, 
дељења с остатком, Еуклидов 
алгоритам) и 
интерпретира их алгоритамски 
- наведе редослед корака у 
решавању једноставног 
логичког проблема 
- креира једноставан рачунарски 
програм у визуелном 
окружењу 
- сврсисходно примењује 
програмске структуре и блокове 
наредби 
- користи математичке операторе 
за израчунавања 
- објасни сценарио и алгоритам 
пројекта 
- анализира и дискутује програм 
- проналази и отклања грешке у 
програму 

писмено сабирање, множење, 
дељење 
с остатком, Еуклидов алгоритам. 
Увод у тему програмирања. 
Радно окружење изабраног 
софтвера 
за визуелно програмирање. 
Алати за рад са графичким 
објектима, 
текстом, звуком и видеом. 
Програм - категорије, блокови 
наредби, инструкције. 
Програмске структуре (линијска, 
циклична, разграната). 
Израда пројектног задатка 
индивидуално или у групама. 

 

Корелација са другим предметима 

Сви предмети 

План за остваривање програма 

Програм наставног предмета информатика и рачунарство организован је по спиралном моделу и оријентисан је на 

остваривање исхода. Исходи говоре о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи овај 

предмет. Представљају опис интегрисаних знања,вештина, ставова и вредности ученика у три тематске целине: 

ИКТ, Дигитална писменост и Рачунарство. 

У настави оријентисаној на постизање исхода потребно је уважити стечене дигиталне вештине ученика. У 

планирању и припремању наставе, наставник полази од исхода које треба остварити и планира, не само 

своје,већ, превасходно активности ученика на часу. Наставник треба да буде више оријентисан ка менторској 

улози, а мање ка предавачкој.  

Потребно је радити на развоју алгоритамског начина мишљења у поступку решавања проблема и задатака, 

развоју логичког мишљења и изградњи личних стратегија за учење уз примену ИКТ-а. 

Да би сви ученици достигли предвиђене исходе, потребно је активности осмислити тако да укључују практичан 

рад, уз примену ИКТ-а, повезивање различитих садржаја из других тема унутар самог предмета, као и са другим 

предметима. У току реализације планираних активности радити на успостављању и неговању навика и понашања 

као што су поступност, истрајност, аналитичност, самосталност у раду и спремност на сарадњу. 

С обзиром да jе настава овог предмета теориjско-практичног карактера изводи се са половином одељења, jедан 
час недељно, у рачунарском кабинету/дигиталноj учионици.  
 
Информационо-комуникационе технологије  
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Реализацију ове тематске целине започињемо навођењем примера примене ИКТ-а. Ученике информативно 

упознати са предметом изучавања информатике и рачунарства и то навођењем примера који би њима били 

познати. Објаснити појам информационо-комуникационе технологије (ИКТ). Увести појмове хардвер и софтвер. 

Навести врсте рачунара и дигиталних уређаја које ученици користе, делове из којих се састоје: тастатура, миш, 

екран, екран осетљив на додир, кућиште, звучници и сл., наводећи њихову функцију. Дискутовати са ученицима о 

њиховом искуству са хардвером и ИКТ уређајима. Циљ је да ученици буду у стању да разумеју намену основних 

делова дигиталних уређаја које користе. Напоменути да у рачунару постоји меморија у којој се памте бројеви 

којима су описани текст, слика, звук... Скренути пажњу на правилно руковање ИКТ уређајима. 

Појам оперативни систем увести кроз повезивање претходног искуства ученика у коришћењу различитих 

дигиталних уређаја (кроз дискусију: нпр. који ОС користи мобилни телефон, навести примере: Андроид, Windows 

...). Нагласити који оперативни систем користе рачунари на којима ће радити у школи. Описати укратко улогу ОС, 

нагласити да препознаје и повезује делове рачунара и омогућава да користимо рачунар и друге дигиталне 

уређаје. На сличан начин увести и појам кориснички програми. 

Кроз демонстрацију и личну активност ученика, скренути пажњу на правила која важе у кабинету и у раду са 

рачунарима и опремом (правилно укључивање, пријављивање, коришћење, одјављивање и искључивање 

рачунара). Увести појам "радна површина" оперативног система (направити паралелу код рачунара и других 

дигиталних уређаја). Објаснити појмове икона, пречица, трака са задацима (навести елементе и њихову намену). 

Увести појам "Контролна табла", појаснити намену и начин покретања. Без улажења у све детаље контролне 

табле, са ученицима у овом разреду урадити само најосновнија подешавања уређаја (миша, монитора...) и радног 

окружења (регионална језичка подешавања ОС-а, језик тастатуре СР ћирилица и латиница, јачина звука...). Овде 

паралелно урадити све активности, према могућностима, и кроз основна подешавања на телефону јер су такви 

уређају ученицима блиски. 

Кроз конкретне примере објаснити појам датотеке и неопходност организације датотека у рачунару: чување и 

проналажење, премештање или брисање (поменути "Корпу за отпатке"). Дискутовати са ученицима о врстама 

датотека (текст, бројеви, слике, звук, видео и мултимедија). 

За креирање, измене, чување и приказивање резултата рада у форми датотека, одабрати доступне корисничке 

програме (лиценциране или бесплатне), као што су програми за: цртање, обраду текста, израду мултимедијалних 

презентација, снимање звука и видео-записа помоћу других уређаја (мобилни телефон, камера, микрофон...), 

репродукцију звука и видео материјала који могу бити инсталирани у рачунару или на "облаку". Наставник може по 

својој процени одабрати и друге програме који ће такође утицати на стицање жељеног, функционалног ИКТ знања 

и вештина у раду са наведени мултимедијалним елементима. 

У петом разреду ученик треба да креира и уреди дигиталне слике/цртеже коришћењем расположивих алата 

изабраног програма (селектовање, копирање, лепљење, промену величине слике, додавање и брисање облика, 

одсецање дела слике, чување, затварање, проналажење, дораду и чување продукта, као и алате за зумирање, 

унос текста, употребу "четкице", "гумице" и сл.). 

При раду са текстом применити основне алате за уређивање и обликовање текста (унос текста, додавање, 

брисање, копирање, селектовање, поравнање, промена фонта, боје, величине слова, уметање слика...). 

Наглашавати потребу одабира одговарајућег писма (кодног распореда: ћирилица, латиница...) и инсистирати на 

примени правописа. Увежбати чување и штампање документа. Рад са табелама и сложенијим алатима обрадити 

у старијим разредима. 

Паралелно са српском терминологијом поменути и изворне енглеске термине. 
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Снимање звука и видео-записа, сходно могућностима, започети демонстрацијом употребе уређаја: камера, 

микрофон, звучници, мобилни телефони, итд. Обухватити најосновније технике у процесу снимања (покрени, 

заустави, сачувај, обриши) и репродукције (покрени, паузирај, заустави, пусти од почетка, подеси јачину звука). У 

вежби чувања аудио/видео записа скренути пажњу на различите типове датотека у конкретном програму (нпр. 

мп3, мп4, ави, миди...). 

При изради мултимедијалних презентација применити основне алате за уређивање и обликовање садржаја. У 

програму за израду мултимедијалних презентација користити раније креиране звучне и видео записе или преузете 

са Интернета. 

Прилагодити тип датотеке изабраном програму (користити неки од расположивих програма за конверзију 

података). Кроз разговор са ученицима и кроз примере развити појам добре презентације и начине 

представљања(колико је битан садржај а не само форма). 

Дигитална писменост  

При реализацији тематске целине Дигитална писменост појаснити ученицима шта значи коришћење ИКТ уређаја 

на одговоран и сигуран начин, и нагласити да то није обавеза само ИТ стручњака већ свих корисника. 

Указати на значај антивирусног програма и заштитног зида. Анализирати са ученицима од каквог су материјала 

направљени ИКТ уређаји, да ли се такви материјали могу рециклирати и на које све начине се могу одлагати 

дигитални уређаји који нису у употреби, у циљу заштите животне средине. 

Проверити са ученицима њихова досадашња искуства у коришћењу веб-прегледача (читача, браузера). 

Разговарати о сајтовима претраживачима и начинима претраге, увести појмове аутор и ауторска права и навести 

основне лиценце. Претрагу интернета и одабир релевантних страница из приказаних резултата претраге. (Како 

проналазимо, бирамо и преузимамо информације? Како стварамо (онлајн апликације)? Како размењујемо 

информације и сарађујемо на интернету?) 

На унапред припремљеном скупу веб-страна кроз дискусију о процени информација пронађених на интернету 

(публика којој је сајт намењен, аутор, тачност/прецизност, објективност, актуелност и интернет адреса) 

подстицати развој критичког мишљења ученика. 

Упознати ученике са правилима понашања на интернету.  

У корелацији са другим предметима (физичко и здравствено васпитање) велику пажњу посветити томе како 

уређаји које свакодневно користе (рачунар, телефон, таблет...) могу лоше да утичу на њихово здравље при чему 

их треба водити ка ситуацијама на које их родитељи свакодневно подсећају (лоше држање, дуго гледање у 

екран,.....). Посебну пажњу посветити развоју свести код ученика о времену у току дана, утрошеном на рад са 

технологијом и могућим развојем зависности од технологије. 

Једна од активности за ученике, ради повезивања знања, може бити израда текстуалних и мултимнедијалних 

докумената на тему: Моја правила понашања на интернету, Пет најважнијих правила за безбедан интернет, Како 

да интернет постане сигурнији за децу,  али и писање радова на лободну тему у корелацији са неким од осталих 

предмета које ученици похађају. 

Рачунарство  

Увести појмове:  програм и програмирање. Искористити искуство које ученици имају као корисници технологије 

(рачунара, паметних телефона...) да би се направила јасна веза између процеса програмирања и коначног 

производа, игрица или анимација. Поред тога, истицати да се кроз учење програмирања и алгоритама, развијају 
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стратегије за решавања животних проблема, сваки задатак који себи постављамо у свакодневном животу се 

решава корак по корак, тј. алгоритамски. 

У међупредметној координацији са предметом математика, увести математичко-логичке појмове које леже у 

основи информатике и рачунарства: скуп, елементи, подскуп, једнакост скупова, празан скуп (са одговарајућим 

знацима); Венови дијаграми; скуповне операције: унија, пресек, разлика и одговарајуће ознаке; речи: "и", "или", 

"не", "сваки", "неки"; одговарајуће логичке везнике и њихову интерпретацију скуповним операцијама и релацијама. 

Коришћењем примера из текућих садржаја, даље се осмишљава појам скупа, изграђује математичко-

информатички језик и уноси прецизност у изражавању. Потребно је на разноврсним примерима користити 

одговарајуће симболе (знаке) и уочавати законитости скуповних и логичких операција. На подесним примерима 

илустровати математичко-логичку употребу речи: сваки, неки, или, и, не, следи (ако...онда). Ученици усвајају 

елементе дедуктивног закључивања (правилно формулисање тврђења; правилно закључивање, правилно 

коришћење везника "и", "или", а нарочито "ако...онда"). Наставити са даљим изграђивањем појмова: бројевни 

израз, променљива, израз с променљивом и придруживање, користећи при томе и термине израз, формула, исказ, 

алгоритам. Уочавати примере једноставнијих (функцијских) зависности у разним областима (придруживање по 

датом правилу бројева - бројевима, бројева - дужима, бројева - површинама и др.), као и једноставнијих 

алгоритамских процедура (основни алгоритми за извођење рачунских операција сабирања, множења, дељења с 

остатком, Еуклидовог алгоритма). При томе је важно коришћење дијаграма и табела (дијаграм тока алгоритма, 

табела резултата неког пребројавања или мерења и др). 

Објаснити проблем речима, дефинисати сваку појединачну инструкцију (корак) и поступак ређања блокова, 

представити дејство наредбе "покрени" и описати какво дејство има на понашање објекта. Напоменути да се 

једном поређани блокови инструкција могу више пута покренути. Преласком на наредне нивое сложености 

објаснити зашто је погодно заменити кораке који се понављају одговарајућом блок наредбом (петља-блок 

"понављај") или ако проблемски задатак садржи неки задати услов, објаснити потребу раздвајања (гранање-блок 

"ако је") на наредбе које ће се извршити ако је испуњен услов. 

Програмско окружење је Scratch. 

Кроз активну наставу и укљученост у процес креирања програма од првих часова, ученици ће поступно усвојити 

потребне појмове, знања и вештине. Указати на сличности и разлике са примерима и радним окружењем 

приказаним на првом часу, као што су ограничења у избору објеката, ограничења у инструкцијама у задатку и 

навести које могућности нуди изабрано програмско окружење. 

Демонстрирати поступке: избор објеката (нагласак на библиотеке), слагање блокова по принципу "превуци-и-

пусти" и покретање програма. Указати ученицима на могућност измене појединачних особина објеката који су 

доступни у библиотекама и галеријама одабраног софтвера у форми 2Д односно 3Д модела. Упознати ученике 

кроз овај једноставни пример са појмом наредбе и концептом писања програма кроз ређање блок-наредби. 

Подизати ниво сложености у складу са појмовима који се уводе: пројекат и сценарио и направити везу са 

појмовима задатак и писање приче. Довести у везу поступак решавања задатка са писањем програма, и повезати 

појмове сценарио и алгоритам. Увести појмове: Објекат - лик (библиотека објеката, подешавање особина и 

својства за изабрани објекат), Објекат - позорница (библиотека позорница, подешавање позадине позорнице, 

координатни систем сцене), алати (умножи, исеци-обриши, увећај, умањи) и датотека програма (најчешће се 

користи термин - пројекат). За изабрано радно окружење за визуелно програмирање (за рад код куће) пожељно је 

припремити кратко писано упутство (проналажење, преузимање, инсталирање...), демонстрирати и појаснити 

(поступак: преузимања, чувања и инсталирања изабраног програмског окружења, напоменути могућност 

коришћења онлајн апликације, уколико таква могућност постоји). Сваки од објеката ученик може креирати 

самостално, уместо да користи предефинисане објекте из библиотека. 
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Демонстрирати на сваком примеру следеће технике: креирање пројекта (нови пројекат, изабрати објекат чије се 

активности дефинишу, као и објекте који дефинишу његову околину, дефинисати почетни положај објекта и 

својства објекта - у неким окружењима информација о објекту), једноставна подешавања (употребу алата: увећај, 

умањи, умножи, исеци, окрени, промени боју...), задавање изабраног кретања или понашања (из палете блокова:  

управља догађајем, за задате акције одговарајући догађај...), чување пројекта (именовање, избор локације), 

поновно отварање (затварање, проналажење, покретање) и модификацију пројекта (измену неког елемента: 

оријентацију, боју, величину и сл., проналажење и исправљање грешака, чување измена у пројекту). 

Демонстрирати и указивати на разноврсне функционалности доступне у палетама блокова, за: кретања, изглед и 

активности коју објекат треба да реализује (предвиђених сценаријом) преко примера као што су: кретање објеката 

да се избегну препреке, разговор два лика о појмовима које су учили у претходној лекцији и сл. Упознати ученике 

са категоријама блокова и начином задавања параметара (трајање догађаја, број понављања, промену угла, 

промену положаја...). Унос података преко тастатуре користити за промену параметара у оквиру блок-наредбе. 

Применом различитих функционалности објеката ученици треба да уоче информације о близини објеката, 

њиховој величини и просторним односима. На конкретном примеру демонстрирати утицај промене параметара на 

извршавање програма. Демонстрирати функције едитовања објеката, едитовања и управљања програмом 

(измене у редоследу блокова, обједињавање блокова који се понављају у петље или гранање), тестирање и 

праћење сваког корака приликом извршавања програма. 

Појам променљиве увести на конкретном примеру који једноставним рачунским операцијама и њиховим 

извршавањем доводи до решавања конкретног проблема. Обухватити појмове и поступке за креирање 

променљивих, доделу вредности и коришћење оператора. Нпр. сходно узрасту и у корелацији са математиком за 

пети разред креирати програм за израчунавање обима и површине правоугаоника. При томе креирати 

променљиве: дужина, ширина, обим и површина и скренути пажњу да су оператори који се користе у овом 

примеру основне рачунске операције (сабирање, множење). 

Поступно кроз примере увести појмове: линијска, циклична и разграната структура, као што су: промена позадине 

или лика у односу на догађај, креирање реченице од речи и слика, разврставање објеката у скупове (жива и 

нежива природа, планете, реке...), упоређивање вредности две променљиве, понављање кретања и мелодије док 

се не додирне други објекат, одређивање просечне температуре на основу пет бројева који представљају 

измерене температуре од понедељка до петка, налажење најлакшег ранца од дата три, одређивање просечне 

висине или тежине дечака и девојчица у групи (за напредније...) и слично. 

Без обзира на примере који се одаберу требало би свакако обавезно обрадити мале серије од коначно много 

елемената и за њих израчунати: број, збир, просек, минимум, максимум. 

Поступак корак по корак до решења проблема, треба да послужи за систематизацију поступка израде пројекта. 

Она треба да обухвати разумевање појма пројекта, израду сценарија и алгоритма, ређање блок-наредби, проверу 

грешака, исправљање програма, дељење са другима преко Интернета. Нагласити да се алгоритми могу описати 

на разне начине: дијаграмом тока, псеудокодом, препричано обичним језиком, као и кроз програм креиран у 

једном од визуелно оријентисаних програмерских алата. Демонстрирати поступак постављања пројекта на 

Интернет. Указати на могућност преузимања готових пројеката са Интернета, ради проналажења најбољег 

решења за сопствени пројекат, уочавање туђих и својих грешака, као и за добијање идеја и развијања 

креативности. 

Други пројекат 

За пример могу послужити следеће теме: Направи калкулатор или Креирај програм за 

израчунавање...(математика), Прича из космоса, Испричај причу о месту у коме живиш или Туристички водич 
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кроз... (географија), Интервјуиши другаре о будућим занимањима (у форми стрипа)... Ученици такође, могу 

позајмити већ урађени пројекат, преузети га са интернета и прилагодити свом сценарију. Идеја за пројектни 

задатак може бити и израда квиза и теста за проверу знања, понављање, утврђивање, систематизацију градива 

из целог предмета. 

Ученици пре прикупљања материјала израђују сценарио (причу или алгоритам за конкретан задатак), разрађују 

кораке и описују поступак решавања пројектног задатка. Део задатка је и чување материјала употребљеног за 

решавање пројектног задатка. Очекивани продукт пројектног задатка је мултимедијални садржај у форми: стрипа, 

анимације, игрице и сл., а напреднији ученици могу израдити алгоритам и програм за решавање конкретног 

проблемског задатка. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. Вредновање се врши на основу личног 

залагања, теориског и практичног знања.  

 
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. 
 

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

Редни број 
наставне 

теме 
Назив теме 

Број часова 

Обрада 
Обрада/ 
вежба 

Вежба 
Комбиновани 

или други 
Укупно 

I 
ЖИВОТНО И РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 
5  / 1 6 

II САОБРАЋАЈ 2 12 / / 14 

III 
ТЕХНИЧКА И ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 
2 14 / / 16 

IV 
РЕСУРСИ  И  

ПРОИЗВОДЊА 
6 2 12 / 20 

V 
КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 
2 2 12 / 16 

Укупно 17 30 24 1 72 

 

 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

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

Разред: Пети 
Годишњи фонд 
часова: 

72  
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САДРЖАЈИ Начини и облици извођења програма Исходи Корелација 

1.
  Ж

и
в

о
тн

о
 и

 р
ад

н
о

 о
кр

уж
ењ

е 

6 

Појам, улога и значај технике и 
технологије на развој друштва 
и животног окружења. 

Подручја човековог рада и 
производње, занимања и 
послови у области технике и 
технологије. 

Правила понашања и рада у 
кабинету. 

Организација радног места у 
кабинету и примена мера 
заштите на раду. 

Коришћење техничких апарата 
и ИКТ уређаја у животном и 
радном окружењу. 

- Фронтални, индивидуални, групни (у 
пару)  
 - Различитим методама, подстичући 
истраживачки начин рада,  постојеће 
знање ученика о техици и технологији  
проширити користећи различите изворе 
знања. Развој технике повезивати са 
историјским епохама и догађајима.  
-Упознавање подручја човековог рада и 
производње, занимања и послова у 
области технике и технологије треба 
реализовати уз активну улогу ученика и 
примену одговарајућих медија. Омогућити 
ученицима да идентификују одређена 
занимања којима се људи баве и послове 
који се обављају у оквиру тих занимања 
као и техничка средства која се при томе 
користе.  
- Уз активну улогу ученика и примену 
мултимедија указивати на правилну 
употребу и евентуалне последице у 
случају непридржавања упутстава за 
коришћење и неисправности техничких 
апарата у домаћинству.                                                                                              

По завршетку ове теме ученик 
треба да: 

 знаа да опише улогу технике, 

технологије и иновација у развоју 

заједнице и њихово повезивање 

 разликује основна подручја 

човековог рада, производње и 

пословања у техничко-

технолошком подручју 

  наводи занимања у области 

технике и технологије 

 процењује сопствена 

интересовања у области технике 

и технологије 

 организује радно окружење у 

кабинету 

 правилно и безбедно користи 

техничке апарате и ИКТ уређаје у 

животном и радном окружењу 

 

 историја 

 информa- 

тика и 
рачунарство 

 биологија 

 географија 
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Улога, значај и историјски 
развој саобраћаја. 

Врсте саобраћаја и 
саобраћајних средстава 
према намени. 

Професије у подручју рада 
саобраћај. 

Употреба информационих 
технологија у савременом 
саобраћају  

Саобраћајна сигнализација – 
изглед и правила поступања. 

Правила и прописи кретања 
пешака, возача бицикла и 
дечијих возила (ролери, скејт, 
тротинет) у саобраћају – 
рачунарска симулација и 
саобраћајни полигон. 

Обавезе и одговорност деце 
као учесника у саобраћају. 

Заштитна опрема 
потребна за безбедно 
управљање бициклом и 
дечијим возилима 

-Фронтални, индивидуални и групни 
-Ученици треба да се на интересантан и 
очигледан начин упознају са правилима 
и прописима кретања пешака и бицикла 
у јавном саобраћају, начине 
рагулисања саобраћаја и безбедна 
кретање од школе до куће.  
Тежиште ове теме је на: 

 безбедном понашању и 

преузимању личне 

одговорности ученика за 

понашање у саобраћају и  

 употреба заштитне опреме 

при вожњи бицикла и других 

дечијих возила, као и 

коришћење сигурносних 

појасева у возилу је 

најважнији исход који треба 

постићи. 

- За реализацију ових наставних 
садржаја, а за практично увежбавање 
могу се користити полигони у оквиру 
школе или саобраћајне макете које могу 
урадити ученици на редовним часовима 
или у раду слободних активности  као и 
коришћењем рачунарске симулације. 

По завршетку ове теме ученик 
треба да: 

 процени како би изгледао 

живот људи без саобраћаја 

 класификује врсте 

саобраћаја и саобраћајних 

средстава према намени 

 наводи професије у подручју 

рада саобраћај 

 направи везу између 

савременог саобраћаја и 

коришћења информационих 

технологија 

 разликује безбедно од 

небезбедног понашања пешака, 

возача бицикла и дечијих 

возила 

 правилно се понаша као 

пешак, возач бицикла и дечијих 

возила у саобраћају  

 користи заштитну опрему за 

управљање бициклом и дечијим 

возилима  

 аргументује неопходност 

коришћења сигурносних 

појасева  на предњем и  задњем 

седишту аутомобила и увек их 

користи као путник  

 повеже место седења у 

аутомобилу са узрастом 

ученика 

 одговорно се понаша као 

путник у возилу  

 показује поштовање према 

другим учесницима у саобраћају 

 анализира симулирану 

саобраћајну незгоду на 

рачунару и идентификује 

ризично понашање пешака и 

возача бицикла 

 

 историја 

 информа

тика и 

рачунарст

во 

 биологија 

 географиј

а 

 ликовна 

култура 
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Прибор за техничко цртање 
(оловка, гумица, лењир, 
троугаоници, шестар). 
Формати цртежа (А3, А4). 
Размера. 

Типови и дебљине линија 
(пуна дебела линија; пуна 
танка линија; пуна танка 
линија извучена слободном 
руком; испрекидана танка 
линија; црта-тачка-црта танка 
линија). 

Геометријско цртање 
(цртање паралелних правих, 
цртање нормале на дату 
праву, цртање углова помоћу 
лењира и троугаоника). 

Елементи котирања (помоћна 
котна линија, котна линија, 
показна линија, котни 
завршетак, котни број – 
вредност). 

Цртање техничког цртежа са 
елементима (типови линија, 
размера и котирање).  

Пренос података између ИКТ 
уређаја (рачунар, таблет, 
смартпхоне, дигитални 
фотоапарат). 

Апликација за дигиталну 
обраду слике. Операције 
подешавања осветљености и 
контраста слике. Промена 
величине/резолуције слике, 
издвајање дела слике. 

Креирање документа у 
програму за обраду текста.  

Форматирање текста, 
уметање слике и графике. 

Интернет претрага и приступ 
онлине ресурсима. 

 
- Фронтални,  индивидуални, групни (у 
пару) 
- Увежбати изражавање идеје скицом и 
техничким цртежом .  Објаснити како се 
променом правила ( стандарда ) 
израђује технички цртеж. Упознати 
ученике, кроз практичну примену, са: 
врстама линија, форматима папира, 
размером,  правилима котирања...  
- Оспособити ученике и инсиситирати 
на правилном коришћењу прибора за 
техничко цртање и развоју вештине 
њиховог коришћња. Потребно је да 
сваки ученик самостално нацрта 
једноставан технички цртеж у одређеној 
размери користећи одговарајуће врсте 
линија као и елементе котирања.  
- Примена информационо-
комуникационих технологија у техници 
првенствено се односе на правилно и 
безбедно коришћење дигиталних 
уређаја (рачунар, лаптоп, таблет, 
мобилни телефон, тв, дигитални 
фотоапарат, веб камера) а потом и на 
овладавање вештинама обраде 
дигиталне слике на рачунару у циљу 
стицања одговарајућих компетенција 
које се односе на документовање и 
дизајн.  
- Вежбати у пару пренос података 
између рачунара и екстерних уређаја 
(мобилни телефон, фотоапарат) а да 
сваки ученик самостално реализује 
процедуре током рада на рачунару.  
Реализовати једноставну вежбу 
уметања фотографије у одговарајући 
програм за обраду текста и уређивање 
документа. Где год је то могуће, треба 
користити Интернет претрагу и приступ 
online ресурсима. 
 

 
По завршетку ове теме ученик 
треба да: 

 самостално црта скицом и 

техничким цртежом једноставан 

предмет 

 правилно чита технички 

цртеж 

 преноси податке између ИКТ 

уређаја 

 примењује основне поступке 

обраде дигиталне слике на 

рачунару 

 користи програм за обраду 

текста за креирање документа 

са графичким елементима 

 користи Интернет сервисе 

за претрагу и приступање online 

ресурсима 

 преузима одговорност за 

рад 

 представи идеје и планове 

за акције које предузима 

користећи савремену 

информационо-комуникациону 

технологију и софтвер 

 

 

 српски 

језик 

 енгелски 

језик 

 информа

тика и 

рачунарст

во 

 математи

ка 

 ликовна 

култура 
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Природни ресурси на Земљи: 
енергија и материјали. 

Управљање отпадом 
(рециклажа; заштита животне 
средине). 

Врсте, својства и примена 
природних материјала. 

Технологија прераде и 
обраде дрвета. 

Технологија прераде и 
обраде коже. 

Текстилна технологија. 

Технологија производње 
папира. 

Поступци ручне обраде и 
спајања папира, текстила, 
коже и дрвета – 
сечење/резање, спајање 
(лепљење) и заштита 
(лакирање). 

Коришћење алата и прибора 
за ручну обраду и спајање 
наведених материјала – 
маказе, моделарска тестера, 
брусни папир, стега. 

 
- Фронтални, индивидуални, групни  

 
 - Надограђујући се на ранија знања 
ученика, упознати их са појмом 
природних ресурса на Земљи и са 
значајем њиховог очувања. Тежиште 
ове теме је на енергији и материјалима.  
- Назначити основне изворе енергије 
као важан ресурс за живот људи, 
технолошке процесе и производњу без 
улажења у детаље. Упознати ученике 
са начином коришћења и претварања у 
неке корисне облике њима већ познатих 
извора енергије воде, ветра и Сунца.   
- Други важан ресурс су материјали. 
Упознати ученике са појмом и поделом 
материјала (природни, вештачки). Врсте 
и својства материјала (физичка, 
хемијска и механичка): дрво, папир, 
текстил, кожа објаснити на 
елементарном нивоу. Начин обраде 
материјала (принципи деловања алата 
за механичку обраду материјала, 
испитивање материјала). Припрема за 
обраду. Приказати правилно 
коришћење алата за ручну обраду 
материјала, извођење операција и 
заштита на раду: обележавање, 
сечење, завршна обрада (бушење, 
равнање, брушење). Избор материјала, 
операција и алата и редоследа њихове 
примене. Рециклажа материјала и 
заштита животне средине. Поступно 
увођење ученика у рад са алатом 
обезбеђује да обрада материјала 
постаје средство креативног 
изражавања, а не циљ у настави 
технике и технологије. 
-Упознавати ученике са професијама из 
овеобласти.  
- На крају ове области, ученици треба 
да направе план израде и самостално 
израде најмање три једноставна 
модела. 
 
Програм се реализује у форми 
предавања (теоретска настава) и 
вежби. 

 
По завршетку ове области  
ученик треба да:  

 повезује својства природних 

материјала са применом 

 објасни технологије прераде 

и обраде дрвета, производњу 

папира, текстила и коже 

 сече, спаја и врши заштиту 

папира, текстила, коже и дрвета 

 правилно и безбедно 

користи алате и прибор за ручну 

механичку обраду (маказе, 

моделарска тестера, брусни 

папир, стега) 

 направи план израде 

једноставног производа и план 

управљања отпадом 

 самостално израђује 

једноставан модел  

 

 

 историја 

 информа

тика и 

рачунарст

во 

 математи

ка 

 биологија 

 географиј

а 

 ликовна 

култура 
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Израда предмета/модела 
ручном обрадом и спајањем 
папира и/или дрвета, 
текстила, коже коришћењем 
одговарајућих техника, 
поступака и алата. 

Приказивање идеје, поступка 
израде и решења/производа. 

Тимски рад и подела 
задужења у тиму. 

 
- Пројекте реализовати у паровима или 
малим групама. 
 
- У овом делу програма ученици 
реализују заједничке пројекте 
примењујући претходно стечена знања 
и вештине. 
Ученици се сами опредељују за 
одређену активност у оквиру групе. 
Пружа им се могућност да реализују 
своју идеју. Ученици самостално 
истражују информације за пројектни 
задатак користећи информационо-
комуникационе технологије, налазе 
решење, формирају идеју, израђују 
техничку документацију, планирају и 
реализују сопствени производ. 
Користити материјале и технологије 
које су ученици упознали у претходној 
области. Ученици самостално врше 
мерење и обележавање. Ученици раде 
у пару, чиме развијају способност 
сарадње и социјалних вештина. По 
завршетку, ученици самостално 
представљају производ/модел, усмено 
образлажући ток реализације, 
процењујући оствареност резултата и 
предлог унапређења. Тежиште оваквог 
рада није на квалитету коначног 
продукта већ на процесу који има своје 
кораке и на сарадничким односима у 
раду у групи. Ученицима јасно треба 
указати да се и на неуспелим 
продуктима може много научити ако се 
схвати где су грешке направљене. 
Дискутовати са ученицима и о цени 
понуђених решења. Нагласити важност 
доброг планирања буџета потребног за 
његову реализацију као и негативних 
последица лоших прорачуна. На тај 
начин ученике полако оспособљавати 
да размишљају предузетнички и 
развијати им основне компетенције 
везане за финансијску писменост. 

 
По завршетку ове области  
ученик треба да: 

 самостално проналази 

информације потребне за 

израду предмета/модела 

користећи ИКТ и Интернет 

сервисе 

 одабира материјале и алате 

за израду предмета/модела 

 мери и обележава 

предмет/модел 

 ручно израђује једноставан 

предмет/модел користећи 

папир и/или дрво, текстил, 

кожу и одговарајуће технике, 

поступке и алате 

 користи програм за обраду 

текста за креирање документа 

реализованог решења 

 самостално представља 

пројектну идеју, поступак 

израде и решење/производ 

 показује иницијативу и јасну 

оријентацију ка остваривању 

циљева и постизању успеха 

 планира активности које 

доводе до остваривања 

циљева укључујући оквирну 

процену трошкова 

 активно учествује у раду пара 

или мале групе у складу са 

улогом и показује поштовање 

према сарадницима  

 пружи помоћ у раду другим 

ученицима   

 процењује остварен резултат 

и развија предлог унапређења 

 

 

 информа

тика и 

рачунарст

во 

 математи

ка 

 српски 

језик 

 енгелски 

језик 

 ликовна 

култура 

 

С обзиром да је настава теоријско-практичног карактера, часове треба реализовати поделом одељења на 2 групе. 

Наставник је у планирању, припреми и остваривању наставе и учење аутономан. За сваки час треба планирати и 
припремити средства и начине провере остварености пројектованих исхода.  

Посете музејима технике, сајмовима, фестивалима, Центру за промоцију науке и обиласке производних и 
техничких објеката треба остваривати увек када за то постоје услови, ради показивања напредних техничких 
достигнућа, савремених уређаја, технолошких процеса, радних операција и др. Када за то не постоје одговарајући 
услови, ученицима треба обезбедити мултимедијалне програме у којима је заступљена ова тематика. 

Праћење и вредновање наставе и учења 

Вреднују се процес и продукти учења.  
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У процесу оцењивања потребно је узети у обзир све активности ученика (уредност, систематичност, прецизност, 
залагање, самоиницијативност, креативност, аналитичност, логичко закључивање итд).  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, може се обавити са групом тако да се од сваког 
члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме 
грешке и побољша свој резултат и учење. Ако наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви 
могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да 
предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу 
резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне 
стратегије учења.  

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 

5. разред 

 

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 72 часа + 54 часа (обавезне физичке активности ученика) 

ОБЛАСТ/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 
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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 
(прекорачна техника)   Бацање лоптице (до 200 г) 

                                                       Препоручени 
садржаји 

Техника штафетног трчања           Бацање  кугле 2 
кг                          Бацање "вортекс-а" 

 

  

 

 

 

 

 

Спортска 

гимнастика 

 
 
 
 
 
 
- одржава стабилну и 

динамичку равнотежу у 

различитим кретањима, изводи 

ротације тела 
- користи елементе гимнастике 

у свакодневним животним 

ситуацијама и игри 
- процени сопствене 

могућности за вежбање у  
-  
- гимнастици 

Обавезни садржаји 

Вежбе на тлу (партеру)                         
Прескоци и скокови                          Ниска 
греда                            Гимнастички полигон 

Препоручени садржаји 

 Вежбе на тлу (напредне варијанте) 
 Висока греда 
 Трамболина 
Коњ са хватаљкама 

 Вежбе у упору  
 Вежбе у вису  
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Основе 
тимских и 
спортских 

игара 

- користи елементе технике у 

игри 
- примењује основна правила 

рукомета у игри 
- учествује на 

унутародељенским 

такмичењима 

Обавезни садржаји 

Рукомет/минирукомет: 
Основни елементи технике и правила: 
- вођење лопте 
- хватања и додавања лопте 
- шутирања на гол 
- финтирање 
- принципи индивидуалне одбране 
- основна правила  

Препоручени садржаји 

Напредни елементи технике, тактике и 
правила игре: 
- хватања котрљајућих лопти 
- дриблинг 
- шутирања на гол 
- финтирање 
- основни принципи колективне  
одбране  

ФИЗИЧКА И 
ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 
(Реализује се кроз све 

наставне области и 
теме уз практичан 

рад) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физичко 
вежбање и 

спорт 

- објасни својим речима сврху и 

значај вежбања 
- користи основну 

терминологију вежбања 
- поштује правила понашања у 

и на просторима за вежбање у 

школи и ван ње, као и на 

спортским манифестацијама 
- примени мере безбедности 

током вежбања 
- одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима у просторима за 

вежбање 
- примени и поштује правила 

тимске и спортске игре у складу 

са етичким нормама 
- навија и бодри учеснике на 

такмичењима и решава 

конфликте на социјално 

прихватљив начин 
- користи различите изворе 

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

УПУТСТВО ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Концепција физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству часовних, ванчасовних и 

ваншколских организационих облика рада, као основне претпоставке за остваривање циља кроз достизање 

исхода и стандарда овог васпитно-образовног подручја. 

Главна промена у савременој концепцији и пракси образовања и васпитања, па тако и у програму предмета 

физичко и здравствено васпитање, је померање тежишта са наставних садржаја на јасно дефинисане 

исходе, односно са наставних садржаја на процес учења и његове резултате. 
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Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли у предмету физичко и 

здравствено васпитање, и учешћем у обавезним физичким активностима. Исходи представљају опис 

интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у три предметне области: 

- физичке способности, 

- моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине и 

- физичка и здравствена култура.  

Они омогућавају да се циљ овог предмета достигне у складу са предметним и међупредметним 

компетенцијама и стандардима постигнућа. Исходи не прописују структуру, садржаје и организацију наставе, 

као ни критеријуме и начин вредновања ученичких постигнућа. 

Циљ и исходи предмета се остварују кроз наставу физичког и здравственог васпитања (у трајању од 2 

школска часа недељно) и обавезне физичке активности сваког ученика (у трајању од 1,5 школски час 

недељно). Програм петог разреда базиран је на континуитету усвојених знања, вештина, ставова и вредности 

из првог циклуса основног образовања и васпитања. 

Настава физичког и здравственог васпитања усмерена је према индивидуалним разликама ученика, које се 

узимају као критеријум у диференцираном приступу, па самим тим неопходно је упутити ученика или групу 

ученика, на олакшане или проширене садржаје у часовној, ванчасовној и ваншколској организацији рада. 

Где је неопходно, програмске садржаје потребно је реализовати према полу. 

Обавезни организациони облици рада: 

А1. часови физичког и здравственог васпитања; 

А2. обавезне физичке активности ученика. 

Остали облици рада (ванчасовне и ваншколске активности): 

Б. слободне активности – секције; 

В. недеља школског спорта; 

Г. активности у природи (кросеви, зимовање, летовање – камповање, итд.); 

Д. школска и ваншколска такмичења; 

Ђ. корективно-педагошки рад. 

Часови слободних активности биће организовани након часова обавезне наставе, али се могу и тематски 

планирати, па извести у другом термину. 

ОБАВЕЗНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

А1. Часови физичког и здравственог васпитања 

Наставне области: 

1. Физичке способности 

На свим часовима као и на другим организационим облицима рада, посебан акценат се ставља на: 

- развијање физичких способности које се континуирано реализује у уводном и припремном делу часа путем 

вежби обликовања. Део главне фазе часа може се користи за развој основних физичких способности 

узимајући у обзир утицај који наставна тема има на њихов развој. Методе и облике рада наставник бира у 

складу са потребама и могућностима ученика и материјално-техничким условима за рад; 

- подстицање ученика на самостално вежбање; 

- учвршћивање правилног држања тела. 
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Програм развоја физичких способности је саставни део годишњег плана рада наставника. 

Праћење, вредновање и евидентирање физичких способности ученика спроводи се на основу Приручника за 
праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања, (Завод 
за вредновање квалитета образовања и васпитања, 2016). 

2. Моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине 

Усвајање моторичких знања, умења и навика, остварује се кроз примену обавезних и препоручених 
програмских садржаја атлетике, спортске гимнастике и спортских игара, примењујући основне дидактичко-
методичке принципе и методе рада неопходне за достизање постављених исхода. 
Усвојена знања, умења и навике треба да омогуће ученицима њихову примену у спорту, рекреацији и 
специфичним животним ситуацијама. 

Стицање знања, умења и навика је континуирани процес индивидуалног напредовања ученика у складу са 

његовим психо-физичким способностима. 

Ученицима који нису у стању да усвоје неке од садржаја, задају се вежбања слична али лакша од предвиђених 

или предвежбе. 

Уколико ученик не достигне предвиђени исход, оставља се могућност да исти достигне у наредном периоду. 

Усавршавање неких моторичких задатака је континуирани процес без обзира на садржаје програма (техника 

ходања, трчања, примена научене игре итд.). 

У раду са напреднијим ученицима реализују се препоручени садржаји или садржаји из наредних разреда. Кроз 
процес реализације програма неопходно је пратити способности ученика за поједине спортове. 

3. Физичка и здравствена култура 

Достизањем исхода ове наставне области, ученици стичу знања, вештине, ставове и вредности о вежбању 

(основним појмовима о вежби, како се неко вежбање изводи и чему конкретна вежба и вежбање служи), 

физичком васпитању, спорту, рекреацији и здрављу. 

Посебно планиране и осмишљене информације о вежбању и здрављу преносе се непосредно пре, током и 

након вежбања на часу. 

Ова наставна област остварује се кроз све организационе облике рада у физичком и здравственом 

васпитању  и обухвата: формирање правилног односа према физичком вежбању, здрављу и раду; развијање 

и неговање фер- плеја; препознавање негативних облика понашања у спорту и навијању; вредновање 

естетских вредности у физичком вежбању, рекреацији и спорту; развијање креативности у вежбању; очување 

животне средине, као и развијање и неговање здравствене културе ученика. 

Поред наведеног у овој области потребно је радити на: неговању патриотских вредности (народне традиције и 

мултикултуралности); формирању правилног односа према различитостима, чувању материјалних добара, 

неговању друштвених вредности итд. 

А2. Обавезне физичке активности ученика 

 

На основу Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном 
програму за 5.разред основног образовања и васпитања “Сл. Гласник РС - Просветни гласник 
бр.6/07,2/10,3/11,1/13,4/13,11/16, 6/17 и 8/17. и Стручног упутства Завода за унапређење образовања и 
васпитања бр.910-12017.од 13.07.2017. и дописа Министра просвете науке и технолошког развоја бр.610-00-
1062/2017-07 од 28.08.2017, Стручно веће доноси Школски план и програм за обавезне физичке активности.  
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Физичке активности ученика доприносе остваривању постављеног циља и исхода физичког и здравственог 
васпитања. Ове активности организују се у оквиру редовног распореда или према посебном распореду у 
складу са просторним могућностима школе и потребама ученика у трајању од 1,5 час недељно. 

План рада ових активности је саставни је део планирања у физичком и здравственом васпитању. 

Школа се може определити за један од понуђених начина организације ових активности на предлог Стручног 
већа. Начин организације ових активности је саставни део Школског програма и Годишњег плана рада школе. 

Начини организације рада обавезних физичких активности ученика: 

- реализују се у трајању од 45 минута, једном у току недеље. У школама које имају одговарајуће материјално- 

техничке и просторне услове, фонд од 1/2 школског часа односно 22,5 минута, на недељном нивоу, може се 

реализовати тако што ће ученици сваке друге недеље имати још један час ових активности, или на други 

начин који предложи Стручно веће физичког и здравственог васпитања. Ради ефикаснијег рада и 

обухваћености свих ученика дозвољено је спајање два одељења истог разреда. Два наставника раде 

истовремено са два одељења. 

- реализују се у трајању од 45 минута, једном у току недеље. Фонд од 1/2 школског часа односно 22,5 минута, 

на недељном нивоу, реализује се кумулативно, једном у тромесечју, у укупном трајању од 6 школских часова, 

односно 4,5 сати. 

Стручно веће може предложити неки други начин организације ових активности, посебно уколико се школа 

определи да ове активности реализује изван школе (пливање, скијање, клизање, утакмица, оријентиринг итд.). 

Програмски садржаји обавезних физичких активности 

Обавезни програмски садржаји ових активности су: 

- Кондиционо вежбање ученика у трајању од најмање 20 минута; 

- Мали фудбал: 

1. Вођење и контрола лопте, 

2. Примање лопте и додавање лопте различитим деловима стопала, 

3. Шутирање на гол и основе игре у нападу (откривање), 

4. Одузимање лопте и основе игре у одбрани (покривање), 

5. Вежбе са два и три играча, 

6. Игра са применом основних правила за мали фудбал. 

Препоручени програмски садржаји ових активности: 

- Обучавање и усавршавање елемената предвиђених препорученим наставним садржајима: 

1. Атлетике; 

2. Гимнастике; 

3. Других активности предвиђених програмом школских такмичења: 

- Мали фудбал; 
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- Пливање; 

- Скијање; 

- Клизање; 

- Бадминтон; 

- Стони тенис; 

- Шах;  

- Оријентиринг; 

- Друге активности по избору Стручног већа школе.  

Оквирни број часова по темама обавезних физичких активности 

1. Основе тимских и спортских игара: 

Мали фудбал (18); 

2. Друге активности предвиђене програмом стручног већа (36). 

 

НАПОМЕНА: Анексом Школског програма рада од школске 2018/2019, ову област допунићемо за 6.разред, како то 

Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за 

5.разреда основног образовања и васпитања“Сл. Гласник РС-Просветни гласник бр.6/07,2/10,3/11,1/13,4/13,11/16, 

6/17 и 8/17и предвиђа. 

 

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ и задаци: 

Општи циљ предмета jе оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе и локалне заjеднице, 
проширивањем знања о демократиjи, њеним принципима и вредностима кроз практично деловање.  

Задаци:  

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

- упознавање школских правила и процедура;  

- разумевање функционисања органа управљања школе и стручних тела;  

- упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе;  

- развиjање комуникациjских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање ставова и 
изражавање мишљења;  

- обучавање техникама групног рада;  

- развиjање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и делања.  
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САДРЖАЈИ ПРОГРАМА: 

Редни 
број 

теме: 
Назив теме: 

Број 
часова 

по 
теми: 

Садржај: 

I 
Упознавање основних 
елемената програма 

6 

 Представљање циљева, задатака, садржаjа и метода 
рада; 

 Упознавање наjзначаjниjих поjмова: 
- права и одговорности 
- правила и дужности 
- школске мере и решења 
- начини вођења документациjе: регистри,  
   позиви за састанке 
- активизам и партиципациjа 
- кооперативни начини учења; 

 Формирање и изграђивање разредног тима. 

II 
Сагледавање услова 

школског живота 
4 

 Излиставање проблема у школи и прикупљање 
података: 
- разговор са ученицима, родитељима, наставницима 
и другима коjи учествуjу у раду школе,  
- коришћење штампаних извора и информациjа из 
медиjа;  

 Извештавање и дискусиjа о прикупљеним подацима. 

III 
Избор проблема на коме 

ће се радити 
1 

 Процењивање прикупљених података, дискусиjа о 
проблемима и избор заjедничког проблема. 

IV 
Сакупљање података о 
изабраном проблему 

8 

 Упознавање техника и поступака прикупљања 
информациjа у оквиру истраживачких тимова; 

  Сакупљање података о изабраном проблему, 
састанци у оквиру школе, посете ученика различитим 
организациjама и институциjама и/или организовање 
гостовања особа из организациjа или институциjа;  

 Разговор о прикупљеним подацима. 

V 
Активизам и 

партиципација - План 
акције 

12 
 Осмишљавање плана акциjе у решавању проблема на 

коме истраживачки тимови раде и одабир начина 
презентациjе резултата. 

VI 
Јавна презентација плана 

акције 
1 

 Јавно представљање: ученици пред школским жириjем 
и публиком (ученици, родитељи, наставници и други 
заинтересовани за решавање проблема) представљаjу 
своj план и одговараjу аргументовано на постављена 
питања.  

VII 
Осврт на научено - 

Евалуација 
4 

 Разговор о томе шта су ученици и како научили. 
Ученици самостално процењуjу знања и вештине коjе 
су стекли током програма. 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Циљ програма грађанског васпитања за V разред jе оспособљавање ученика за активно и одговорно учешће у 
животу друштва проширивањем практичних знања о демократиjи, њеним принципима и вредностима. Фокус 
програма ГВ5 jе школа и учешће ученика у школском животу.  

Програмске садржаjе би требало реализовати тако да се ученицима омогуће: слобода изражавања мишљења и 
ставова о отвореним питањима и проблемима коjе су сами идентификовали као значаjне; разумевање и 
разматрање различитих мера коjе се у школи / локалноj заjедници предузимаjу у циљу решавања проблема; 
унапређење вештина комуникациjе у различитим социjалним ситуациjама (у школи, на нивоу вршњачке групе и са 
наставницима, као и ван школе, са представницима jавних институциjа, организациjа и другим учесницима у 
животу локалне заjеднице); развиjање способности критичког мишљења, аргументовања и залагања за сопствене 
ставове; повезивање властитог искуства са потребама школске/локалне заjеднице и активно ангажовање.  

Реализациjа програма се заснива на коришћењу интерактивних и истраживачких метода рада.  

Интерактивно учење подразумева сложен поступак коjи тежи да имитира процес сазнавања какав се одвиjа у 
аутентичним животним околностима, и води jедном целовитом искуственом доживљаjу.  

У интерактивном процесу учења остваруjе се сарадња између наставника и ученика, и то у облику заjедничке 
конструкциjе нових знања и у виду активности наставника и ученика коjе се допуњуjу. Код овог начина рада то се 
постиже кроз планирано, вођено и временски скраћено пролажење кључних фаза оваквог учења: 

 ученици се наjпре уводе у контекст теме коjом желимо да се бавимо;  

 креира се ситуациjа коjа свима омогућава да активно учествуjу у истраживању и изналажењу решења за 
постављени проблем;  

 кроз дискусиjу се размењуjе, обjашњава, прецизира и уобличуjе искуство;  

  успоставља се веза са постоjећим знањима и праве се различите генерализациjе.  
Основна теза коjе наставници  треба да се придржаваjу jе да ученике учe како да мисле. Ученици активно и 
равноправно учествуjу у свим активностима.  

Улога наставника jе да иницира и одржава двосмерну комуникациjу са ученицима, да подстиче изношење 
њихових запажања, мишљења и погледа на проблеме, као и да креира атмосферу на часу погодну за размену и 
аргументовање идеjа и мишљења међу ученицима. Интерактивни метод рада би требало да се одвиjа кроз 
следеће форме:  

 кооперативни рад наставник-ученици;  

 кооперативни рад у малим групама ученика;  

 тимски рад.  
Кооперативни рад наставник-ученици полази од претпоставке да ученици поседуjу одређена знања из 
ваншколског животног искуства и да кроз партнерску интеракциjу са наставником изграђуjу нова знања. 

Главне активности наставника у овоj форми рада су: 

 осмишљавање ситуациjе учења код увођења нових поjмова;  

 планирање тока часа;  

 креирање проблемске ситуациjе за ученике;  

 организовање групе ученика.  
Кооперативни рад у малим групама ученика jе потребно користити да би се у процесу учења искористиле 
предности различитости међу ученицима у нивоу, квалитету и врсти знања и нивоу сазнаjне развиjености. Ученике 
се деле у мале радне групе тако да у свакоj од група буде заступљено што више постоjећих различитости, jер то 
омогућава да дође до продуктивног сазнаjног конфликта.  

Тимски рад jе посебан облик рада у малим групама чиjа jе специфичност подела улога међу члановима тима, тако 
да свако обавља само одређени вид активности, а сви заjедно доприносе решењу проблема на коме тим ради. 
Активности наставника су да организуjе, ненаметљиво усмерава процес рада и да буде партнер у дискусиjи о 
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идентификованим проблемима, потенциjалним приоритетима у школскоj/локалноj заjедници, прикупљеним 
подацима итд.  

 Наjпогодниjе технике за постизање интерактивности у процесу учења су:  

 "мозгалица" или "мождана олуjа"; 

 различити облици групне дискусиjе; 

 симулациjа и играње улога.  

"Мозгалица" или "мождана олуjа" jе техника помоћу коjе се стимулише осмишљавање нових идеjа.  

Код примене ове технике свако од учесника слободно износи идеjе и предлаже решење проблема. Не 
дозвољава се критика у току изношења идеjа и све изнете идеjе се бележе онако како су саопштене.  

Ова техника jе првенствено везана за тематска подручjа са отвореним питањима, контроверзама, 
већим броjем могућих решења, стварањем планова, на почетку групног рада пре дискусиjе.  

Групна дискусиjа је техника која се користи када се обрађују проблеми који су задати у прикладном 
облику који упућује на припрему за тему (нпр. прикупљање информациjа на терену, трагање за подацима у 
локалноj средини, преглед и прикупљање информациjа из медиjских записа...) Пожељно jе да дискусиjу води 
наставник, да усмерава, али да при том нема главну улогу у изношењу мишљења, већ да подстиче ученике да 
износе своjа сазнања и мишљења. Важни задаци наставника су да сваком ученику осигура несметано 
саопштавање гледишта, али да води рачуна о времену, како би и други коjи  желе могли да дискутуjу и да на краjу 
дискусиjе направи кратак резиме. У процесу дискусиjе требало би инсистирати на аргументованом изношењу 
ставова и не стварати атмосферу победника и побеђених.  

 Симулациjа и играње улога су технике за припремање ученика за различите ситуациjе са коjима 
раниjе нису имали прилику да се суоче, као што су нпр. разговори са представницима школе.  На часу, у безбедноj 
школскоj ситуациjи, ученици добиjаjу опис ситуациjе коjу би требало да симулираjу и прави се подела улога према 
кључним актерима у тоj ситуациjи. Ове технике су корисне за боље разумевање нових и непознатих ситуациjа и за 
ублажавање страха од непознатог, као ометаjућег фактора у различитим приликама jавног наступа. Истраживачки 
метод подразумева да ученици добиjаjу одговараjуће инструкциjе, како би самостално, у паровима или малим 
групама у учионици и ван ње, у школи као непосредном окружењу или у ширем локалном окружењу, прикупљали 
различите информациjе неопходне за израду њиховог проjекта. Активности наставника су пресудне у припремноj 
фази у коjоj би требало да коришћењем одговараjућих интерактивних техника рада упути ученике где и како да 
трагаjу за подацима и како да комуницираjу са релевантним особама од коjих могу да добиjу податке или помоћ. 
Ученици самостално прикупљаjу податке из различитих извора, бележе, групишу и долазе да на часу презентуjу 
прикупљено. У току презентациjе наставник на краjу, после коментара свих ученика, даjе своjе коментаре коjи су 
позитивно интонирани, аналитични, са нагласком на ономе што су ученици добро урадили и указивањем на оно 
што би у будућем раду било потребно поправити и на коjе начине.  

У току рада улога наставника jе да:  

- мотивише ученике за рад, тако што ће развиjати и одржавати њихова интересовања за живот и рад у школи / 
локалноj заjедници и давати лични пример позитивне заинтересованости за сва питања коjа су важна за 
унапређење квалитета живота;  

- организуjе наставу тако што ће поставити циљеве рада, планирати садржаjе, средства и опрему, наставне 
облике и методе рада, као и време потребно за реализациjу;  

- развиjа и одржава партнерску комуникациjу са ученицима, тако што ће постављати питања, захтеве, давати 
своjе мишљење, подстицати ученике да они износе своjа гледишта, подстицати интеракциjу, пружати повратну 
информациjу;  

- уважава и реагуjе на потребе групе и поjединаца, дели одговорност, демократски управља разредом.  

Посебно jе важно да наставник контролише своjу процењивачку улогу, да не буде превише или премало критичан 
према ученицима и да своjом укупном комуникациjом доприноси подстицању свести о правима и могућностима 
ученика да активно учествуjу у мењању свог окружења.  
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Простор у коjем се изводи настава, учионица опште намене, треба да пружа могућност за седење у круг и рад у 
одвоjеним мањим групама (од 4 до 6 ученика). Пожељно jе да се за наставу овог предмета користи посебна 
просториjа и/или да се материjали и продукти рада ученика чуваjу на jедном месту и да се могу изложити у 
учионици. За реализациjу предмета потребан jе основни материjал и литература: фломастери, боjице, селотеjп, 
лепак, маказе, листови А4 формата (бели и у боjи ) и приручник за наставнике. 

ВЕРСКА НАСТАВА – Православни катихизис                                                                          
         

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

Циљеви и задаци 
предмета 

Циљеви верске наставе јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и религијских заједница које живе и делују на нашем животном 

простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се 

омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој 

историјски припадају, односно чување и неговање сопствeног верског и културног 

идентитета, уз уважавање других религијских искустава и филозофских погледа, као и 

научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства. 

Годишњи фонд часова 36 Недељни фонд 
часова 

1 

Наставна средства 
Уџбеник нема уџбеника 
Остала 
средства 

Иконе, графоскоп, бојице, постери, ЦД, пројектор, ДВД, географске 
карте итд. 

Методе и технике Дијалошка, монолошка, демонстративна, текстуална, показивање, приказивање, 
практични радови 

Иновације Групни рад ученика, организација приредбе, излети у природу 

Активности 

 
Наставника 

Планира, организује, бира садржаје, усмерава, реализује, 
демонстрира, објашњава, даје упутства, омогућава примену 
наученог, партнер у учењу, обезбеђује ресурсе,  прати ефекте 
сопственог рада, прати ефекте рада ученика 

Ученика  Вежбање, разговор, самосталан и интерактивни рад, упоређује, 

посматра, процењује, сарађује, креира 

Ресурси Ученици, наставници, родитељи, Црква, Света литургија, поклоничко путовање (излети, 
екскурзије), квизови и такмичења, одлазак у биоскоп или позориште, двориште, 
учионица, искуство ученика 

Сарадници Ученици,  ПП служба, вероучитељи, учитељи, наставници, родитељи, свештеници и 
ђакони 

 

Бро
ј 

тем
е 

Наставна 
тема и  

садржај у 
оквиру теме 

Број часова 

Задаци 
Стандар

ди 

Начин 
провере 

остварено
сти 

стандарда 

Корелација 
Обра
да 

Оста
ло 



ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

233 

 

1. 

I УВОД 
-Упознавање 
садржајa 
програма 
иначинa рада                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

/      1 

Упознати ученике са 

основним елементима 
религије и културе 

старог века. 
 
 
 

 Упознати ученике са 

легендама о вечном 

животу. 

 Развити код ученика 
свест о Богу као 

личности која се открива 

човеку 
 

 Упознати ученике са 

појмовима Светог 

Предања и Светог Писма 
 
 
 
 
 
 

 Објаснити ученицима 

повест о првородном 

греху и његовим 

последицама; 

 Указати ученицима на 

  
Практичан 
рад, 
усмена 
провера 
кроз 
вежбе, 
квизове, 
асоцијациј
е и тимски 
рад 

 
1. Српски 

језик  
 
2. Историј

а  
 
3. Геогра

фија  
 
4. Биологи

ја  
 
5. Ликовна 

култура  
 
6. Музичка 

култура  
 
7. Грађанс

ко 
васпита
ње  

 
 

2. 

II РЕЛИГИЈА 
И КУЛТУРА 
СТАРОГ 
СВЕТА 
-Религија и 
култура 
старог света 
-Човек тражи 
Бога 

2 1 

  
Практичан 
рад, 
усмена 
провера 
кроз 
вежбе, 
квизове, 
асоцијациј
е и тимски 
рад 

3. 

 
III 
ОТКРИВЕЊЕ 
- СВЕТ 
БИБЛИЈЕ 
-Божије 
Откровење 
-Свето Писмо 
(настанак, 
подела 

2 2 

  
Практичан 
рад, 
усмена 
провера 
кроз 
вежбе, 
квизове, 
асоцијациј
е и тимски 
рад 

4. 

IV 
СТВАРАЊЕ 
СВЕТА И 
ЧОВЕКА 
-Стварање 
света 
-Стварање 
човека 
-
Прародитељс
ки грех 
-Човек изван 
рајског врта 

4 3 

  
Практичан 
рад, 
усмена 
провера 
кроз 
вежбе, 
квизове, 
асоцијациј
е и тимски 
рад 

5. 

V 
СТАРОЗАВЕ
ТНА 
ИСТОРИЈА 
СПАСЕЊА 
-Аврам и 
Божији позив 
-Исак и 

5 2 

  
Практичан 
рад, 
усмена 
провера 
кроз 
вежбе, 
квизове, 
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његови 
синови 
-Праведни 
Јосиф 
-Мојсије 
-Пасха 

 

 Упознати ученике са 
појмом „обећане земље“ 
и њеним значајем за 
„изабрани народ 

Божији“ 
 

 Објаснити ученицима 

значај старозаветне 

Скиније и Храма 
 

 Указати ученицима на 
улогу старозаветних 
царева и пророка 

начин на који се Бог 

стара о свету и човеку од 
Адама до Ноја; 

 Пробудити у ученицима 
осећај одговорности за 

свет који их окружује 

 Упознати ученике са 
старозаветним 
личностима и 

 Указати ученицима на 

етичку вредност 

старозаветних списа 

 Развијање свести 
ученика о старању 
Божјем за свет кроз 
библијску историју; 

 Пружити ученицима 
знање о старозаветним 
мотивима у 
иконографији 

 

асоцијациј
е и тимски 
рад 

6. 

VI ЗАКОН 
БОЖИЈИ 
 
- Десет 
Божјих 
заповести 
-Закон Божији 
као педагог 
за 
Христа 

3 1 

  
Практичан 
рад, 
усмена 
провера 
кроз 
вежбе, 
квизове, 
асоцијациј
е и тимски 
рад 

7. 

 
VII 
МЕСИЈАНСК
А НАДА 
- „Земља 
меда и 
млека“ 
- Цар Давид 
- Соломон и 
јерусалимски 
храм 
 
- Псалми 
Давидови 
Старозаветни 
пророци 
- Месијанска 
нада 

6 4 

  
Практичан 
рад, 
усмена 
провера 
кроз 
вежбе, 
квизове, 
асоцијациј
е и тимски 
рад 
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 Указати  ученицима на 

лепоту Давидових 

псалама. 
 

 
 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 
Циљ наставе страног jезика у основном образовању заснива се на потребама ученика коjе се остваруjу 
овладавањем комуникативних вештина и развиjањем способности и метода учења страног jезика.  
 
Циљ наставе страног jезика у основном образовању стога jесте: развиjање сазнаjних и 
интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова,стицање позитивног 
односа према другим jезицима и културама, као и према сопственом jезику и културном наслеђу, уз уважавање 
различитости и навикавање на отвореност у комуникациjи, стицање свести и сазнања о функционисању страног и 
матерњег jезика.  
 
Током основног образовања, ученик треба да усвоjи основна знања из страног jезика коjа ће му омогућити да се у 
jедноставноj усменоj и писаноj комуникациjи споразумева са људима из других земаља, усвоjи норме вербалне и 
невербалне комуникациjе у складу са 
специфичностима jезика коjи учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и 
самостално, учење истог или другог страног jезика.  

 

Задаци наставног предмета: 

1.Образовни – ученик  разуме краће дијалоге у садашњем времену ; даје информације о себи и свом окружењу и 

тражи информације од других користећи нову лексику; пише личне поруке и краће текстове 30-40 речи,слуша и 

чита текстове; 

2.Васпитни – развијање маште и комуникативне компетенције;развијање  позитивног става према  

школи,обавезама и навикама; развијање интересовања за друге  народе и културе, развијање позитивног става 

према  здравим животним навикам ,спорту и фер односима ; усваја правила лепог понашања приликом посете 

институцијама и јавним местима. 

3.Функционални –  ученик уме да   даје личне податке и обави телефонски разговор;уме да представи себе и 

друге особе; опише  личности и места; доноси планове;изражава обавезу, потребу и способност ; даје наредбе; 

еколошки је освешћен. 
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По завршеној 
теми/области ученици 
су у стању да у 
усменој и писменој 
комуникацији: У

ч
ен

и
ц

и
 у

 

ус
м

ен
о

ј и
 

п
и

см
ен

о
ј 

ко
м

ун
и

ка
ц

и
ји

 

уч
е 

и
 

ув
еж

б
ав

ај
у:

 

     

1. Guter Start 
 
Уводна тема 
 
 
 
 
Поздрављањ
е, 
телефонски 
бројеви, 
препознавањ
е предмета 

- поздраве и 
отпоздраве 
примењујући 
најједноставнија 
језичка средства; 
- разумеју кратка и 
једноставна упутства и 
налоге и реагују на њих 
- броје од 1 – 12 
- препознају и именују 
предмете 

Користе 
једностав
на 
језичка 
средства 
да некога 
поздаве, 
поставе 
питања 
са 
упитном 
речи wie 
/ was, 
користе 
присвојн
е 
чланове 
meine/ 
deine, 
дају 
одговоре 
на итања 
помоћу 
Ја. / 
Nein. , 
неодреће
ни члан 
ein/eine/
ein, 
упознају 
се са 
сличност
има и 
разликам
а у 
културам
а- 
Infobox 
Landesk
unde. 

 
1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.5.,  
1.1.6., 
1.1.8.,  
1.1.10., 
1.1.13., 
1.1.20., 
1.1.22., 
1.1.23., 
1.2.1., 
1.2.2., 
1.2.4., 
2.1.2., 
2.1.12., 
2.1.13., 
2.1.15.,2.1.
25., 
2.1.26.,2.2.
2., 
2.2.3.,2.3.2. 

 
Српски 
језик,  
Енглеск
и језик, 
Грађан
ско 
васпит
ање,  
Ликовн
а 
култура
, 
Матема
тика 

- 
упознавање 
ученика са 
циљевима 
и 
садржајима 
програма, 
правилима 
рада, 
китеријуми
ма 
оцењивања
, снимање 
иницијалног 
стања (на 
почетку 
школске 
године),  
-
организациј
а наставног 
процеса, 
реализациј
а н. 
процеса,  
-мотивација 
ученика, -
праћење  
-
напредова
ња ученика, 
- 
индивидуал
и-зован 
приступ 
ученику,  
-
охрабрива
ње,  
-помагање,  
-
подстицање 
ученика да 
опажају, 
примењују, 
препознају, 
упоређују, 
изводе 
закључке,  

- 
посматр
ање, 
описива
ње 
процењи
вање 
груписа
ње 
бележењ
е 
стварањ
е  

Посматр
ање и 
праћењ
е, 
усмена 
провера 
кроз 
играње 
улога у 
паровим
а, 
симулац
ије у 
паровим
а и 
групама, 
задаци 
у радној 
свесци, 
тестови 
вештина 
и 
различи
те 
технике 
формат
ивног 
оцењив
ања. 
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повезују 
знања са 
другим 
областима 
и другим 
предметим
а,  
-решавају 
проблеме, 
практично 
примењују 
-даје 
потребна 
знања 
-организује 
процес 
учења 
 

2 .  Mein 
Freund, du 
und ich  
 
Представља
ње себе и 
других 

- представе себе и 
друге, 
- постави питање за 
године старости 
- разумеју кратка и 
једноставна упутства и 
налоге и реагују на њих 
- разумеју и дају 
једноставне исказе у 
вези са осећањима 
- разумеју, траже и дају 
основне информације о 
себи и другима 
- броје од 13 – 20 
 

Користе 
презент 
глагола 
sein и 
heißen , 
упитну 
реч wer, 
користе 
личне 
заменице 
у једнини 
( ich, du, 
er, sie, 
es) , 
присвојн
е  
чланове 
mein(e)/ 
dein(e), 
упознају 
се са 
сличност
има и 
разликам
а у 
културам
а- 
Infobox 
Landesk
unde. 

1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.4., 
1.1.10., 
1.1.11., 
1.1.12.,  
1.1.14., 
1.1.17., 
1.1.19., 
2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.4., 
2.1.5., 
2.1.16., 
2.1.17., 
2.1.19., 
2.1.20., 
2.1.27., 
2.1.29., 
2.1.30., 
,2.2.2., 
2.2.3., 
2.3.2. 

Српски 
језик,  
Енглеск
и језик, 
Грађан
ско 
васпит
ање, 
Ликовн
а 
култура
, 
Матема
тика 

- 
организациј
а наставног 
процеса, 
реализациј
а н. 
процеса,  
-мотивација 
ученика, 
праћење  
-
напредова
ња ученика, 
- 
индивидуал
изован 
приступ 
ученику,  
-
охрабрива
ње,  
-помагање,  
-
подстицање 
ученика да 
опажају, 
примењују, 
препознају, 
упоређују, 
изводе 
закључке,  
повезују 
знања са 
другим 
областима 
и другим 
предметим
а,  
-решавају 
проблеме, 
практично 
примењују 

- 
посматр
ање, 
описива
ње 
процењи
вање 
груписа
ње 
бележењ
е 
стварањ
е  
 

Посматр
ање и 
праћењ
е, 
усмена 
провера 
кроз 
играње 
улога у 
паровим
а, 
симулац
ије у 
паровим
а и 
групама, 
задаци 
у радној 
свесци, 
тестови 
вештина 
и 
различи
те 
технике 
формат
ивног 
оцењив
ања. 
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-даје 
потребна 
знања 
-организује 
процес 
учења 
 

3.  Meine 
Stadt 
 
Адреса и 
место 
становања, 
државе и 
градови 

- наведе своју адресу 
становања, 
- представи град и 
државу из које долази, 
- представи државе и 
главне градове тих 
држава. 
 

Презент 
глагола 
sein, 
kommen, 
liegen и 
wohnen , 
упитнаре
ч wo, 
предлози 
in и  bei 
одређени   
члан der/ 
die/ das/ 
die 
сличност
а и 
разликe у 
културам
а- 
Infobox  
L. 

1.1.2., 
1.1.5., 
1.1.8., 
1.1.9., 
1.1.11., 
1.1.12., 
1.1.15., 
1.1.19., 
1.1.23., 
1.1.24., 
1.2.1, 
1.2.2.,1.2.4.
, 1.3.2., 
2.1.1., 
2.1.3., 
2.1.4.,2.1.6.
, 2.1.16., 
2.1.17., 
2.1.19., 
2.1.24.,2.1.
27., 
2.1.28.., 
2.1.29., 
2.1.30.,2.2.
1., 2.2.2., 
2.2.3. 

Српски 
језик, 
Грађан
ско 
васпит
ање, 
Геогра
фија 

- 
Организаци
ја наставног 
процеса, 
реализациј
а н. 
процеса,  
-мотивација 
ученика, -
праћење  
-
напредова
ња ученика, 
- 
индивидуал
и-зован 
приступ 
ученику,  
-
охрабрива
ње,  
-помагање,  
-
подстицање 
ученика да 
опажају, 
примењују, 
препознају, 
упоређују, 
изводе 
закључке,  
повезују 
знања са 
другим 
областима 
и другим 
предметим
а,  
-решавају 
проблеме, 
практично 
примењују 
-даје 
потребна 
знања 
 

посматр
ање, 
описива
ње 
процењи
вање 
груписа
ње 
бележењ
е 
стварањ
е  

Посматр
ање и 
праћењ
е, 
усмена 
провера 
кроз 
играње 
улога у 
паровим
а, 
симулац
ије у 
паровим
а и 
групама, 
задаци 
у радној 
свесци, 
тестови 
вештина 
и 
различи
те 
технике 
формат
ивног 
оцењив
ања. 
 

4. Meine 
Familie 
 
Представља
ње чланова 
породице, 

- наброје  чланове 
породице, представи 
сопствену породицу 
- препознају и 
представи кућне 
љубимце 

Предлог  
von, 
презент 
глагола 
haben, 
саксонск

1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.4., 
1.1.10., 
1.1.11., 
1.1.12., 

Српски 
језик,  
Енглеск
и језик, 
Грађан
ско 

организациј
а наставног 
процеса, 
реализациј
а н. 
процеса,  

- 
посматр
ање, 
описива
ње 
процењи

- 
Посматр
ање и 
праћењ
е, 
усмена 
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кућних 
љубимаца 

- читају краће 
једноставне текстове 
(глобално и селективно 
читање) 
- разумеју и дају 
једноставне исказе у 
вези са осећањима 
-опишу жива бића 
једноставним језичким 
средствима 
- траже и дају 
једноставне исказе 
којима се изражава 
поседовање 
- броје до 100 
- да питају за цену. 

и 
генитив, 
одређени 
члан у 
номинати
ву, 
множина 
именица- 
кућни 
љубимци
, 
неодређе
ни члан у 
номинати
ву и 
акузатив
у, 
присвојн
и члан  
mein(e)/ 
dein(e), 
негација 
kein, 
сличност
и и 
разликe у 
културам
а- 
Infobox 
Landesk
unde. 

1.1.14., 
1.1.17., 
1.1.19., 
2.1.1.,2.1.2.
, 2.1.4., 
2.1.5., 
2.1.16., 
2.1.17., 
2.1.19., 
2.1.20., 
2.1.27., 
2.1.29., 
2.1.30., 
,2.2.2., 
2.2.3., 
2.3.2. 

васпит
ање, 
Биолог
ија,  
Матема
тика 

-мотивација 
ученика, -
праћење  
-
напредова
ња ученика, 
- 
индивидуал
и-зован 
приступ 
ученику,  
-
охрабрива
ње,  
-помагање,  
-
подстицање 
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 
 

вање 
груписа
ње 
бележењ
е 
стварањ
е 
 
- израда 
паноа  

провера 
кроз 
играње 
улога у 
паровим
а, 
симулац
ије у 
паровим
а и 
групама, 
задаци 
у радној 
свесци, 
тестови 
вештина 
и 
различи
те 
технике 
формат
ивног 
оцењив
ања. 
 

5. Schule und 
Schulsachen 
 
Школски 
прибор 
 

- препознају и именују 
школски прибор, 
- воде кратке дијалоге 
изажавајући молбу и 
захтеве, 
- разумеју кратка и 
једноставна упутства и 
налоге и реагују на њих 
- представљају своју 
школу,  
- учтиво поставе 
питања. 
 

Користе 
личну 
заменицу 
( 3. лице) 
, 
неодређе
ни члан, 
негацију, 
множину 
именица, 
презент 
глагола 
brauchen
, 
заменицу 
у 

1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.6., 
1.1.8., 
1.1.10., 
1.1.12., 
1.1.13., 
1.1.15., 
1.1.18., 
1.1.23., 
1.1.24., 
1.2.1., 
1.2.2., 
1.2.3., 
1.2.4., 
2.1.16., 

Српски 
језик, 
Грађан
ско 
васпит
ање,  
Ликовн
а 
култура
, 
Матема
тика 

- 
организациј
а наставног 
процеса, 
реализациј
а н. 
процеса,  
-мотивација 
ученика, -
праћење  
-
напредова
ња ученика, 
- 
индивидуал
и-зован 
приступ 
ученику,  

- 
посматр
ање, 

 
описива
ње 
 
процењи
вање 
 
груписа
ње 
 
бележењ
е 
 

Посматр
ање и 
праћењ
е, 
усмена 
провера 
кроз 
играње 
улога у 
паровим
а, 
симулац
ије у 
паровим
а и 
групама, 
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акузатив
у, 
императи
в ( 
рецептив
но), 
израз es 
gibt , 
уведену 
и 
неуведен
у упитну 
реченицу
, 
сложени
це, 
упознају 
се са 
сличност
има и 
разликам
а у 
културам
а- 
Infobox 
Landesk
unde. 

2.1.17., 
2.1.18., 
2.1.19., 
2.1.20., 
2.1.29., 
2.1.30.,  
2.2.1.,2.2.2.
,2.2.3., 
3.1.14 

-
охрабрива
ње,  
-помагање,  
-
подстицање 
ученика да 
опажају, 
примењују, 
препознају, 
упоређују, 
изводе 
закључке,  
повезују 
знања са 
другим 
областима 
и другим 
предметим
а,  
-решавају 
проблеме, 
практично 
примењује  

стварањ
е 
 

задаци 
у радној 
свесци, 
тестови 
вештина 
и 
различи
те 
технике 
форм. 
оцењ. 
 

6. . Meine 
Hobbys 
 
Изражавање 
интересовањ
а 

разумеју једноставне 
исказе који се односе 
на изражавање 
интересовања;  
- размењују и 
формулишу 
једноставне исказе 
којима се изражавају 
интересовања, 
- разумеју једноставне 
исказе који се односе 
на слободно време, 
представљаењ анкете 
резултата, годишња 
доба 
- умеју да искажу 
вештине и 
способности. 

Презент 
глагола, 
модални 
глаголи 
können и 
mögen, 
неодређе
на 
заменица 
man, 
сличност
и и 
разликe  
у 
културам
а- 
Infobox 
Landesk
unde. 

1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.1.8., 
1.1.10., 
1.1.11., 
1.1.12., 
1.1.13., 
1.1.14., 
1.1.15.,1.1.
18., 1.1.22., 
1.1.23., 
1.1.24., 
1.3.1., 
2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.3., 
2.1.4.,2.1.5.
, 2.1.16., 
2.1.17., 
2.1.19., 
2.1.20., 
2.1.29., 
2.1.30., 
2.2.1., 
2.2.2., 
2.3.1.,3.1.2. 

Српски 
језик, 
Енглеск
и језик, 
Грађан
ско 
васпит
ање,  
Физичк
о 
васпит
ање 

- 
организациј
а наставног 
процеса, 
реализациј
а н. 
процеса,  
-мотивација 
ученика, -
праћење  
-
напредова
ња ученика, 
- 
индивидуал
и-зован 
приступ 
ученику,  
-
охрабрива
ње,  
-помагање,  
-
подстицање 
ученика да 
опажају, 
примењују, 
препознају, 
упоређују, 
изводе 
закључке,  

- 
посматр
ање, 

 
описива
ње 
 
процењи
вање 
 
груписа
ње 
 
бележењ
е 
 
стварањ
е 
 

 
Посматр
ање и 
праћењ
е, 
усмена 
провера 
кроз 
играње 
улога у 
паровим
а, 
симулац
ије у 
паровим
а и 
групама, 
задаци 
у радној 
свесци, 
тестови 
вештина 
и 
различи
те 
технике 
формат
ивног 
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повезују 
знања са 
другим 
областима 
и другим 
предметим
а,  
-решавају 
проблеме, 
практично 
примењују 
  

оцењив
ања. 
 
 
 
 

7. Was isst 
du gern?  
 
Разговарање 
о 
намирницама
, омиљеној 
храни и 
бојама 
 

- разумеју једноставне 
исказе који се односе 
на изражавање 
допадања / 
недопадања; 
размењују и 
формулишу 
једноставне исказе који 
се односе на 
изражавање допадања 
/ недопадања;  
- на једноставан начин 
наручи јело и / или 
пиће у ресторану 
- уочавају сличности и 
разлике у начини 
исхране у земљама 
циљне културе и код 
нас.   

Презент 
глагола 
essen и 
nehmen, 
деклинац
ија члана 
( 
номинати
в и 
акузатив)
, 
модални 
глаголи 
mögen- 
möchte 
müssen, 
düfen и 
sollen , 
негација 
kein, 
сложени
це, 
сличност
и и 
разликe  
у 
културам
а- 
Infobox 
Landesk
unde. 

1.1.1., 
1.1.2.,. 
1.1.3.,1.1.4.
, 1.1.5., 
1.1.6., 
1.1.8., 
1.1.9., 
1.1.10., 
1.1.11., 
1.1.15., 
1.1.16., 
1.1.18., 
1.1.19., 
1.1.21., 
1.2.1.,1.2.2.
, 1.2.4., 
1.3.1., 
2.1.1.,2.1.2, 
2.1.4., 
2.1.6., 
2.1.10., 
2.1.12., 
2.1.16., 
2.1.17., 
2.1.19., 
2.1.20.,2.1.
21., 2.1.24., 
2.1.29., 
2.1.30.,2.2.
1., 2.2.2., 
2.2.3., 
2.2.4.,2.3.1.
, 3.3.1, 
3.1.2.,3.1.1
5 

Српски 
језик, 
Грађан
ско 
васпит
ање,  
Геогра
фија, 
Биолог
ија 
Физичк
о 
васпит
ање 

- 
организациј
а наставног 
процеса, 
реализациј
а н. 
процеса,  
-мотивација 
ученика, -
праћење  
-
напредова
ња ученика, 
- 
индивидуал
изован 
приступ 
ученику,  
-
охрабрива
ње,  
-помагање,  
-
подстицање 
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 
 
бележењ
е 
 
стварањ
е 
 
 

Посматр
ање и 
праћењ
е, 
усмена 
провера 
кроз 
играње 
улога у 
паровим
а, 
симулац
ије у 
паровим
а и 
групама, 
задаци 
у радној 
свесци, 
тестови 
вештина 
и 
различи
те 
технике 
формат
ивног 
оцењив
ања. 
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8. Die erste 
Klassenarbeit 
 
Први писмени 
задатак 

- опишу своју 

породицу, себе или 

свога друга/свој 

другарицу 

 
-користе једноставна 
језичка средства 

Лексику и 
језичке 
структуре 
које се 
односе 
на темуи 
наведене 
комуника
тивне 
функције, 
а које су 
се 
радиле у 
претходн
им 
темамач 
задатке 
слушања
, читања 
и писања 

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. 

Српски 
језик, 
Енглеск
и језик, 
Грађан
ско 
васпит
ање 

процеса, 
реализациј
а н. 
процеса,  
-мотивација 
ученика, -
праћење  
-
напредова
ња ученика, 
- 
индивидуал
и-зован 
приступ 
ученику,  
-
охрабрива
ње,  
-помагање,  
-
подстицање 
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 
 
бележењ
е 
 
стварањ
е 
 
 

 
 
 
Посматр
ање и 
праћењ
е, 
усмена 
и 
писмена 
провера 
кроз 
задатке. 

9. Hurra, die 
Schule! 
 
Школски 
предмети, 
дани у 
недељи, 
изражавање 
допадања,оп
исивање 
догађаја у 

-  упореде и опишу 
предмете користећи 
једноставнија језичка 
средства;  
- разумеју једноставне 
исказе који се односе 
на изражавање 
мишљења/интересова
ња/допадања/ 
недопадања; 
размењују и 

Упитна 
реч  
wann,   
предлози 
ам и um, 
презент 
глагола 
finden,  
претерит 
глагола 
sein  и 

1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.6., 
1.1.8., 
1.1.10., 
1.1.12., 
1.1.13., 
1.1.15., 
1.1.18., 
1.1.23., 
1.1.24., 

Српски 
језик, 
Енглеск
и језик,  
Грађан
ско 
васпит
ање,  
Геогра
фија, 
Матема

- 
организациј
а наставног 
процеса, 
реализациј
а н. 
процеса,  
-мотивација 
ученика, -
праћење  
-
напредова
ња ученика, 

посматр
ање, 

 
описива
ње 
 
процењи
вање 
 
груписа
ње 

Посматр
ање и 
праћењ
е, 
усмена 
провера 
кроз 
играње 
улога у 
паровим
а, 
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прошлости. формулишу 
једноставне исказе 
којима се изражавају 
мишљења/интересова
ња/ 
допадања/недопадања; 
- разумеју једноставне 
текстове којима се 
описују 
сталне/уобичајене и 
тренутне радње; 
размене информације 
које се доносе на дату 
комуникативну 
ситуацију; опишу 
сталне/уобичајене и 
тренутне активности у 
неколико везаних 
исказа;  
 

haben, 
сличност
и и 
разликe  
у 
културам
а- 
Infobox 
Landesk
unde. 

1.2.1., 
1.2.2., 
1.2.3., 
1.2.4., 
2.1.16., 
2.1.17., 
2.1.18., 
2.1.19., 
2.1.20., 
2.1.29., 
2.1.30.,  
2.2.1.,2.2.2.
,2.2.3., 
3.1.14 

тика 
 

- 
индивидуал
и-зован 
приступ 
ученику,  
-
охрабрива
ње,  
-помагање,  
-
подстицање 
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 
 

 
бележењ
е 
 
стварањ
е 
 

симулац
ије у 
паровим
а и 
групама, 
задаци 
у радној 
свесци, 
тестови 
вештина 
и 
различи
те 
технике 
формат
ивног 
оцењив
ања. 
 

10.Fertigkeits
- 
training  
 
Увежбавање 
све четири 
језичке 
активности ( 
читање, 
слушање, 
писање и 
говор) 

разумеју текст на 
основу слушања или 
читања 
 
-умеју да користе 
једноставна лексичка и 
граматичка средства и 
одговоре усмено или 
писмено на 
постављени задатак. 

-лексичке 
и 
граматич
ке 
јединице 
који се 
односе 
на  теме 
обрађива
не током 
целе 
шк.годин
е ( 
презент, 
бројеви, 
одређени
/ 
неодређе
ни и 
нулти 
члан...) 

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., 
2.1.16., 
2.1.17., 
2.1.18., 
2.1.19.,  
2.1.20., 
2.1.21.,        

Српски 
језик, 
Енглеск
и језик,  
Грађан
ско 
васпит
ање 

- 
организациј
а наставног 
процеса, 
реализациј
а н. 
процеса,  
-мотивација 
ученика, -
праћење  
-
напредова
ња ученика, 
- 
индивидуал
и-зован 
приступ 
ученику,  
-
охрабрива
ње,  
-помагање,  
-
подстицање 

посматр
ање, 

 
описива
ње 
 
процењи
вање 
 
груписа
ње 
 
бележењ
е 
 
стварањ
е 
 

Посматр
ање и 
праћењ
е, 
усмена 
провера 
кроз 
играње 
улога у 
паровим
а, 
симулац
ије у 
паровим
а и 
групама, 
задаци 
у радној 
свесци, 
тестови 
вештина 
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2.1.22.,  
2.1.23.,     
2.1.24., 
2.2.1., 
2.2.2., 
2.2.3., 
2.3.1., 
2.3.2, 
3.1.14 

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 
учењ 

и 
различи
те 
технике 
формат
ивног 
оцењив
ања. 
 

 

Наставна тема Облици рада Наставни метод Наставна 
средства 

Обрада Остали 
типови 

Укупно 

1. Guter Starter 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. Mein Freund, du und 
ich 

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) 

1 5 6 

3. Meine Stadt 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) 

2 4 6 

4. Meine Familie 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) 

5 10 15 



ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

245 

 

5. Schule und 
Schulsachen 

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) 

4 3 7 

6. Meine Hobbys 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) 

2 4 6 

7. Was isst du gern? 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) 

4 4 4 

8. Die erste 
Klassenarbeit 

Индивидуални 
рад, пленум                                  
 

Монолошка метода Писмене 
вежбанке, 
табла, креда, 
прибор за 
писање 

 3 3 

9. Hurra, die Schule! 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) 

3 5 8 

10. Fertigkeitstrainig 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) 

 5 5 

Укупан број часова 25 47 72 

 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма 

Планирање наставе и учења 

Наставни програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању наставе и 

учења. Улога наставника је да контекстуализује програм према потребама конкретног одељења имајући у виду 

састав одељења и карактеристике ученика, уџбенике и друге наставне материјале, техничке услове, наставна 

средства и медије којима школа располаже, као и ресурсе и могућности локалне средине у којој се школа налази. 

Полазећи од датих исхода, садржаја и препоручених језичких активности у комуникативним ситуацијама наставник 

креира свој годишњи (глобални) план рада на основу кога ће касније развити оперативне планове. Исходи 
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дефинисани по областима, тј. комуникативним функцијама, усмеравају наставника да операционализује исходе на 

нивоу једне или више наставних јединица. Наставник за сваку област има дефинисане исходе и од њега се 

очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и припреме часа, дефинише исходе имајући у виду ниво 

постигнућа ученика. То значи да исходе треба класификовати од оних које би сви ученици требало да достигну, 

преко оних које остварује већина па до оних које достиже мањи број ученика са високим степеном постигнућа. 

При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док 

је за већину исхода потребно више времена, различитих активности и начина рада. У фази планирања наставе и 

учења веома је важно имати у виду да је уџбеник наставно средство које не одређује садржаје предмета и зато се 

садржајима у уџбенику приступа селективно и у складу са предвиђеним исходима. С обзиром на то да уџбеник 

није једини извор знања, наставник треба да упути ученике на друге изворе информисања и стицања знања и 

вештина.  

Остваривање наставе и учења 

Kомуникативна настава језик сматра средством комуникације. Стога је и програм усмерен ка исходима који указују 

на то шта је ученик у комуникацији у стању да разуме и продукује. Табеларни приказ наставника постепено води 

од комуникативне функције као области, преко активности које у настави оспособљавају ученика да комуницира и 

користи језик у свакодневном животу, у приватном, јавном или образовном домену. Примена овог приступа у 

настави страних језика заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи ставови: 

– циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике, у пријатној 

и опуштеној атмосфери; 

– говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

– наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне и 

социјализирајуће елементе; 

– битно је значење језичке поруке; 

– знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни говорник; 

– са циљем да унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се заснива и на социјалној интеракцији; 

рад у учионици и ван ње спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема, потрагом за 

информацијама из различитих извора (интернет, дечији часописи, проспекти и аудио материјал) као и решавањем 

мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно одређеним контекстом, поступком 

и циљем; 

– наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог међусобног односа; 

– сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз разноврсне контекстуализоване примере у складу 

са нивоом, а без детаљних граматичких објашњења, осим, уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово 

познавање се вреднује и оцењује на основу употребе у одговарајућем комуникативном контексту. 

Kомуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће категорије: 

– усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 

– поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и 

активности; 

– наставник треба да омогући приступ и прихватање нових идеја; 

– ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 

– уџбеници представљају извор активности и морају бити праћени употребом додатних аутентичних материјала; 
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– учионица је простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 

– рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на студиозни и 

истраживачки рад; 

– за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто. 

Технике/активности 

Током часа се препоручује динамично смењивање техника/активности које не би требало да трају дуже од 15 

минута. 

Слушање и реаговање на команде наставника на страном језику или са аудио записа (слушај, пиши, повежи, 

одреди али и активности у вези са радом у учионици: цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску, итд.). 

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.). 

Мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.). 

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати појмове, додати делове слике, 

допунити информације, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити хронологију и сл.). 

Игре примерене узрасту. 

Kласирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, компарације...). 

Решавање „текућих проблема” у разреду, тј. договори и мини-пројекти. 

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 

Повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова са текстом или, пак, именовање 

наслова. 

Заједничко прављење илустрованих и писаних материјала (планирање различитих активности, извештај/дневник 

са путовања, рекламни плакат, програм приредбе или неке друге манифестације). 

Разумевање писаног језика: 

– уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке специфичности (род, број, глаголско време, 

лице...); 

– препознавање везе између група слова и гласова; 

– одговарање на једноставна питања у вези са текстом, тачно/нетачно, вишеструки избор; 

– извршавање прочитаних упутстава и наредби. 

Писмено изражавање: 

– повезивање гласова и групе слова; 

– замењивање речи цртежом или сликом; 

– проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење „уљеза”, осмосмерке, укрштене речи, и 

слично); 

– повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама; 

– попуњавање формулара (пријава за курс, налепнице нпр. за пртљаг); 

– писање честитки и разгледница; 
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– писање краћих текстова. 

Увођење дечије књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, ликовни израз. 

Предвиђена је израда два писмена задатка у току школске године. 

Стратегије за унапређивање и увежбавање језичких вештина 

С обзиром на то да се исходи операционализују преко језичких вештина, важно је да се оне у настави страних 

језика перманентно и истовремено увежбавају. Само тако ученици могу да стекну језичке компетенције које су у 

складу са задатим циљем. 

Стога је важно развијати стратегије за унапређивање и увежбавање језичких вештина. 

Слушање 

Разумевање говора је језичка активност декодирања дословног и имплицитног значења усменог текста; поред 

способности да разазнаје фонолошке и лексичке јединице и смисаоне целине на језику који учи, да би успешно 

остварио разумевање ученик треба да поседује и следеће компетенције: 

– дискурзивну (о врстама и карактеристикама текстова и канала преношења порука),  

– референцијалну (о темама о којима је реч) и  

– социокултурну (у вези са комуникативним ситуацијама, различитим начинима формулисања одређених говорних 

функција и др.).  

Тежина задатака у вези са разумевањем говора зависи од више чинилаца:  

– од личних особина и способности онога ко слуша, укључујући и његов капацитет когнитивне обраде,  

– од његове мотивације и разлога због којих слуша дати усмени текст,  

– од особина онога ко говори,  

– од намера с којима говори,  

– од контекста и околности – повољних и неповољних – у којима се слушање и разумевање остварују,  

– од карактеристика и врсте текста који се слуша, итд. 

Прогресија (од лакшег ка тежем, од простијег ка сложенијем) за ову језичку активност у оквиру програма 

предвиђена је, стога, на више равни. Посебно су релевантне следеће:  

– присуство/одсуство визуелних елемената (на пример, лакшим за разумевање сматрају се они усмени текстови 

који су праћени визуелним елементима због обиља контекстуалних информација које се аутоматски уписују у 

дуготрајну меморију, остављајући пажњи могућност да се усредсреди на друге појединости);  

– дужина усменог текста;  

– брзина говора;  

– јасност изговора и евентуална одступања од стандардног говора;  

– познавање теме;  

– могућност/немогућност поновног слушања и друго. 

Читање 

Читање или разумевање писаног текста спада у тзв. визуелне рецептивне језичке вештине. Том приликом читалац 

прима и обрађује тј. декодира писани текст једног или више аутора и проналази његово значење. Током читања 
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неопходно је узети у обзир одређене факторе који утичу на процес читања, а то су карактеристике читалаца, 

њихови интереси и мотивација као и намере, карактеристике текста који се чита, стратегије које читаоци користе, 

као и захтеви ситуације у којој се чита. 

На основу намере читаоца разликујемо следеће врсте читања: 

– читање ради усмеравања; 

– читање ради информисаности; 

– читање ради праћења упутстава; 

– читање ради задовољства. 

Током читања разликујемо и ниво степена разумевања, тако да читамо да бисмо разумели:  

– глобалну информацију; 

– посебну информацију, 

– потпуну информацију; 

– скривено значење одређене поруке. 

Писање 

Писана продукција подразумева способност ученика да у писаном облику опише догађаје, осећања и реакције, 

пренесе поруке и изрази ставове, као и да резимира садржај различитих порука (из медија, књижевних и 

уметничких текстова итд.), води белешке, сачини презентације и слично. 

Тежина задатака у вези са писаном продукцијом зависи од следећих чинилаца: познавања лексике и нивоа 

комуникативне компетенције, капацитета когнитивне обраде, мотивације, способности преношења поруке у 

кохерентне и повезане целине текста. 

Прогресија означава процес који подразумева усвајање стратегија и језичких структура од лакшег ка тежем и од 

простијег ка сложенијем. Сваки виши језички ниво подразумева циклично понављање претходно усвојених 

елемената, уз надоградњу која садржи сложеније језичке структуре, лексику и комуникативне способности. За ову 

језичку активност у оквиру програма предвиђена је прогресија на више равни. Посебно су релевантне следеће: 

– теме (ученикова свакодневница и окружење, лично интересовање, актуелни догађаји и разни аспекти из 

друштвено-културног контекста, као и теме у вези са различитим наставним предметима); 

– текстуалне врсте и дужина текста (формални и неформални текстови, резимирање, личне белешке); 

– лексика и комуникативне функције (способност ученика да оствари различите функционалне аспекте као што су 

описивање људи и догађаја у различитим временским контекстима, да изрази претпоставке, сумњу, захвалност и 

слично у приватном, јавном и образовном домен); 

– степен самосталности ученика (од вођеног/усмераваног писања, у коме се ученицима олакшава писање 

конкретним задацима и упутствима, до самосталног писања). 

Говор 

Говор као продуктивна вештина посматра се са два аспекта, и то у зависности од тога да ли је у функцији 

монолошког излагања, при чему говорник саопштава, обавештава, презентује или држи предавање једној или 

више особа, или је у функцији интеракције, када се размењују информације између два или више саговорника са 

одређеним циљем, поштујући принцип сарадње током дијалога. 

Активности монолошке говорне продукције су: 
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– јавно обраћање (саопштења, давање упутстава и информација); 

– излагање пред публиком (предавања, презентације, репортаже, извештавање и коментари о неким догађајима и 

сл.) 

– Ове активности се могу реализовати на различите начине и то: 

– читањем писаног текста пред публиком; 

– спонтаним излагањем или излагањем уз помоћ визуелне подршке у виду табела, дијаграма, цртежа и др.  

– реализацијом увежбане улоге или певањем.  

Интеракција подразумева сталну примену и смењивање рецептивних и продуктивних стратегија, као и 

когнитивних и дискурзивних стратегија (узимање и давање речи, договарање, усаглашавање, предлагање 

решења, резимирање, ублажавање или заобилажење неспоразума или посредовање у неспоразуму) које су у 

функцији што успешнијег остваривања интеракције. Интеракција се може реализовати кроз низ активности, на 

пример:  

– размену информација,  

– спонтану конверзацију,  

– неформалну или формалну дискусију, дебату,  

– интервју или преговарање, заједничко планирање и сарадњу. 

Социокултурна компетенција и медијација 

Социокултурна компетенција и медијација представљају скуп теоријских знања (компетенција) која се примењују у 

низу језичких активности у два основна језичка медијума (писаном и усменом) и уз примену свих других језичких 

активности (разумевање говора, говор и интеракција, писање и разумевање писаног текста). Дакле, представљају 

веома сложене категорије које су присутне у свим аспектима наставног процеса и процеса учења.  

Социокултурна компетенција представља скуп знања о свету уопште, као и о сличностима и разликама између 

културних и комуникативних модела сопствене говорне заједнице и заједнице/заједница чији језик учи. Та знања 

се, у зависности од нивоа општих језичких компетенција, крећу од познавања основних комуникативних принципа 

у свакодневној комуникацији (основни функционални стилови и регистри), до познавања карактеристика 

различитих домена језичке употребе (приватни, јавни и образовни), паралингвистичких елемената, и елемената 

културе/култура заједница чији језик учи. Наведена знања потребна су за компетентну, успешну комуникацију у 

конкретним комуникативним активностима на циљном језику.  

Посебан аспект социокултурне компетенције представља интеркултурна компетенција, која подразумева развој 

свести о другом и другачијем, познавање и разумевање сличности и разлика између светова, односно говорних 

заједница, у којима се ученик креће. Интеркултурна компетенција такође подразумева и развијање толеранције и 

позитивног става према индивидуалним и колективним карактеристикама говорника других језика, припадника 

других култура које се у мањој или већој мери разликују од његове сопствене, то јест, развој интеркултурне 

личности, кроз јачање свести о вредности различитих култура и развијање способности за интегрисање 

интеркултурних искустава у сопствени културни модел понашања и веровања. 

Медијација представља активност у оквиру које ученик не изражава сопствено мишљење, већ функционише као 

посредник између особа које нису у стању да се директно споразумевају. Медијација може бити усмена и писана, 

и укључује сажимање и резимирање текста и превођење. Превођење се у овом програму третира као посебна 

језичка активност која никако не треба да се користи као техника за усвајање било ког аспекта циљног језика 

предвиђеног комуникативном наставом. Превођење подразумева развој знања и вештина коришћења помоћних 

средстава (речника, приручника, информационих технологија, итд.) и способност изналажења структуралних и 

језичких еквивалената између језика са кога се преводи и језика на који се преводи.  
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Упутство за тумачење граматичких садржаја  

Настава граматике, с наставом и усвајањем лексике и других аспеката страног језика, представља један од 

предуслова овладавања страним језиком. Усвајање граматике подразумева формирање граматичких појмова и 

граматичке структуре говора код ученика, изучавање граматичких појава, формирање навика и умења у области 

граматичке анализе и примене граматичких знања, као прилог изграђивању и унапређивању културе говора.  

Граматичке појаве треба посматрати са функционалног аспекта (функционални приступ). У процесу наставе 

страног језика у што већој мери треба укључивати оне граматичке категорије које су типичне и неопходне за 

свакодневни говор и комуникацију, и то кроз разноврсне моделе, применом основних правила и њиховим 

комбиновањем. Треба тежити томе да се граматика усваја и рецептивно и продуктивно, кроз све видове говорних 

активности (слушање, читање, говор и писање, као и превођење), на свим нивоима учења страног језика, према 

јасно утврђеним циљевима, стандардима и исходима наставе страних језика. 

Граматичке категорије су разврстане у складу са Европским референтним оквиром за живе језике за сваки језички 

ниво који подразумева прогресију језичких структура према комуникативним циљевима: од простијег ка 

сложенијем и од рецептивног ка продуктивном. Сваки виши језички ниво подразумева граматичке садржаје 

претходних језичких нивоа. Цикличним понављањем претходно усвојених елемената надограђују се сложеније 

граматичке структуре. Наставник има слободу да издвоји граматичке структуре које ће циклично понављати у 

складу са постигнућима ученика, као и потребама наставног контекста. 

Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуникативне компетенције на одређеном језичком нивоу, у 

складу са статусом језика и годином учења. С тим у вези, уз одређене граматичке категорије стоји напомена да се 

усвајају рецептивно, док се друге усвајају продуктивно. 

Праћење и вредновање наставе и учења 

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и вредновања. Важно је да наставник 

континуирано прати и вреднује не само постигнућа ученика, процес наставе и учења, већ и сопствени рад како би 

перманентно унапређивао наставни процес.  

Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа знања ученика на почетку школске године како би 

наставници могли да планирају наставни процес и процес праћења и вредновања ученичких постигнућа и 

напредовања. Тај процес се реализује формативним и сумативним вредновањем. Док се код формативног 

оцењивања током године прате постигнућа ученика различитим инструментима (дијагностички тестови, 

самоевалуација, језички портфолио, пројектни задаци и др.), сумативним оцењивањем (писмени задаци, завршни 

тестови, тестови језичког нивоа) прецизније се процењује оствареност исхода или стандарда на крају одређеног 

временског периода (крај полугодишта, године, циклуса образовања). Формативно вредновање није само 

праћење ученичких постигнућа, већ и праћење начина рада и средство које омогућава наставнику да у току 

наставног процеса мења и унапређује процес рада. Током оцењивања и вредновања ученичких постигнућа треба 

водити рачуна да се начини на које се оно спроводи не разликује од уобичајених активности на часу јер се и 

оцењивање и вредновање сматрају саставним делом процеса наставе и учења, а не изолованим активностима 

које стварају стрес код ученика и не дају праву слику њихових постигнућа. Оцењивањем и вредновањем треба да 

се обезбеди напредовање ученика у остваривању исхода, као и квалитет и ефикасност наставе. Сврха 

оцењивања треба да буде и јачање мотивације за напредовањем код ученика, а не истицање њихових грешака. 

Елементи који се вреднују су разноврсни и треба да допринесу свеопштој слици о напредовању ученика, јачању 

њихових комуникативних компетенција, развоју вештина и способности неопходних за даљи рад и образовање. То 

се постиже оцењивањем различитих елемената као што су језичке вештине (читање, слушање, говор и писање), 

усвојеност лексичких садржаја и језичких структура, примена правописа, ангажованост и залагање у раду на часу 

и ван њега, примена социолингвистичких норми. Приликом оцењивања и вредновања неопходно је да начини 

провере и оцењивања буду познати ученицима односно усаглашени са техникама, типологијом вежби и врстама 

активности које су примењиване на редовним часовима, као и начинима на који се вреднују постигнућа. Таква 

правила и организација процеса вредновања и оцењивања омогућавају позитивну и здраву атмосферу у 
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наставном процесу, као и квалитетне међусобне односе и комуникацију на релацији ученик – наставник, као и 

ученик – ученик. 

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. ПРИПЕМА ЗА ДИКТАТ (DIKTAT )  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“  

  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, 
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- 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. 

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 
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 Посета немачком културном  центру (Goethe- Institut) 

 Реализација јавних и угледних часова 

 Сарадња у вођењу Летописа школе 

 
 
РУСКИ ЈЕЗИК  КАО ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК 
Годишњи фонд часова: 72 
Недељни фонд часова: 2 
 
Циљ 
Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потебама ученика које се 
остварују овладавањем комуникативних вештина и развијањем способности и метода учења страног 
језика. 
Циљ наставе страног језика у основном образовању јесте: развијање сазнајних и интелектуалних 
способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног 
односа према другим језицима и културама, уз уважавање различитости и навикавање на 
отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. 
Током основног образовања ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му 
омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других 
земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који 
се учи, као и да настави да на вишем нивоу образовања и самостално учење истог или других 
страних језика.  
Учење другог страног језика, ослањајући се на искуства и знања стечена учењем првог страног 
језика, поспешује стицање вишејезичке и вишекултурне компетенције и развијање свести о језичком 
богатству ужег и ширег окружења.  
 
Општи стандарди 
Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог 
језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, 
истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика. Поред тога, 
ученик уочава значај личног залагања у процесу учења страног језика. 
 
Посебни стандарди 
Разумевање говора 
Ученик разуме једноставну усмену поруку исказану савременим језиком, не дужу од две до три 
минуте, и то на нивоу глобалног разумевања (основно обавештење из поруке), на нивоу селективног 
разумевања (проналажење тражене информације). Разумевање треба да се односи на различите 
врсте усмених порука (монолог, краћи разговор, кратка информација). 
Разумевање писаног текста 
У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик треба да је у стању да искаже једноставну 
усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или наративног текста, самостално или 
уз помоћ наставника. 
Писмено изражавање 
У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик пише кратке поруке (до 30 речи). 
Интеракција 
Ученик остварује комуникацију и размењује са саговорницима кратке информације у вези са 
познатим темама. 
Знања о језику 
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Препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенциј 
 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ  
 
Разумевање говора 
 
На ĸрају 5. разреда учениĸ треба да: 
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1) препознаје страни језиĸ ĸоји учи међу другим страним језицима; 
2) препознаје гласове у говорном ланцу, нарочито оне ĸојих у матерњем језиĸу нема; 
3) разуме оне изразе ĸоје наставниĸ употребљава тоĸом часа да би дао упутства за рад и друго; 
4) разуме ĸратĸе дијалоге и монолошĸа излагања до пет реченица, ĸоје исĸазује природним темпом 
наставниĸ, други ученици или их чује преĸо звучног материјала, а ĸоји садрже исĸључиво језичĸу грађу 
обрађену тоĸом петог разреда; 
5) разуме једноставне дечје песме и бројалице у вези са обрађеном тематиĸом. 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј н

ас
та

в
н

е 
те

м
е 

НАСТАВН
Е ТЕМЕ 

/ОБЛАСТ
И Б

р
о

ј ч
ас

о
в

а 
п

о
 

те
м

и
/о

б
л

ас
ти

 

ИСХОДИ 
По завршеној 

области/теми ученик ће 
бити у стању да: 

СТАНДАРДИ  
КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА 

 
1. 

ПРИВЕТ 
РОССИЯ! 

9 препознаје разлику 
између језика;правилно 
изговара 
гласове;представља се 
. 

Д.С.Т.1.1.1., 
1.1.2.,1.1.6.,1.1.11., 
1.1.12., 1.1.20.,1.3.1., 
1.3.2., 2.1.1., 2.1.3., 
2.1.29. 

Грађанско 
васпитање, 
српски језик 

 
2. 

КАФЕ 
„ПЛАНЕТ
А“ 

10 користи формалне и 
неформалне поздраве; 
поставља питање и 
одговара 

 

Д.С.Т. 1.1.1., 
1.1.2.,1.1.6.,1.1.11., 
1.1.12., 1.1.20.,1.3.1., 
1.3.2., 2.1.1., 2.1.3., 
2.1.29 

Српски језик, 
енглески језик, 
математика 

 
3. 

ШКОЛА 
НОМЕР 3 

11 изражава своје 
мишљење; 
поставља питање и 
одговара 

 

Д.С.Т.1.1.8., 
1.1.9.,1.1.11.,1.1.12.,1.1.1
5.,1.1.16,1.1.20,1.2.2., 
2.1.3.,2.1.6.,2.1.11.,2.1.17
.2.1.20.,2.1.24. 

Српски језик, 
грађанско 
васпитање 

 
4. 

СЕМЬЯ 
ИРИНЫ 

9 представља се пуним 
именом;укратко прича о 
себи 

 

Д.С.Т. 
1.1.2.,1.1.4.,1.1.5.,1.1.15.,
1.1.16.,2.1.3.,2.1.4.,2.1.5.,
2.1.16.,2.1.17.3.1.17.,3.1.
18. 

Српски језик, 
енглески језик, 
грађанско 
васпитање 

 
5. 

СВОБОД
НОЕ 
ВРЕМЯ 

9 учествује у заједничким 
активностима;разговара о 
слободном времену 

 

Д:С:Т:1.1.2.,1.1.4.,1.1.5.,1
.1.15.,1.1.16.,2.1.3.,2.1.4.,
2.1.5.,2.1.16.,2.1.17.3.1.1
7.,3.1.18., 3.2.2. 

Српски језик, 
ликовна култура, 
физичко и 
здравствено 
васпитање 

6. 
 

ДОБРО 
ПОЖАЛО
ВАТЬ В 
МОСКВУ! 

13 разговара о превозу и о 
граду;  
учествује у заједничким 
активностима; 

Д:С:Т:1.1.6.,1.1.9.,1.1.10.,
1.1.11.,1.1.12.,1.1.15.,1.1.
21.,1.2.2.,1.2.3.,1.3.4.,2.1.
1.,2.1.2.,2.1.5.,2.1.11.,2.1.
16.,2.1.17.,2.1.20.,2.1.25.,
2.2.1.,2.2.2.,2.3.7.,3.1.13.,
3.1.17. 

Српски језик, 
географија, 
музичка култура, 
историја 

7. 
 

ПРАЗДН
ИКИ 

11 препознаје празнике, 
разговара о њима и 
честита 

 

Д:С:Т:1.1.6.,1.1.9.,1.1.10.,
1.1.11.,1.1.12.,1.1.15.,1.1.
21.,1.2.2.,1.2.3.,1.3.4.,2.1.
1.,2.1.2.,2.1.5.,2.1.11.,2.1.
16.,2.1.17.,2.1.20.,2.1.25.,
2.2.1.,2.2.2.,2.3.7.,3.1.13.,
3.1.17. 

Српски језик, 
грађанско 
васпитање, 
верска настава 
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Усмено изражавање и интеракција  
 
На ĸрају 5. разреда учениĸ треба да: 
 
1) разговетно изговара гласове, посебно оне ĸоје наш језиĸ не познаје, аĸцентује речи, поштује ритам и 
интонацију при спонтаном говору и читању; 
2) ступи у дијалог и у оĸвиру четири-пет реплиĸа, постављањем и одговарањем на питања, води разговор у 
оĸвирима ĸомуниĸативних фунĸција и леĸсиĸе обрађених тоĸом петог разреда; 
3) монолошĸи, без претходне припреме али уз наставниĸов подстицај, у три до пет реченица представи себе 
или другога, уз помоћ питања саопшти садржај дијалога или наративног теĸста, или опише ситуацију, слиĸу и 
лице, предмет, односно животињу; 
4) интерпретира ĸратĸе, тематсĸи прилагођене песме и бројалице/рецитације. 
 
Интераĸција 
 
Ученик треба да:  

 реагује вербално или невербално на упутства и постављена питања, 

 поставља једноставна питања, 

 изражава допадање или недопадање, 

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

 тражи разјашњења ĸада нешто не разуме. 
 
Разумевање писаног теĸста 
 
У 5. разреду учениĸ треба да: 
 
1) упозна и, ĸада је у питању позната језичĸа грађа, савлада техниĸе читања у себи и гласног читања; 
2) упозна основна правила графије и ортографије; 
3) разуме упутства за израду вежбања у уџбениĸу и радним листовима; 
4) разуме смисао ĸратĸих писаних поруĸа и илустрованих теĸстова о познатим темама (оĸо 50 речи) 

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

 
Допунска настава из  руског језика, са годишњим фондом од 36 часова,  реализује се  за ученике 
који, због објективних и субјективних разлога, имају потешкоће у савладавању наставног програма 
руског језика. 
Уколико су потешкоће у савладавању наставног програма узроковане објективним разлозима 
(болест, дуже одсуствовање из школе...), оперативни задаци допунске наставе су идентични 
задацима редовне наставе руског језика. Допунска настава се у том случају изводи по потреби. 
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Уколико су потешкоће у савладавању наставног програма узроковане субјективним разлозима 
(слабије интелектуалне способности), акценат се ставља на савладавање основних појмова 
обухваћених  наставним садржајем. 

 
Допунска настава   - план: 

 
Редни број 
теме 

Назив теме Број часова 

1 Граматика (Грамматические упражнения) 10 

2 Усмено изражавање (Устная речь) 6 

3 Правописне вежбе (Орфографические упражнения) 7 

4 Рад на тексту (Работа над текстом) 7 

5 Усвајање нове лексике (Новые слова и выражения) 6 

 Укупно 36 

 
 

 
 
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
 
 

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. 

 

 

 

 

 
Циљеви и 
задаци 

Садржај  Начин остваривања 
Активности 
ученика 

Исходи који воде до 
остваривања 
образовних 
стандарда 
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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.  

  
 
 
 
 

- 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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 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 

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 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 

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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СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Годишњи план рада драмске секције 

 

Први део: 

За добар ,јасан и чист говор неопходно је увежбати глас,мисао и језик 

1.Уводни час-представљање садржаја рада на часовима драмске секције 

2.Говорне вежбе 

3.Варијанта:азбука(од А до Ш-равно,уједначено:гласови од најтишег;гласови од најгласнијег).функција олакшања 

4.Изговор вокала 

Циљеви и 
задаци 

Садржај  Начин остваривања 
Активности 

ученика 

Исходи који воде 
до остваривања 

образовних 
стандарда 

- 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 

У слушаним 

примерима ученик 

треба да: 

- препознаје епохе, 

жанрове, 

композиције 

- препознаје врсте 

гласова и 

инструменте, 

различита 

расположењане  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 
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5.Гостовање логопеда 

6.Вежбе концентрације 

7.Вежбе концентрације-рад на разллчитим текстовима 

8.Разгибавање мишића лица 

9.Техника дисања 

10.Повезивање групе 

 

Други део 

Лексичке игре 

11.Реч која ме изражава,реч коју памтим,необична реч,реч које се плашим 

12.Реч коју бих оживела да покренем или променим некога или нешто 

 

Трећи део: 

Театар покрета 

13.Знање о позоришној уметности 

14.Фасцинације(играње покретом у функцији ослобађања) 

15.Асоцијације 

16.Вежбе огледала 

17.Пантомима 

 

Четврти део: 

Планирање позоришне представе 

18.Читање сценарија 

19.Подела улога 

20.Читање сценарија по улогама 

21.Проба уз научени текст улоге 

22.Проба уз научени текст улоге 

23.Проба уз научени текст улоге 

24.Генерална проба 

25.Представа за предшколце 

26.Посета позоришту 

 

Пети део 

Реторика 

27.Вежбе говорништва 

28.Активно коришћење вербалних и невербалних знакова комуникације у контакту са аудиторијумом 

29.Вежбе говорништва на индивидуално одабраним текстовима 
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30.Основе реторике 

31.Вежбе говорништва на индивидуално одабраним текстовима 

32.Такмичење у говорништву 

33.Култура изражавања,подражавање различитих типова говора 

34.Проучавање говорног језика ученика у школичприпрема за реализацију пројекта 

35.Анализа добијених резултата пројекта о језику ученика у школи 

36.Израда паноа,уређивање текста на школском сајту о раду драмске секције... 

 

 

ПЛАН РАДА ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ  

школска 2018/2019.година 

1.Организовање секције: доношење плана и програма рада ,договор о начину рада ,подела неких задужења...
         

2.Посета библиотеци :  познавање са радом библиотеке,распоред књижног и других фондова,пут до 
информације(каталози,енциклопедије,лексикони,библиографије),набавка и обрада књига,издавање књига ...                                                     
3.Заједнички излет: вежбе у посматрању ,уочавању  и одабирању мотива за литерарно стваралаштво ) 
         

4.Припрема за следећи састанак : написати литерарни рад на задату тему (мотиви из природе) 

5.Стваралачки књижевни покушај: читање самосталних радова поезије,прозних радова,сценских текстова, итд; 
дискусија о прочитаним радовима ;упутства за корекцију и даље стварање ;избор радова за јавни насту 

 6.Осврт на омладинске листове и часописе:  читање изабраних текстова уз коментаре (занимљиви чланци 
,репортажа и др.). 

7.Истраживање : говор и његова стилска функција     

8.Истраживачки задаци : прикупљање и сређивање грађе (народне умотворине)-по групама  

9.Анализа примера различите обраде једног мотива (у односу на садржај форму ,идеје ,осећања ,слике) као : 
мотив јесени ,мотив заласка сунца ...   

10.Припрема за учествовање на Општинском такмичењу литерарних радова.Овај састанак се може 
организовати у школској библиотеци ,међу књигама .Путем усмених излагања и расправа ,уз коришћење одломака 
из дела (може и ученичких радова) ,нарочиту пажњу посветити способности посматрања ,критичког мишљења и 
неговању говорне културе (оно што се напише мора лепо и да се прочита).                                                     

11.Анализа истраживачких задатака : анализа говорног материјала који су чланови секције по групама  или 
индивидуално прикупили из живота и литературе.Проучавање њихове емотивне и мисаоне подлог                  

12.Писање текста: са дијалогом и монологом и то са елементима језичког колорита ,читање и анализа прочитаног . 

13.Стваралачки књижевни покушај :песме и прозни радови написани у част песника Драгана Лукића (о песнику 
,школи ,ђацима, симпатијама, игри ,родитељима...). 

14.Припрема за Општинско такмичење: читање одабраних радова.   

15.Припреме за наступ на другим такмичењима : литерарни одговор на приспеле позиве за разна такмичења  
или приредбе .      

16.Истраживање језичког блага : карактеристике локалног говора –прикупљање грађе .На радном састанку 
демонстрирају се методе ,технике и средства прикупљања речи . Групама за рад дају се упутсва ;речи записивати 
доследно ,са објашњењем значења ,име записивача и места у коме је реч записaна. 
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17.Стваралачки покушаји : читање и анализа радова на задату тему – Свети Сава                                                                                               
18.Припрема за наступ поводом школске свечаности : читање радова и одабир најбољих. 

19.Састанак посвећен питању : Шта и колико читам?        
  Шта ученици воле да читају;ког песнка посебно воле и цене ; који је роман прочитан по слободном избору  
која песма је остала у сећању ; да ли памте давно научене стихове ? 

20.Договор за учествовање на такмичењима : препоручује се ученицима да посматрају промене у природи 
,размишљају о неким догађајима или својим искуствима и о томе пишу .                                                                      
21.Час посвећен песнику :чланови секције су одабрали чије ће песме  читати и о њима дискутовати.  
         

22. Стваралачки покушаји :читају се литерарни радови (лирски покушаји ) 

23.Књижевни час посвећен женама (бака ,мама,сестра) : читање литерарних радова, анализа и дискусија о 
стиху ,рими ,строфи , наслову ... 

24.Припрема за наступ поводом школске свечаности : избор радова за школску приредбу поводом Дана школе 
и избор радова за школски часопис .  

25.Осврт на школске часописе : читање и анализа радова у другим школским часописима.   
           

26.Музика и лирско стваралаштво : припремити и пуслушати снимке мелодија са стиховима  изабраних песника .  

27.Стваралачи покушаји : читају се и „оцењују“ радови ,дају се упутства за допуне или преправку стиха ,реченице 
...  

28..Препоручује се ученицима да посматрају промене у природи (у корелацији са Ликовном културом ) и да се 
пише литерарни рад на задату тему (пролеће ,цвет ,лист ...).                                                                   

29.Истраживачки задаци : чланови секције по групама добијају задатак да пронађу и упознају нас са мање 
познатим (скоро заборављеним) народним лирским песмама .                                                                                        

30.Анализа истраживачког задатка  : разговор о мелодији ,рими ,мотивима и емоцијама у народним лирским 
пемама. 

31.Разговор о одабраном писцу :сваки  члан секције добио је истраживачки задатак (одабрати песнике или писца 
и сазнати што више о његовом животу и раду ;цитирати га ;прочитати на часу и неку његову песму и сл.) 

32.Истраживање језичког блага : разговор о синонимији и хомонимији.Раније одређене групе ученика 
демонстрирају знање о богатству речи (један појам или предмет рећи употребом различитих речи ).                                   

33.Стваралачки покушаји :читају се радови на задату тему (друг, школа ,књига ,учење...)                                                                                                       

34. Квиз такмичење: колико познајемо писца или песника по избору (наставник поставља питања). 

35.Разговор и дискусија на тему- Шта данас младе интересује ? Да ли довољно читају?, да ли су им „досадни“ 
текстови из одабране лектире и Читанке ? 

36.Разматрање извештаја о раду секције На овом састанку оцењују се резултати рада и предлажу чланови 
секције за похвале и „посебе“ дипломе .      

              

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 

 
1. Уводни час – договор о раду секције, 

2. Говорне вежбе, 

3. Читање поезије, 

4. Мимика лица 

5. Поезија Десанке Максимовић, 

6. Сарадња са литерарном секцијом, 
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7. Ортоепске вежбе, 

8. Сарадња са новинарском секцијом, 

9. У чешће на манифестацији „Радост Европе“, 

10. Поезија  Васка Попе, 

11. Сарадња са драмском секцијом, 

12. Читање поезије, 

13. Припрема за школско такмичење, 

14. Такмичење рецитатора, 

15. Анализа учешћа на такмичењу, 

16. Припрема за Новогодишњу приредбу, 

17. Новогодишња приредба, 

18. Светосавски дани, 

19. Израда паноа – презентација рада рецитаторске секције, 

20. Припрема за  Општинско такмичење, 

21. Припрема за Општинско такмичење, 

22. Анализа учешћа на Општинском такмичењу, 

23. Припрема за долазак предшколаца, 

24. Мотив мајке у светској поезији, 

25. Поезија Бранка Радичевића, 

26. Припрема за прославу Дана школе, 

27. Сусрети рецитатора 

28. Читање дескриптивне поезије, 

29. Сарадња са рецитаторским секцијама других школа, 

30. Посета нижим разредима, 

31. Посета нижим разредима, 

32. Час – рецитовање у природи, 

33. Поезија Стевана Раичковића, 

34. Љубавна поезија у светској књижевности, 

35. Презентација рада рецитаторске секције у свечаној сали 

36. Израда плана рада  за   наредну школску годину. 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  РАДИО – СЕКЦИЈЕ 

ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНА 

      Информисање ученика је основни задатак радио – секције. Поред информисања, циљ рада ове секције је 
неговање креативне климе у школи и афирмација стваралаштва  ученика и наставника  у различитим областима 
живота и рада. 

 

Планиране активности: 

- Окупити заинтересоване ученике; 

- Усвајање Програма рада радио – секције; 

- Избор руководства секције:  - наставници – ментори: Тања Ручнов и Олга Чолаковић 

                                                    - ученик – главни уредник ( по један у свакој смени); 

                                                    - ученици – уредници емисија; 

                                                    - музички уредници; 

                                                    - технички уредници; 
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                                                    - спикери; 

                                                    - новинари – сарадници. 

- Време емитовања програма је велики одмор свакога дана и у једној и у другој смени.  

- Редовне емисије подразумевају пуштање одабране музике ( направити распоред музичких жанрова по данима)  
и редовно обавештавање ученика, као и актуелни информативни програми; 

- Пригодне емисије биле би посвећене актуелним јубилејима ( Дан школе, Нова година Свети Сава, државни 
празници итд.) 

- Ванредне емисије подразумевају програм  у случају посебних догађаја у школи, граду, земљи... 

- За сваку емисију одредити 1 – 2 водитеља; 

- Контакт – програм – у коме би се остварила непосредна сарадња са слушаоцима у оквиру рубрика као што су: Ви 
питате – ми одговарамо;  Тражили сте да чујете;  Наградна питања и одговори; Квиз емисије... 

- На крају сваког месеца – информативни осврт на дешавања током протеклог месеца. 

- Остварити сарадњу са најближом радио – станицом. 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА РАДИО – СЕКЦИЈЕ 

1. Формирање секције; 

2. Почела је нова школска година – правила понашања; 

3. Поздрав ђацима првацима; 

4. Разговор са педагогом школе – савети за успешније учење; 

5. Родна равноправност – дечаци и девојчице у заједничким пословима; 

6. Светски дан детета; 

7. Моја школа је школа без насиља; 

8. Успех и дисциплина на крају првог тромесечја; 

9. Текућа дешавања у школи – занимљивости; 

10. Најуспешнији литерарни радови; 

11. Припремамо садржаје за децембар; 

12. Припрема емисије за Нову годину; 

13.  Новогодишња емисија; 

14. Припрема материјала за Светог Саву; 

15. Емисија о Светом Сави; 

16. Саобраћајна култура; 

17. Култура; 

18. У сусрет зимском распусту; 

19. Сумирање резултата на крају првог полугодишта; 

20. Моја школа  је еко – школа; 

21. Како замишљам идеалну школу; 

22.  Кад порастем бићу ...  

23. Недеља лепих порука; 
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24. Осми март; 

25. Март – месец лепих речи; 

26. Емисија посвећена Дану школе; 

27. Првоаприлске шале; 

28. Сарадња са другим секцијама; 

29. Клуб љубитеља музике; 

30. Емисија посвећена Ускрсу; 

31. Најбољи литерарни радови; 

32. Резултати на такмичењима; 

33. Највећи успеси у овој школској години; 

34. Похвале успешним ученицима; 

35. Анализа рада секције; 

36. Крај школске  

 
ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ „САОБРАЋАЈ“ 

 

Циљ и задаци: Ученици виших разреда основне школе посећују секцију „Саобраћај“ са циљем да се добро 

упознају са општим саобраћајним прописима као и да стекну знања и вештине за учествовање на такмичењу „Шта 

знаш о Саобраћају“ које се организују на нивоу више институција (Министарство просвете, Министарство 

унутрашњих послова и Ауто Мото Савез Србије). 

Наставници Техничко-информатичког образовања задужени су да организују секције. 

Задаци се спроводе кроз саобраћајне тестове у физичкој, то јест, штампаној форми, дигитално,ј односно 

тестирање кроз прилагођене рачунске софтвере. Вештине које ђаци стичу на саобраћајном пологону користећи 

њихове бицикле а све у циљу бољег владања у саобраћају, остају трајна.  Дакле, кроз један заиста забаван начин 

наши ученици у попуности буду оспособљени за савремен живот у саобраћају.  

Категорија Б: Ученици Трећег, четвртог и ПЕТОГ разреда (Млађа група)  

Категорија Ц: Ученици ШЕСТОГ, СЕДМОГ и ОСМОГ разреда (Старија група) 

ТЕМА САДРЖАЈ РАДА НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

1. САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ 
(ПРАВИЛА И ПРОПИСИ) 

1. Формирање групе и увод у рад 
секције 

Разговор са члановима секције 

2. Основни појмови у саобраћају Постепено упознавање са 
софтвером. Прикупљање 
материјала са ИНТЕРНЕТА 

2. САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ 3. Саобраћајни знакови – изглед и 
значењење 

Разговор са члановима секције 

4. Правила и поступања по 
саобраћајним знацима 

Решавање тестова уз помоћ 
наставника 

3. ПЕШАК И БИЦИКЛИСТА У 
САОБРАЋАЈУ 

5. Ситуације пешак у саобраћају - 
правила 

Разговор са члановима секције 

6. Ситуације бицикл у саобраћају - 
правила 

Решавање тестова уз помоћ 
наставника 
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4. САОБРАЋАЈНА КУЛТУРА И 
БЕЗБЕДНОСТ 

7. Кретање возила по путу Решавање тестова  

8. Возила под пратњом  

9. Раскрснице, заустављање и 
паркирање 

 

10. Употреба светла, пруга, 
запрежна возила 

 

5. ПРАКТИЧНА ПРИПРЕМА ЗА 
ТАКМИЧЕЊЕ 

11. Вожња бицикла по полигону Кретање по полигону, са и без 
бицикла, бодовање 

6. ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ 12. Припрема и организација 
такмичења 

Организовање такмичења 
Објава резултата 

7. РАЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА 12. Сумирање резултата Договор са ученицима који су се 
пласирали на општинско 
такмичење 

 

План рада по месецима: 

Месец: Новембар - Штампани саобраћајни тестови се решавају уз помоћ наставника и самостално. 

Месец: Децембар - Постепено упознавање са прилагођеним рачунарским софтверима из саобраћаја у Дигиталном 

кабинету. Решавање уз помоћ наставника, самостално решавање и допуњавање знања прикупљањем материјала 

са интернета. 

Месец: Јануар - Самостално решавање тестова (Штампаних и дигиталних). Наставник прегледа и упућује на више 

нивое. 

Месец: Фебруар - Самостално решавање тестова (Штампаних и дигиталних). Наставник прегледа и упућује на 

више нивое. 

Месец: Март – Излазак на полигон. Практичне вежбе на полигону. Упознавање ученика са правилима полигона, 

усавршавање вештина на полигонима (полигон спретности и полигон основних саобраћајних прописа). 

Организација школских такмичења и одабир најбоље пласираних за општинско такмичење. Решавање тестова 

послатих од школске управе. 

Месец: Април – Увежбавање полигона са пласираним ученицима за општинско такмичење. Одлазак на општинско 

такмичење. 

ВАНЧАСОВНЕ И ВАНШКОЛСКЕ АКТИВНОСТИ – ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

План и програм ових активности предлаже Стручно веће и саставни је део годишњег плана рада 

школе и школског програма.  

Б. Слободне активности - секције 

Формирају се према интересовању ученика. Наставник сачињава посебан програм узимајући у обзир 

материјалне и просторне услове рада, узрасне карактеристике и способности ученика. Уколико је неопходно, 

секције се могу формирати према полу ученика. Ученик се у сваком тренутку може се укључити у рад секције. 

В. Недеља школског спорта 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и 

безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије, 

малолетничке деликвенције, школа у оквиру Школског програма реализује недељу школског спорта. 
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Недеља школског спорта обухвата: 

- такмичења у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима ученика; 

- културне манифестације са циљем промоције физичког вежбања, спорта и здравља (ликовне и друге 

изложбе, фолклор, плес, музичко-спортске радионице, слет...); 

- ђачке трибине и радионице (о здрављу, историји физичке културе, спорту, рекреацији, "ферплеју", 

последицама насиља у спорту, технолошка достигнућа у вежбању и спорту и др.). 

План и програм Недеље школског спорта сачињава Стручно веће физичког и здравственог васпитања у 

сарадњи са другим стручним већима (ликовне културе, музичке културе, историје, информатике...) и стручним 

сарадницима у школи, водећи рачуна да и ученици који су ослобођени од практичног дела наставе физичког и 

здравственог васпитања, буду укључени у организацију ових активности. 

Г. Активности у природи (кросеви, зимовање, летовање)  

Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, школа организује активности у природи: 

- зимовање - организује се за време зимског школског распуста или у току наставне године у марту месецу 

(обука скијања, ''сноуборда'', клизања, краћи излети са пешачењем или санкање, и др.); 

- летовање - организује се за време летњег школског распуста (јун, јул или август месец) у трајању од најмање 

седам дана (логоровање, камповање, итд.); 

- пролећни крос (дужину стазе одређује стручно веће). 

Д. Школска и ваншколска такмичења 

Школа организује и спроводи унутаршколска спортска такмичења, као интегрални део процеса физичког 

васпитања према плану Стручног већа и то у: 

- атлетици (у пролећном периоду), 

- најмање једној спортској игри (у току године). 

 

Школа може планирати такмичења из других спортских грана или игара уколико за то постоје услови и 

интересовање ученика (плес, оријентиринг, бадминтон, између две или четири ватре, полигони итд.). 

Ученици могу да учествују и на такмичењима у систему школских спортских такмичења Републике Србије, која 

су у складу са наставним планом и програмом. 

 

Ђ. Корективно-педагошки рад и допунска настава 

Ове активности организују се са ученицима који имају: 

- потешкоће у савладавању градива; 

- смањене физичке способности; 

- здравствене потешкоће које онемогућавају редовно похађање наставе. 

 

За ученике који имају потешкоће у савладавању градива и ученике са смањеним физичким способностима 

организује се допунска настава која подразумева савладавање оних обавезних програмских садржаја, које 

ученици нису успели да савладају на редовној настави, као и развијање њихових физичких способности; 
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Рад са ученицима са здравственим потешкоћама организује се искључиво у сарадњи са лекаром 

специјалистом, који одређује врсту вежби и степен оптерећења. 

 

Ослобађање ученика од наставе физичког и здравственог васпитања 

Ученик може бити ослобођен само од практичног дела програма наставе за одређени период, полугодиште или 

целу школску годину на основу препоруке изабраног лекара. 

Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да присуствује часовима. За рад са ослобођеним ученицима 

наставник сачињава посебан програм рада базиран на усвајању теоријских и васпитних садржаја у складу са 

програмом и у корелацији са садржајима других предмета. 

 

Ослобођеним ученицима наставе, треба пружити могућност да: 

- суде, воде статистику, региструју резултат или прате ниво активности ученика на часу или школском такмичењу, 

- направе едукативни постер или електронску презентацију, припреме репортажу са спортског догађаја, 

- прате и евидентирају активност ученика на часу уз помоћ наставника и на други начин помажу у организацији,   

часовних, ванчасовних и ваншколских активности. 

 

Исходи за ученике ослобођене од практичног дела наставе 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- Наведе основна правила: гимнастике, атлетике, спортске игре, пливања; 

- Дефинише основна здравствено-хигијенска правила вежбања; 

- Учествује у организацији Недеље школског спорта и школских такмичења; 

- Презентује и анализира информације о физичком вежбању, спорту, здрављу, историји спорта, актуелним 

спортским подацима, итд 

Планирање васпитно-образовног рада 
 

Дефинисани исходи су важан део и незаобилазан елемент процеса планирања наставе и учења. Дефинисани као 

резултати учења на крају сваког разреда, током планирања рада потребно је одредити временску динамику у 

односу на бављење појединим исходима током школске године. Неопходно је посебну пажњу обратити на исходе 

које није могуће достићи током једног или више часова, већ је у ту сврху потребно реализовати различите 

активности током године. 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

- теоријска настава (до 4 часа); 

- практична настава (68-72 часа). 

 

Теоријска настава  

Посебни теоријски часови могу се организовати само у оним ситуацијама када не постоје услови за реализацију 

наставе у просторима за вежбање или алтернативним објектима, и као први час у полугодишту. На тим часовима 

детаљније се обрађују садржаји предвиђени темама Физичко вежбање и спорт и Здравствено васпитање уз 

могући практичан рад у складу са условима. 

Максималан број часова без практичног рада не би требало да буде већи од четири (4) у току школске године. 
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При планирању теоријских садржаја неопходно је узети у обзир: садржај програма, претходна искуства ученика, 

садржаје других предмета (корелацију - међупредметне компетенције). 

Практична настава 

Број часова по темама планира се на основу, процене наставника, материјално-техничких и просторних услова. 

Наставне теме или поједини садржаји за које не постоје услови за реализацију могу бити замењени 

одговарајућим темама или садржајима програма за које постоје одговарајући услови. Оквирни број часова по 

темама: 

1. Атлетика (20); 
2. Гимнастика (18); 
3. Основе тимских и спортских игара: Рукомет – минирукомет (26); 
4. Тестирање и мерење (8). 

 

Програм физичког и здравственог васпитања остварује се реализацијом обавезних и препоручених садржаја. 

Обавезни садржаји су они које је неопходно спровести у раду са ученицима узимајући у обзир 

способности ученика, материјално-техничке и просторне услове. 

Препоручени садржаји су они које наставник бира и реализује у раду са ученицима (групама или појединцима), 

који су савладали обавезне садржаје, узимајући у обзир ниво достигнутости исхода, потребе ученика и услове за 

рад. 

Физичке способности 

При планирању кондиционог вежбања у главној фази часа, треба узети у обзир утицај наставне теме на физичке 

способности ученика и применити вежбе чији делови биомеханичке структуре одговарају основном задатку 

главне фазе часа и служе за обучавање и увежбавање (обраду и утврђивање) конкретног задатка. Методе 

вежбања које се примењују у настави су тренажне методе (континуирани, понављајући и интервални метод, 

кружни тренинг, и др.), пилагођене узрасним карактеристикама ученика. У раду са ученицима примењивати 

диференциране облике рада, дозирати вежбања у складу са њиховим могућностима и примењивати одговарајућу 

терминологију вежби. Време извођења вежби и број понављања, задају се групама ученика или појединцима у 

складу са њиховим способностима, водећи рачуна о постизању што веће радне ефикасности и оптимализацији 

интензитета рада. Акценат се ставља на оне моторичке активности којима се најуспешније супротставља 

последицама хипокинезије.  

 

1. Развој снаге: 

- без и са реквизитима, 

- на справама и уз помоћ справа; 

- уз помоћ сувежбача. 

2. Развој покретљивости: 

- без и са реквизитима, 

- уз коришћење справа, 

- уз помоћ сувежбача. 

3. Развој аеробне издржљивости: 

- истрајно и интервално трчање, 

- тимске и спортске игре, 

- други модели вежбања. 

4. Развој координације: 
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- извођење координационих вежби у различитом ритму и променљивим условима (кретање екстремитетима у 

две равни).  

5. Развој брзине и експлозивне снаге: 

- једноставне и сложене структуре кретања изводити максималним интензитетом из различитих почетних 

положаја, изазване различитим чулним надражајима (старт из различитих положаја итд.), 

- штафетне игре (брзине и спретности), 

- извођење вежби различитом максималном брзином (бацања, скокови, акробатика, шутирања, итд.). 

 

За ученике који из здравствених разлога изводе посебно одабране вежбе, потребно је обезбедити посебно место 

за вежбање. 

Моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине 

1. Атлетика 

Садржаји атлетике се реализују у јесењем и пролећном периоду. 

Обавезни садржаји 

Истрајно трчање: вежбе технике; континуирано и интервално трчање; 

Спринтерско трчање: вежбе технике трчања, (ниски скип, високи скип, забацивање потколенице, гребајући 
корак, итд), ниски старт и фазе трчања; 

Скок увис прекорачном техником; техника скока увис кроз фазе (залет, отскок, прелазак летвице и доскок). 

Обучавање технике врши се у целини, а по потреби рашчлањивањем на фазе. 

Скок удаљ згрчном техником; техника скока удаљ кроз фазе (залет, одскок, лет и доскок). Обучавање технике 

врши се у целини, а по потреби рашчлањивањем на фазе. 

Бацање лоптице: обучавање кроз фазе (залет и избачај) и усвајање вежбе у целини. Корелација са вежбама из 
рукомета (доножни корак, замах и техника избачаја дугим замахом). 

Препоручени садржаји: 

Ови садржаји се примењују у раду са ученицима који су савладали обавезне садржаје применом одговарајуће 
методике рада. 

- Техника штафетног трчања (штафетне игре, начини измене палице и др.); 

- Бацања кугле 2 кг - из места и бочна техника; 

- Бацање "вортекс-а" у даљ. 

2. Спортска гимнастика 

Садржаји се реализују у зимском периоду. 

Обавезни садржаји 

Ученике је неопходно поделити по полу и према способностима. Поставити више радних места. На сваком часу 

увести нови задатак уз понављање претходних. Док једна група обрађује нови садржај, остале групе понављају 

обрађене садржаје. Промена радних места врши се након одређеног броја понављања. Нпр. група које није 

прошла неки задатак на часу исти ће реализовати на следећем часу. Ученику који не може да изведе задату 
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вежбу даје се олакшани задатак. Након неколико обрађених наставних јединица ове наставне теме, планом 

предвидети садржаје других наставних тема (спортска или тимска игра и др.) у циљу интензификације наставе. 

Гимнастички полигон осмислити према степену усвојености обрађених садржаја и претходих знања. 

- Вежбе на тлу: колут напред, колут назад, став о плећима - "свећа", мост из лежања на леђима; вага 

претклоном и заножењем; став на шакама уз помоћ; премет упором странце "звезда"; 

- Прескок: разношка и згрчка (до 110 цм); 

- Пењања (шипка, канап, морнарске лестве - до 4 м висине); 

- Ниска греда: боком поред греде, саскоци, наскоци, окрети; различити начини ходања: у успону, са згрченим 

предножењем, са заножењем, са одножењем; вага претклоном и заножењем; саскок згрчено; 

- Гимнастички полигон састављен од обрађених програмских садржаја. 

Препоручени садржаји 

Могу се реализовати кроз часове на којима се реализују обавезни садржаји, диференцирани облик рада са 

напредним ученицима који нпр. прескачу козлић по дужини уместо по ширини, раде летећи колут након колута 

напред. Овакве моделе могуће је применити на све садржаје спортске гимнастике. 

 

- Вежбе на тлу: колут напред и назад - варијанте  (нпр: из става раскорачног колут напред до става раскорачног, 

из става раскорачног колут назад до става раскорачног); Колут летећи; Мост заклоном; 

- Трамболина или одскочна даска: скокови - предњи пружени и згрчени; 

- Прескок "разношка" - козлић постављен по дужини (110 цм); 

- Коњ са хватаљкама - упори и издржаји. 

3. Основе тимских и спортских игара 

 

Садржаји рукомета реализују се на часовима физичког и здравственог васпитања, а малог фудбала на 

обавезним физичким активностима ученика. 

Рукомет - минирукомет 

Обавезни садржаји 

Обучавање елемената технике и тактике са лоптом:  

 држање лопте: једном и обема рукама, плитки и дубоки хват; 

 вођење лопте: у месту са променом висине вођења, променом руке, променом положаја; вођење лопте бочним 

и дубинским кретањем; праволинијски, са променом брзине и руке којом се води; променом правца кретања; 

вођење у кретању са заустављањем;  

 додавање лопте: једном руком "кратким замахом" (смер напред, укосо, у страну);  
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 хватање лопте: у висини груди и главе; хватање непрецизно бачених лопти (бочних, изнад висине главе, у 

висини колена); хватање котрљајућих лопти; хватање и додавање лопте у кретању; 

 шутирање: чеони шут и скок шут у даљ и вис; 

 финтирање: (једнострука финта у јачу страну). 

Обучавање индивидуалних елемената технике и тактике без лопте: 

 у фази напада - позиционирање играча, утрчавање у празне просторе, откривање за пријем лопте; 

 у фази одбране - одбрамбени став и кретање у ставу; заустављање нападача, одузимање лопте од 
противничког нападача, пресецање путање лопте код додавања, блок; 

 елементи технике голмана - (основни став, кретање на голу, одбрана високих и ниских лопти, одбрана шутева 
са позиције крила, одбрана седмерца). 

 

Препоручени садржаји  

Обучавање групних и колективних елемената тактике игре: 

Игра уз индивидуалну одбрану "човек на човека" (пресинг); позиционирање играча у нападу и одбрани 6:0; 

игра на два гола (3 на 3, 4 на 4); игра уз примену основних правила уважавајући усвојени ниво претходно 

обучаваних елемената. 

Обучавање групних и колективних елемената тактике игре:  

 извођење слободног ударца; 

 укрштања играча у фази напада, игра 5:1 и 5+1. 

4. Тестирање и мерење 

 

Праћење физичког развоја и моторичких способности спроводи се на почетку и крају школске године, из простора 

кардиореспираторне издржљивости (процена аеробног капацитета), телесног састава (посебно телесне 

масноће), мишићне снаге, издржљивости у мишићној снази, гипкости и агилности. Модел континуираног праћења 

физичког развоја и моторичких способности у настави физичког и здравственог васпитања, батерија тестова, 

критеријумске референтне вредности и начин њиховог тумачења, организација и протокол тестирања као 

педагошке импликације детаљно су објашњени у наведеном приручнику. 

Тестирање ученика могуће је спровести на часовима обавезних физичких активности. 

 

Дидактичко-методички елементи 

Основне карактеристике часова: 

- јасноћа наставног садржаја; 

- оптимално коришћење расположивог простора, справа и реквизита; 

- избор рационалних облика и метода рада; 
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- избор вежби оптималне образовне вредности; 

- функционална повезаност свих делова часа - унутар једног и више узастопних часова једне наставне теме. 

 

Уколико на часу истовремено вежбају два одељења, настава се спроводи одвојено за ученике и ученице. 

Приликом избора облика рада неопходно је узети у обзир просторне услове рада, број ученика на часу, број 

справа и реквизита и динамику обучавања и увежбавања наставног задатка. 

Избор дидактичих облика рада треба да буде функцији рационалне организације и интензификације часа, као и 

достизања постављених исхода. 

Праћење и оцењивање 

Исходи представљају добру основу за праћење и процену постигнућа ученика, односно креирање захтева којима 

се може утврдити да ли су ученици достигли оно што је описано одређеним исходом. Исходи помажу 

наставницима у праћењу, прикупљању и бележењу постигнућа ученика. Како ће у процесу вредновања 

искористити исходе наставник, сам осмишљава у односу на то који се начин праћења и процене њему чини 

најрационалнијим и најкориснијим. Поред тога, постојање исхода олакшава и извештавање родитеља о раду и 

напредовању ученика. 

У процесу оцењивања пожељно је користити лични картон ученика (евиденција о процесу и продуктима рада 

ученика, уз коментаре и препоруке) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности 

коришћења личног картона ученика су вишеструке: омогућава континуирано и систематично праћење 

напредовања, представља увид у праћење различитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у 

оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите области постигнућа (јаке и слабе 

стране) ученика. 

У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе физичког и здравственог васпитања, препоручује се да 

наставник подједнако, континуирано прати и вреднује: 

- Активност и однос ученика према физичком и здравственом васпитању који обухвата: 

1) вежбање у адекватној спортској опреми; 

2) редовно присуствовање на часовима физичког и здравственог васпитања и обавезним физичким 

активностима; 

3) учествовање у ванчасовним и ваншколским активностима и др. 

- Приказ једног од усвојених комплекса општеприпремних вежби (вежби обликовања), 

- Достигнут ниво постигнућа моторичких знања, умења и навика (напредак у усавршавању технике): 

Атлетика: 

1) Приказ технике спринтерског и истрајног трчања;  

2) Приказ технике, скока увис (прекорачна техника) и скока удаљ (згрчна техника); 

3) Спринтерско трчање 30-50 м на време; 

4) Бацање лоптице до 200 гр у даљ; 

5) Истрајно трчање у трајању од 6 минута. Трчање школског кроса. 

Спортска гимнастика: 

1) Вежбе на тлу: колут у напред, колут у назад, став о шакама уз помоћ, мост из лежања, став на плећима 
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"свећа";  

2) Прескок: разношка и згрчка уз помоћ; 

3) Пењања: приказ технике пењања уз шипку и конопац; 

4) Ниска греда: наскок, ходање, саскок. 

Рукомет: 

1) Контрола лопте у месту и кретању (вођење); 

2) Вођење лопте праволинијски са променом правца кретања (левом и десном руком); 

3) Хвата и додаје лопту у висини главе и рамена; 

4) Шутира једном техником; 

Мали фудбал: 

1) Додавање унутрашњом страном стопала и примање лопте ђоном и унутрашњом страном стопала; 

2) Вођење и шут на гол једном техником; 

3) Додавање, примање лопте у и шут на гол у кретању. 

 

Код ученика ослобођених од практичног дела наставе, наставник прати и вреднује: 

- ниво остварености исхода из области Физичка и здравствена култура; 

- учешће у организацији ваннаставних активности. 

Педагошка документација 

- Дневник рада за физичко и здравствено васпитање; 

- Планови рада физичког и здравственог васпитања и обавезних физичких активности ученика: план рада 

стручног већа, годишњи план (по темама са бројем часова), месечни оперативни план, план ванчасовних и 

ваншколских активности; 

- Писане припреме: форму и изглед припреме сачињава сам наставник уважавајући: временску артикулацију 

остваривања, циљ часа, исходе који се реализују, конзистентну дидактичку структуру часова, запажања након 

часа; 

- Радни картон: наставник води за сваког ученика. Радни картон садржи: податке о стању физичких способности 

са тестирања, оспособљености у вештинама, напомене о специфичностима ученика и остале податке неопходне 

наставнику. 

 

Педагошку документацију наставник сачињава у писаној, а по могућности и електронској 
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В. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 
    
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ  
 
 

Циљ наставе изборног предмета чувари природе јесте развијање функционалне писмености из области 
заштите животне средине,усвајање и примена концепта одрживог развоја и остваривање образовања о 
квалитету живота. 
 
Задаци: 
 
-развијање образовања за заштиту животне средине 
-развијање вредности, стевова, вештина и понашања у складу са одрживим развојем 
-развијање здравог односа према себи и другима 
-на основу стечених змања изабрати квалитетне и здраве стилове живота 
-примењивање рационалног коришћења природних ресурса 
-стицање способност за уочавање формулисање, анализирање и решавање проблема 
-развијање радозналости, активно учествовање и одговорност 
-развијање свести о личном ангажовању у заштити и очувању животне средине 
 

Р.Б. Наставна тема обрада понављање вежбе провера укупно 

1. 
Положај и улога човека 
у природи 

4 3 3 1 
 
11 

2. 
Природна богатства и 
одрживо коришћење 

3 2 0 1 6 

3. 
Извори и последице 
загађивања животне 
средине 

5 3 5 1 14 

4. 
Биодиверзитет-
биолошка разноврсност 

2 1 1 1 5 

 
 
ХОР И ОРКЕСТАР 

 
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, а час  
треба да буде креативни  доживљај за ученике. Уметничко дело је наставна јединица, методе 
треба да буду разнолике и да се комбинују, а да  преовладава   метода игровне активности. 
 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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Корелација са  осталим  наставним предметима 
 
 Наставу као и  садржаје песама и композиција увек треба повезивати са садржајима осталих 
наставних предмета: српски језик и књижевност, страни језици, историја, географија, биологија,  физичко 
васпитање, ликовна култура, верска настава, математика, информатика и рачунарство, као и са 
музичким животом друштвене средине:  ученици и школа, празници и обичаји, домовина и завичај, 
природа и околина, годишња доба и живот. 

Ред.бр. 
наставне 

теме 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ И 
САДРЖАЈИ 

Бр. 
часова 
по теми 

Бр. часова за 

Исходи по теми Начин остваривања 
обраду 

остале 
типове 
часова 

1. 

Извођење музике: 
 

Певање: 

-певање песама по слуху 
и из нотног текста 
разноврсног садржаја 
,карактера ,домаћих и 
страних аутора 

 

Свирање: 

-свирање одломака и 
једноставних композиција 
на Орфовим 
инструментима 

Основе муз.писмености: 

- усваја теоријска знања 
кроз музицирање 

20 12 8 

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 

 

 

 

час започети вежбама 
дисања,  певањем 
вокализа и техничких 
вежби 

- код учења тема  прво се  
пева па свира по слуху 

-певање и свирање 
одломака, па њихово 
спајање у целину 

-заједничко музицирање и 
разговор о извођењу-
евалуација 

2. 

Слушање музике:  

-Слушање вокалних, 
вокално-инструменталних 
и инструменталних 
композиција, домаћих и 
страних композитора 
различитог карактера и 
облика 

-Слушање дела најстарије 
фолклорне традиције 

 

9 6 3 

-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 

користити ликовну 
уметност за израз 
доживљаја 

-тражити да се упореде 

различите кратке 
композиције 

-обратити пажњу на везу 
музике и текста, музике и 
живота 
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3. 

Музичко стваралаштво: 

-стварање пратње за 

песме ритмичким и 

звучним ефектима 

-стварање покрета уз 

музику  

-компоновање мелодије и 

импровизација мелодије 

на задати текст; 

.импровизација дијалога 
на инструментима 
Орфовог инструментарија 

7 4 3 

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 

подстаћи децу на 
компоновање кроз рад са 
музичким питањима и 
одговорима, ритмичким  и 
мелодијским допуњалкама 
са потписаним текстом, 
састављањем мелодија од 
понуђених мотива 

 

 

 УКУПНО: 36 22 14   

                                                               

 
 ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ 
 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ; 
 
Циљ васпитно-образовнограда овог изборног предмета јестед а додатно подстице развој И практицних 
И теориских знања уценикакија су вазна за њихово слободно,спонтано И креативно комбиновање 
ликовних елемената у области:цртања сликања вајања,графикепримењених уметности И визуелних 
комуникација а у циљу развоја њиховог креативног мисљења. 
 
Ова изборна настава такође: 
-омогуцава И подстице развој уцениковог спонтаног И креативног мисљења у областима ликовне 
цултуре 
-мтивисе уценике на упознавање основних елемената ликовног језика 
-развија способност И веце осетљивости уценика за опазање квалитета свих ликовних елемената: 
линија,облика,боја; 
-развија способност уценика за визуелно памцење за повезивање опазених информација каооснове 
увођења у креативно визуелно мисљење; 
-развија способност за препознавање основних својстава традиционалне, модерне И савремене 
уметности. 
 
Садрзаји програма: 
 
ЦРТАЊЕ(12) 
 
Врсте  И својства линије(2) 
-Линија као средтво за стварање разлицитих квалитета поврсина (2) 



ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

285 

 

-Естетско процењивање (1) 
Односи велицина(2) 
Лепо писање са калиграфијом(2) 
Компоновање висе ритмицких Целина у простору(2) 
Естетсо процењивање1 
СЛИКАЊЕ(12) 
Својства сликарских материјала И подлога (2) 
Ритмицко компоновање боја И облика(2) 
Корисцење разних материјала за компоновање(2) 
Визуелно споразумевање(2) 
Временски И просторни низови (2) 
Сликање естетско процењивање(1) 
ВАЈАЊЕ(12) 
Вајање врста вајарског материјала(4) 
Везивање тродимензионалних облика у простору(2) 
Слободно компоновање(2) 
Обликовање употрбних предмета2+1) 
Вајање естетска анализа(1) 

 

6. РАЗРЕД 
 
СРПСКИ ЈЕЗИК 
 
ЦИЉ  наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног 
језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати;  да  упознају , доживе и оспособе се да 
тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка  остварења из  српске и 
светске баштине. 
 
ЗАДАЦИ НАСТАВЕ Развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; 
- Описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног 
језика; 

- Поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 
- Упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским 
могућностима српског језика; 
- Оспособљавање за  успешно служење књижевним језиком у  различитим видовима његове 
усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама ( улога говорника, слушаоца, 
саговорника и читаоца); 
- Уочавање разлике између локалног говора и књижевног језика; 
- Развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној  уметности; 

- Развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и  писмено 
изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза; 
- Увежбавање и усавршавање гласног читања и читања у себи ( доживљајног, изражајног, 
интерпретативног, истраживачког, читање са разумевањем, логичко читање) у  складу са врстом текста ( 
књижевним и осталим текстовима); 
- Оспособљавање за читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање 
књижевноуметничких дела разних жанрова; 
- Упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих 
енциклопедија и часописа за децу; 
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- Поступно и систематично оспособљавање ученика за логичко схватање и  критичко 
процењивање прочитаног текста; 

- Развијање потребе за књигом, способности да се њоме ученици самостално служе као извором 
сазнања; навикавање  на самостално коришћење библиотеке ( одељењскњ, школске, месне); поступно 
овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама; 
- Поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских 
остварења ( позориште, филм); 
- Усвајање основних функционалних појмова и теоријских појмова из књижевности, позоришне и 
филмске уметности; 
- Упознавање, развијање, чување и поштовање  властитог националног и културног идентитета  у 
делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и  других уметничких остварења; 
- Развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује; 
- Навикавање на редовно праћење и критичко процењивање часописа за децу и  емисија за децу 
на радију и телевизији; 

- Подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 
- Подстицање, вредновање и неговање ученичких ваннаставних активности ( литерарна, језичка, 
рецитаторска, драмска, новинарска секција и др); 
- Васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и 
других позитивних вредности; 

- Развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима. 
 
OПЕРАТИВНИ  ЗАДАЦИ 
 

 Увођење ученика у грађење речи; 

 Упознавање са гласовним системом; 

 Упознавање гласовних алтернација, њихово уочавање у грађењу и и промени речи; 

 Утврђивање знања о значењу и функцији придевских заменица; 

 Стицање основнох знања  о грађењу и значењима глаголских облика; 

 Проширивање знања о сложеној реченици; 

 Оспособљавање ученика за уочавање разлика  између дугих акцената; 

 Оспособљавање за уочавање и тумачење узрочно – последичних веза у уметничком тексту, за 
исказивање властитих судова и закључака приликом анализе текста и у разним говорним 
ситуацијама; 

 Развијање способности за уочавање и тумачење емоција, мотива и песничких слика у лирском 
тексту; 

 Постепено упознавање структуре основних облика усменог и писменог изражавања – према 
захтевима програма. 

 
        На основу Школског програма и Развојног плана школе  , 
а  у оквиру часова редовне, допунске  и додатне наставе и  ваннаставних  активности  ( новинарске, 
рецитаторске, литерарне и  и драмске секвије), планирају се и следеће активности: 
 
- Рад са ученицима са  специјалним потребама и сметњама у развоју по индивидуалним 
програмима; 

- Учешће   и реализација културних активности школе : 
- Прослава Дана   школе, 
- Прослава школске славе, 
- Пријем првака и  крај школске године, 
- Прослава школских и државних  празника, 
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- Организовање и учешће на приредбама у окружењу, 
- Одлазак на позоришне представе, 
- Учешће на литерарним конкурсима и такмичењима, 
- Учешће на такмичењима рецитатора, 

- Учешће на такмичењима и смотрама драмских секција,  
- Учешћена такмичењима из граматике, језичке културе   књижевности,   
- Израда  школских новина,  
- Израда летописа школе..... 

 
-      Ради развоја и промовисања здравог начина живота -  систематизација градива граматике уз 
одговарајуће спортске активности ( игре са лоптом) ;  припрема за писмене вежбе или писмене задатке, 
као и говорне вежбе уз шетњу  у природи; 
 

- У циљу превенције насиља, наркоманије, малолетничке деликвенције – 
Разговор са ученицима поводом одговарајућих текстова, у оквиру обраде одговаајућих тема или кроз 
писмене или говорне  вежбе; 
 
- Константна сарадња са родитељима или старатељима ученика, као и организацијама локалне 
самоуправе у циљу остваривања програма заштите од насиља и занемаривања; остваривања програма 
превенције других облика ризичног понашања као што су, нарочито, употреба  алкохола,  дувана , 
психоактивних  супстанци и  малолетничке деликвенција; 
 

- Константна сарадња са ПП службом школе у превенцији свих облика ризичног понашања; 
- Константно праћење  склоности и способности ученика; 
- Јачање свести ученика о значају здравља и здравог начина живота; 
- Учешће у добротворним акцијама и бризи о угроженим појединцима; 
- Учешће и информисање ученика о потреби подизања еколошке свести и значају очувања 
животне средине, као и очувања  природних ресурса – кроз разговоре са ученицима приликом обраде 
одговарајућих наставних тема; 
- Учешће ученика и наставника у вођењу Летописа школе и опремању школског сајта. 
КОРЕЛАЦИЈА: 
Граматика: 

- Подела гласова – корелација са наставом биологије, 
- Слогови – корелација са наставом музичке културе, 
- Корелација са наставом страних језика  (  глаголски облици, правопис...), 
- Корелација са наставом информатике и ликовном културом ( израда паноа и презентација), 
- Повезивање са раније стеченим знањима. 

Књижевност: 

- Лирске народне песме – корелација са музичком културом, 
- Епске народне песме – корелација са историјом, 
- Свети  Сава у књижевности – корелација са ликовном културом, историјом и музичком културом, 
- Описне лирске песме – корелација са ликовном културом, 
- Драмски текстови – сарадња са драмском секцијом, 
- Константна сарадња са литерарном ,новинарском и рецитаторском секцијом. 

 
Правопис:  

- Корелација  знања из језика и књижевности 
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Искази који описују шта ученик/ученица зна и уме на одређеном 
нивоу 

1.
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и
, 
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1. Вештина читања и 
разумевање 
прочитаног 

Основни CJ.1.1.5 
проналази и издваја основне информације из текста према датим 
критеријумима 

Средњи  CJ.2.1.5. 
проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или 
више њих (према датим критеријумима) 

Напредни CJ.3.1.4 
чита и тумачи сложеније нелинеарне елементе текста: вишеструке 
легенде, табеле, дијаграме и графиконе 

2. Писано 
изражавање 

Основни  CJ.1.2.1 зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

Основни  CJ.1.2.2 саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

Основни  CJ.1.2.3. 
саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст 
и уме да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и 
завршни део текста) 

Основни  CJ.1.2.4. уме да преприча текст 

Основни  CJ.1.2.7. зна да се служи Правописом (школским издањем)* 

Основни  CJ.1.2.8 
примењује правописну норму (из сваке правописне области) у 
једноставним примерима 

Средњи  CJ.2.2.1. 
саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је 
јединствен, кохерентан и унутар себе повезан 

Средњи  CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 

Напредни  CJ.3.2.1. 
организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује 
прикладан наслов тексту и поднаслове деловима текста 

 Напредни  CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 

3. Граматика, 
лексика, народни и 
књижевни језик 

Основни  CJ.1.3.1. 
зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове у једноставнијим 
примерима; примењује књижевнојезичку норму у вези са гласовним 
променама 

Основни  CJ.1.3.4. 
препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије 
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с 
облицима речи 

Основни  CJ.1.3.5. 
разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради реч 
према задатом значењу на основу постојећих творбених модела 

Основни  CJ.1.3.8. 
одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) 
примерима 

Основни  CJ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми 

Основни  CJ.1.3.21. 
разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за лични 
развој* 

Средњи  CJ.2.3.3. 
познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик 
променљиве речи 

Средњи  CJ.2.3.4. 
познаје основне начине грађења речи (извођење, слагање, 
комбинована творба, претварање) 

Средњи  CJ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима 

Средњи  CJ.2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици 

Напредни  CJ.3.3.1. дели реч на слогове у сложенијим случајевима 

4. Књижевност 

Основни CJ.1.4.2. 
разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска 
књижевност) 

Основни  CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

Основни CJ.1.4.5. 
препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: 
нарација, дескрипција, дијалог и монолог 

Основни  CJ.1.4.6. 
препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту 
(епитет, поређење, ономатопеја) 

Основни  CJ.1.4.7. 
уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, 
фабулу, време и место радње, лик... 
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Искази који описују шта ученик/ученица зна и уме на одређеном 
нивоу 

Основни  CJ.1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела* 

Средњи CJ.2.4.2. 
повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; 
препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, 
ликова, карактеристичних ситуација 

Средњи CJ.2.4.5.  
препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у 
књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, градација, 
метафора, контраст) 

 

 

Средњи  CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела 

Напредни  CJ.3.4.2. 
издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном 
тексту 

Напредни  CJ.3.4.4. 
проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских 
фигура у тексту 

 

 
Напредни CJ.3.4.6. 

тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се 
на само дело 

Напредни CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 

2.
 И

 с
тв

ар
и

 и
м

ај
у 

д
уш

у 

1.Вештина читања и 
разумевање 
прочитаног 

Основни CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи 

Основни CJ.1.1.2. 
разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху текста: 
експозиција (излагање), дескрипција (описивање), нарација 
(приповедање), аргументација, пропаганда * 

Основни  CJ.1.1.5. 
проналази и издваја основне информације из текста према датим 
критеријумима 

Основни  CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

Основни CJ.1.1.7. 
повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане 
односе (временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и 
извoди закључак заснован на једноставнијем тексту 

Средњи CJ.2.1.5. 
проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или 
више њих (према датим критеријумима) 

Средњи  CJ.2.1.7. 
препознаје став аутора неуметничког текста и разликује га од 
другачијих ставова изнетих у таквом тексту 

Напредни CJ.3.1.1. 
проналази, издваја и упоређује информације из два дужa текстa 
сложеније структуре или више њих (према датим критеријумима) 

Напредни  CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст 

2.Писано 
изражавање 

Основни  CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

Основни CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

Основни CJ.1.2.3. 
саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст 
и уме да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и 
завршни део текста) 

Основни CJ.1.2.4. уме да преприча текст 

 

Основни CJ.1.2.5. 
свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору, односно 
писању), теми, прилици и сл.; препознаје и употребљава одговарајуће 
језичке варијетете (формални или неформални) 

Основни CJ.1.2.8. 
примењује правописну норму (из сваке правописне области) у 
једноставним примерима 

Средњи  CJ.2.2.1. 
саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је 
јединствен, кохерентан и унутар себе повезан  
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Искази који описују шта ученик/ученица зна и уме на одређеном 
нивоу 

Средњи  CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 

Напредни  CJ.3.2.1. 
организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује 
прикладан наслов тексту и поднаслове деловима текста 

Напредни  CJ.3.2.2. саставља аргументативни текст 

Напредни  CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 

3. Граматика, 
лексика, народни и 
књижевни језик 

Основни CJ.1.3.1. 
зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове у једноставнијим 
примерима; примењује књижевнојезичку норму у вези са гласовним 
променама 

Основни CJ.1.3.5. 
разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради реч 
према задатом значењу на основу постојећих творбених модела 

Средњи  CJ.2.3.2. препознаје гласовне промене 

 

Средњи CJ.2.3.4. 
познаје основне начине грађења речи (извођење, слагање, 
комбинована творба, претварање) 

Напредни  CJ.3.3.2. познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и именује) 

4. Књижевност 

Основни  CJ.1.4.1. 
повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених 
програмима од V до VIII разреда) са именима аутора тих дела 

Основни CJ.1.4.2. 
разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска 
књижевност) 

Основни  CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

Основни  CJ.1.4.5. 
препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: 
нарација, дескрипција, дијалог и монолог 

Основни  CJ.1.4.7. 
уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, 
фабулу, време и место радње, лик... 

Средњи  CJ.2.4.1. 
повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и 
са временом које се узима за оквир приповедања 

Средњи  CJ.2.4.2. 
повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; 
препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, 
ликова, карактеристичних ситуација 

 CJ.2.4.6. 
одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика 
(психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност 

Средњи  CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела 

Напредни  CJ.3.4.6. 
тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се 
на само дело 

Напредни  CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 
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1.Вештина читања и 
разумевање 
прочитаног 

Основни  CJ.1.1.5. 
проналази и издваја основне информације из текста према датим 
критеријумима 

Основни  CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

Средњи  CJ.2.1.5. 
проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или 
више њих (према датим критеријумима) 

Средњи  CJ.2.1.6. 
разликује чињеницу од коментара, објективност од пристрасности и 
пропаганде на једноставним примерима 

Напредни  CJ.3.1.3. 
издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе 
против ње; изводи закључке засноване на сложенијем тексту 

2.Писано 
изражавање 

Основни  CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

Основни  CJ.1.2.3. 
саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст 
и уме да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и 
завршни део текста) 

Основни  CJ.1.2.5. 
свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору, односно 
писању), теми, прилици и сл.; препознаје и употребљава одговарајуће 
језичке варијетете (формални или неформални) 

Основни  CJ.1.2.8. 
примењује правописну норму (из сваке правописне области) у 
једноставним примерима 

Средњи  CJ.2.2.1. 
саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је 
јединствен, кохерентан и унутар себе повезан 

Средњи  CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 

Напредни  CJ.3.2.1. 
организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује 
прикладан наслов тексту и поднаслове деловима текста 

 Напредни  CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 

3.Граматика, 
лексика, народни и 
књижевни језик 

Основни  CJ.1.3.1. 
зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове у једноставнијим 
примерима; примењује књижевнојезичку норму у вези са гласовним 
променама 

Основни  CJ.1.3.2. уочава разлику између књижевне и некњижевне акцентуације* 

Основни  CJ.1.3.3. одређује место реченичног акцента у једноставним примерима 

Основни  CJ.1.3.4. 
препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије 
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с 
облицима речи 

Основни  
CJ.1.3.6. 

препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску реченицу 
и комуникативну реченицу) 

Основни  
CJ.1.3.7. 

разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, упитне, 
заповедне) 

Основни  
CJ.1.3.8. 

одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) 
примерима 

Основни  
CJ.1.3.12. 

познаје основне лексичке појаве: једнозначност и вишезначност речи; 
основне лексичке односе: синонимију, антонимију, хомонимију; 
метафору* као лексички механизам 

Средњи  CJ.2.3.1. одређује место акцента у речи; зна основна правила акценатске норме 

Средњи  CJ.2.3.2. препознаје гласовне промене 

Средњи  
CJ.2.3.3. 

познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик 
променљиве речи 

Средњи  CJ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима 
Средњи 

CJ.2.3.10. 

зна значења речи и фразеологизама који се јављају у школским 
текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.), као и 
литерарним и медијским текстовима намењеним младима, и правилно 
их употребљава 

Напредни  CJ.3.3.1. дели реч на слогове у сложенијим случајевима 



ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

292 

 

Н
ас

та
в

н
а 

те
м

а 

 
 
Облaст 

 
 
Ниво 

 
 
Шифра 

 
 
Искази који описују шта ученик/ученица зна и уме на одређеном 
нивоу 

 
Напредни  CJ.3.3.2. познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и именује) 

Напредни  CJ.3.3.4. 
познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и 
подврстама речи и њиховим граматичким категоријама 

4.Књижевност  

Основни CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

Основни CJ.1.4.6. 
препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту 
(епитет, поређење, ономатопеја) 

Основни  CJ.1.4.7. 
уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, 
фабулу, време и место радње, лик... 

Средњи CJ.2.4.2. 
повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; 
препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, 
ликова, карактеристичних ситуација 

Средњи CJ.2.4.5. 
препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у 
књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, градација, 
метафора, контраст) 

 

Средњи  CJ.2.4.6. 
одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика 
(психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност 

 

 Напредни  CJ.3.4.2. 
издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном 
тексту 

 

 Напредни CJ.3.4.6. 
тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се 
на само дело 

  Напредни  CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 

 

 Напредни CJ.3.4.8. 
повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима који се 
обрађују у настави* 

4.
К
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н
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ш
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1.Вештина читања и 
разумевање 
прочитаног 

Основни CJ.1.1.2. 
разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху текста: 
експозиција (излагање), дескрипција (описивање), нарација 
(приповедање), аргументација, пропаганда * 

Основни CJ.1.1.4. 

разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, 
поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, 
предговор, поговор); препознаје цитат; служи се садржајем да би 
пронашао одређени део текста 

Основни  CJ.1.1.5. 
проналази и издваја основне информације из текста према датим 
критеријумима 

Основни  CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

Основни CJ.1.1.7. 
повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане 
односе (временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и 
извoди закључак заснован на једноставнијем тексту 

Средњи  CJ.2.1.5. 
проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или 
више њих (према датим критеријумима) 

Средњи  CJ.2.1.6. 
разликује чињеницу од коментара, објективност од пристрасности и 
пропаганде на једноставним примерима 

Напредни  CJ.3.1.1. 
проналази, издваја и упоређује информације из два дужa текстa 
сложеније структуре или више њих (према датим критеријумима) 

Напредни  CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст 

2.Писано 
изражавање 

Основни  CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

Основни  CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

Основни  CJ.1.2.3. 
саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст 
и уме да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и 
завршни део текста) 

 Основни  CJ.1.2.5. 
свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору, односно 
писању), теми, прилици и сл.; препознаје и употребљава одговарајуће 
језичке варијетете (формални или неформални) 
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Искази који описују шта ученик/ученица зна и уме на одређеном 
нивоу 

Основни  CJ.1.2.8. 
примењује правописну норму (из сваке правописне области) у 
једноставним примерима 

Средњи  CJ.2.2.1. 
саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је 
јединствен, кохерентан и унутар себе повезан 

Средњи CJ.2.2.2. саставља вест, реферат и извештај 

Средњи CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 

Напредни  CJ.3.2.1. 
организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује 
прикладан наслов тексту и поднаслове деловима текста 

Напредни  CJ.3.2.2. саставља аргументативни текст 

Напредни  CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 

3.Граматика, 
лексика, народни и 
књижевни језик 

Основни CJ.1.3.2. уочава разлику између књижевне и некњижевне акцентуације* 

Основни CJ.1.3.4. 
препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије 
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с 
облицима речи 

Средњи CJ.2.3.3. 
познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик 
променљиве речи 

Напредни  CJ.3.3.3. 
зна и у свом говору примењује* акценатску норму 
 

 Напредни CJ.3.3.4. 
познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и 
подврстама речи и њиховим граматичким категоријама  

4.Књижевност 

Основни CJ.1.4.1. 
повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених 
програмима од V до VIII разреда) са именима аутора тих дела 

Основни 
CJ.1.4.2. 

разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска 
књижевност) 

Основни  CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

Основни 
CJ.1.4.4. 

препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и 
десетерац) 

Основни  
CJ.1.4.7. 

уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, 
фабулу, време и место радње, лик... 

Основни  
CJ.1.4.8. 

има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и 
поштује национално, књижевно и уметничко наслеђе* 

Средњи CJ.2.4.1. 
повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и 
са временом које се узима за оквир приповедања 

Средњи CJ.2.4.2. 
повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; 
препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, 
ликова, карактеристичних ситуација 

Средњи CJ.2.4.6. 
одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика 
(психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност 

Средњи CJ.2.4.7. 
разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: 
приповедање, описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог 

Средњи CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела 

Напредни CJ.3.4.1. 
наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова 
карактеристичних тема и мотива 

Напредни CJ.3.4.2. 
издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном 
тексту 

Напредни CJ.3.4.6. 
тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се 
на само дело 

Напредни CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 

5.
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1.Вештина читања и 
разумевање 
прочитаног 

Основни CJ.1.1.5. 
проналази и издваја основне информације из текста према датим 
критеријумима 

Основни CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 
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Искази који описују шта ученик/ученица зна и уме на одређеном 
нивоу 

Основни CJ.1.1.7. 
повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане 
односе (временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и 
извoди закључак заснован на једноставнијем тексту 

 

Основни CJ.1.3.4. 
препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије 
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с 
облицима речи 

Основни  CJ.1.3.6. 
препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску реченицу 
и комуникативну реченицу) 

Основни  CJ.1.3.7. 
разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, упитне, 
заповедне) 

Основни  CJ.1.3.8. 
одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) 
примерима 

 

3. Граматика, 
лексика, народни и 
књижевни језик 

Основни CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта) 

Средњи  CJ.2.3.3. 
познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик 
променљиве речи 

Средњи CJ.2.3.5. 
препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, 
независних и зависних предикатских реченица) 

Средњи  CJ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика 

Напредни  CJ.3.3.4. 
познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и 
подврстама речи и њиховим граматичким категоријама 

Напредни CJ.3.3.5. 
познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, 
независних и зависних предикатских реченица) 

Напредни  CJ.3.3.6. 
познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика 
(уме да их објасни и зна терминологију у вези с њима) 

4.Књижевност 

Основни CJ.1.4.2. 
разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска 
књижевност) 

Основни CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

Основни CJ.1.4.4. 
препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и 
десетерац) 

Основни CJ.1.4.5. 
препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: 
нарација, дескрипција, дијалог и монолог 

Основни CJ.1.4.7. 
уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, 
фабулу, време и место радње, лик... 

Основни CJ.1.4.8. 
има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и 
поштује национално, књижевно и уметничко наслеђе* 

Средњи CJ.2.4.1. 
повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и 
са временом које се узима за оквир приповедања 

Средњи CJ.2.4.5. 
препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у 
књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, градација, 
метафора, контраст) 

Средњи CJ.2.4.6. 
одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика 
(психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност 

Средњи CJ.2.4.7. 
разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: 
приповедање, описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог 

Средњи CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела 

Напредни CJ.3.4.2. 
издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном 
тексту 

Напредни CJ.3.4.4. 
проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских 
фигура у тексту 

Напредни CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе 

Напредни CJ.3.4.6. 
тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се 
на само дело 
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Искази који описују шта ученик/ученица зна и уме на одређеном 
нивоу 

Напредни CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 

 

1.Вештина читања и 
разумевање 
прочитаног 

Основни CJ.1.1.5. 
проналази и издваја основне информације из текста према датим 
критеријумима 

Основни CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

Средњи CJ.2.1.1. 

чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично 
читање“ (ради брзог налажења одређених информација); читање „с 
оловком у руци“ (ради учења, ради извршавања различитих задатака, 
ради решавања проблема); читање ради уживања* 

2.Писано 
изражавање 

Основни CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

Основни CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

Основни CJ.1.2.3. 
саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст 
и уме да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и 
завршни део текста) 

Основни CJ.1.2.7. зна да се служи Правописом (школским издањем)* 

Основни CJ.1.2.8. 
примењује правописну норму (из сваке правописне области) у 
једноставним примерима 

Средњи  CJ.2.2.1. 
саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је 
јединствен, кохерентан и унутар себе повезан 

Средњи  CJ.2.2.4. зна основне особине говорног и писаног језика* 

Средњи  CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 

Напредни CJ.3.2.1. 
организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује 
прикладан наслов тексту и поднаслове деловима текста 

 Напредни  CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 

3.Граматика, 
лексика, народни и 
књижевни језик 

Основни CJ.1.3.6. 
препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску реченицу 
и комуникативну реченицу) 

 

Основни  CJ.1.3.7. 
разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, упитне, 
заповедне) 

6.
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Основни CJ.1.3.8. 
одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) 
примерима 

Средњи CJ.2.3.3. 
познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик 
променљиве речи 

Напредни  CJ.3.3.5. 
познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, 
независних и зависних предикатских реченица) 

Напредни CJ.3.3.6. 
познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика 
(уме да их објасни и зна терминологију у вези с њима) 

4.Књижевност 

Основни CJ.1.4.1. 
повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених 
програмима од V до VIII разреда) са именима аутора тих дела 

Основни  CJ.1.4.2. 
разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска 
књижевност) 

Основни  CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

Основни  CJ.1.4.7. 
уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, 
фабулу, време и место радње, лик... 

Основни CJ.1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела* 

Средњи CJ.2.4.6. 
одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика 
(психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност 

Средњи CJ.2.4.7. 
разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: 
приповедање, описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог 

Напредни CJ.3.4.6. 
тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се 
на само дело 
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Искази који описују шта ученик/ученица зна и уме на одређеном 
нивоу 

Напредни CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 

 

1.Вештина читанња 
и разумевање 
прочитаног 

Основни 
CJ.1.1.5. 

проналази и издваја основне информације из текста према датим 
критеријумима 

Основни CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

Основни  
CJ.1.1.7. 

повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане 
односе (временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и 
извoди закључак заснован на једноставнијем тексту 

Средњи  

CJ.2.1.1. 

чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично 
читање“ (ради брзог налажења одређених информација); читање „с 
оловком у руци“ (ради учења, ради извршавања различитих задатака, 
ради решавања проблема); читање ради уживања* 

Средњи  
CJ.2.1.2. 

познаје врсте неуметничких текстова (излагање, технички опис, 
техничко приповедање, расправа, реклама) 

Напредни CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст 

 Напредни  CJ.3.1.3. 
издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе 
против ње; изводи закључке засноване на сложенијем тексту 

2.Писано 
изражавање 

Основни CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 
Основни  CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

Основни CJ.1.2.3. 
саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст 
и уме да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и 
завршни део текста) 

Основни CJ.1.2.4. уме да преприча текст 

Основни CJ.1.2.8. 
примењује правописну норму (из сваке правописне области) у 
једноставним примерима 

Средњи  CJ.2.2.1. 
саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је 
јединствен, кохерентан и унутар себе повезан 

Средњи CJ.2.2.3. пише резиме краћег и/или једноставнијег текста 

Средњи  CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 

Напредни CJ.3.2.1. 
организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује 
прикладан наслов тексту и поднаслове деловима текста 
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 Напредни CJ.3.2.2. саставља аргументативни текст 

3.Граматика, 
лексика, народни и 
књижевни језик 

Основни CJ.1.3.4. 
препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије 
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с 
облицима речи 

Основни CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта) 

Средњи CJ.2.3.3. 
познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик 
променљиве речи 

Средњи CJ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика 

Напредни CJ.3.3.6. 
познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика 
(уме да их објасни и зна терминологију у вези с њима) 

4.Књижевност 

Основни CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

Основни  CJ.1.4.1. 
повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених 
програмима од V до VIII разреда) са именима аутора тих дела 

Средњи CJ.2.4.7. 
разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: 
приповедање, описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог 

Средњи  CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела 
Средњи  CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама* 

Напредни CJ.3.4.6. 
тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се 
на само дело 

Напредни CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 
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1.Вештина читања и 
разумевање 
прочитаног 

Основни CJ.1.1.5. 
проналази и издваја основне информације из текста према датим 
критеријумима 

Основни CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

 
Основни CJ.1.1.7. 

повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане 
односе (временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и 
извoди закључак заснован на једноставнијем тексту 

Напредни  CJ.3.1.3. 
издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе 
против ње; изводи закључке засноване на сложенијем тексту 

2.Писано 
изражавање 

Основни CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

Основни CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

Основни CJ.1.2.3. 
саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст 
и уме да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и 
завршни део текста) 

Основни CJ.1.2.6. 
влада основним жанровима писане комуникације: саставља писмо; 
попуњава различите обрасце и формуларе с којима се сусреће у 
школи и свакодневном животу 

Средњи  CJ.2.2.4. зна основне особине говорног и писаног језика* 

Средњи  CJ.2.2.1. 
саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је 
јединствен, кохерентан и унутар себе повезан 

Напредни  CJ.3.2.1. 
организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује 
прикладан наслов тексту и поднаслове деловима текста 

Напредни  CJ.3.2.2. саставља аргументативни текст 

3.Граматика, 
лексика, народни и 
књижевни језик 

Основни CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта) 

Основни CJ.1.3.15. 
одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог 
састава и/или контекста у коме су употребљени (једноставни 
случајеви) 

Средњи CJ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика 

Напредни CJ.3.3.6. 
познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика 
(уме да их објасни и зна терминологију у вези с њима) 

4.Књижевност 

Основни CJ.1.4.2. 
разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска 
књижевност) 

Основни  CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

Основни  CJ.1.4.6. 
препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту 
(епитет, поређење, ономатопеја) 

Основни CJ.1.4.7. 
уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, 
фабулу, време и место радње, лик... 

Средњи CJ.2.4.2. 
повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; 
препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, 
ликова, карактеристичних ситуација 

Средњи CJ.2.4.5. 
препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у 
књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, градација, 
метафора, контраст) 

Средњи CJ.2.4.6. 
одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика 
(психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност 

 

Напредни  CJ.3.4.2. 
издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном 
тексту 

Напредни  CJ.3.4.4. 
проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских 
фигура у тексту 
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Искази који описују шта ученик/ученица зна и уме на одређеном 
нивоу 

 

 
Напредни CJ.3.4.6. 

тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се 
на само дело 

Напредни CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 

9.
 Ж

и
в

о
т 

је
 л

еп
 

1.Вештина читања и 
разумевање 
прочитаног 

Основни CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи 

Основни CJ.1.1.5. 
проналази и издваја основне информације из текста према датим 
критеријумима 

Основни CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

Основни CJ.1.1.7. 
повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане 
односе (временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и 
извoди закључак заснован на једноставнијем тексту 

Средњи CJ.2.1.5. 
проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или 
више њих (према датим критеријумима) 

Средњи CJ.2.1.6. 
разликује чињеницу од коментара, објективност од пристрасности и 
пропаганде на једноставним примерима 

Напредни  
CJ.3.1.1. 

проналази, издваја и упоређује информације из два дужa текстa 
сложеније структуре или више њих (према датим критеријумима) 

2.Писано 
изражавање 

Основни CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

Основни CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

Основни CJ.1.2.3. 
саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст 
и уме да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и 
завршни део текста) 

Основни CJ.1.2.5. 
свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору, односно 
писању), теми, прилици и сл.; препознаје и употребљава одговарајуће 
језичке варијетете (формални или неформални) 

Основни CJ.1.2.8. 
примењује правописну норму (из сваке правописне области) у 
једноставним примерима 

Средњи CJ.2.2.1. 
саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је 
јединствен, кохерентан и унутар себе повезан 

Средњи CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 

Напредни CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 

Напредни CJ.3.2.1. 
организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује 
прикладан наслов тексту и поднаслове деловима текста 

3.Граматика, 
лексика, народни и 
књижевни језик 

Основни CJ.1.3.2. уочава разлику између књижевне и некњижевне акцентуације* 
Основни CJ.1.3.3. одређује место реченичног акцента у једноставним примерима 

Основни CJ.1.3.4. 
препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије 
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с 
облицима речи 

Основни CJ.1.3.5. 
разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради реч 
према задатом значењу на основу постојећих творбених модела 

Основни  CJ.1.3.16. служи се речницима, приручницима и енциклопедијама 
Основни CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта) 

Средњи CJ.2.3.2. препознаје гласовне промене 

Средњи CJ.2.3.3. 
познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик 
променљиве речи 

Средњи CJ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика 

Средњи CJ.2.3.11. 
одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог 
састава и/или контекста у коме су употребљени (сложенији примери) 

 Напредни CJ.3.3.2. познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и именује) 
 Напредни CJ.3.3.3. зна и у свом говору примењује* акценатску норму 

 Напредни CJ.3.3.4. 
познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и 
подврстама речи и њиховим граматичким категоријама 
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Искази који описују шта ученик/ученица зна и уме на одређеном 
нивоу 

 Напредни CJ.3.3.6. 
познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика 
(уме да их објасни и зна терминологију у вези с њима) 

 Напредни CJ.3.3.7. 
уме да одреди значења непознатих речи и израза на основу њиховог 
састава, контекста у коме су употребљени, или на основу њиховог 
порекла 

4.Књижевност 

Основни CJ.1.4.1. 
повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених 
програмима од V до VIII разреда) са именима аутора тих дела 

Основни CJ.1.4.2. 
разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска 
књижевност) 

Основни CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

Основни CJ.1.4.4. 
препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и 
десетерац) 

Основни CJ.1.4.5. 
препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: 
нарација, дескрипција, дијалог и монолог 

Основни CJ.1.4.6. 
препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту 
(епитет, поређење, ономатопеја) 

Основни CJ.1.4.7. 
уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, 
фабулу, време и место радње, лик... 

Основни CJ.1.4.8. 
има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и 
поштује национално, књижевно и уметничко наслеђе* 

Основни CJ.1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела* 

Средњи CJ.2.4.1. 
повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и 
са временом које се узима за оквир приповедања 

Средњи CJ.2.4.2. 
повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; 
препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, 
ликова, карактеристичних ситуација 

Средњи CJ.2.4.5. 
препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у 
књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, градација, 
метафора, контраст) 

Средњи CJ.2.4.6. 
одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика 
(психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност 

Средњи CJ.2.4.7. 
разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: 
приповедање, описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог 

 

 

Напредни CJ.3.4.4. 
проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских 
фигура у тексту 

Напредни CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе 

Напредни CJ.3.4.6. 
тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се 
на само дело 

Напредни CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 

 

 
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 
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 
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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.  
 
 

 Т
Е

М
А

 
 

 
ИСХОДИ НАСТАВЕ ПО ТЕМАМА  
 

 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ  
И НАСТАВНИ САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 
 
  

 
БРОЈ ЧАСОВА ЗА 

 О
Б

Р
А

Д
У

 

О
С

Т
А

Л
Е

 
Т

И
П

О
В

Е
 Ч

А
С

А
 

 У
К

У
П

Н
О

 

1.
  S

ta
rt

er
 u

n
it

 
(П

о
ч

ет
н

а 
те

м
а)

 

Ученици могу да: 
- препознају и именују 
родбинске везе; 
- постављају и одговарају 
на питања о родбинским 
односима; 
- размењују личне 
онформације; 
- знају да питају и кажу 
коме шта припада; 
- разговарају о животу у 
школи; 
  
 

Ученици уче и увежбавају: 
-изразе и речи које се доносе на породицу и породичне-
родбинске везе; 
изразе и речи које се односе на живот и рад у школи; 
- језичке структуре – Present Simple глагола to be (I’m 
happy today. You’re in my class. This is my uncle. How alo 
dare you? Where are you from?)  have got (We haven’t got 
a good maths book.  Have you got ICT notes?), 
егзистенцијално there is / there are (There’s an exam on 
Sunday. Is there any mats homework today?) 
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Ученици могу да: 
- комуницирају о себи, 
школским правилима, 
навикама и активностима 
којима се баве у слободно 
време и чињеницама; 
- разумеју суштину и 
детаље прочитаног 
дескриптивног текста о 
правилима понашања у 
школи; 
- разумеју суштину и 
детаље разговора о 
хобијима и 
интересовањима, који 
слушају; 
- питају и дају своје 
мишљење о одећи; 
- питају и кажу шта им се 
допада / не допада; 
- напишу свој профил на 
интернету.  

Ученици: 
- уче и увежбавају изразе и речи које се односе на 
личне ствари; изразе којима се формулишу правила 
понашања и очекивања; структуре које се користе за 
изражавање мишљења – допадања/недопадања (I’m 
not very keen on… I think it’s really nice. It’s OK I 
suppose.); Present Simple за изражавање навика и 
чињеница, потврдно, одрично и упитно;  
- читају и раде на тексту који говори о животу и раду у 
школи; 
- слушају разговор о хобијима и интересовањима и 
раде задатке; 
- пишу свој профил на интернету. 

3 4 7 
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Ученици: 
- умеју да планирају 
понављање градива; 
- могу да препознају које су 
им јаке и слабе стране; 
- умеју да систематизују и 
класификују градиво; 
- примењују стечена знања и 
вештине; 
- користе време понављања 
и резултате теста као 
показатељ шта треба да 
појачају и додатно 
увежбавају. 
 
 

Ученици: 
- понављају у увежбавају кључне језичке садржаје из тема 
1 и 2; 
- уче како да благовремено и на прави начин планирају 
понављање градива код куће и припрему за тест; 
- анализирају и дискутују где су више, а где мање успешни; 
- уче како да систематизују градиво и лакше уче и памте; 
- уче како да преносе знања из познатог у непознати 
контекст; 
- развијају свест о томе да су грешке пријатељи.  
*Садржај теста ће обихватити градиво из тема 1 и 2 – 
вокабулар, граматику и вештине – читање и писање. 
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Ученици: 
- умеју да опишу свој дом; 
- разумеју суштину и детаље 
прочитаног огласа и текста 
(разгледнице) са путовања; 
- могу да комуницирају о 
својим кућним обавезама;  
- умеју да упућују молбе и 
праве компромисе; 
- разумеју суштину и детаље 
текста о тренутним 
активностима који слушају; 
- могу да комуницирају о 
садашњости – својим 
свакодневним и тренутним 
радњама; 
- умеју да напишу кратак 
текст о свом дому.  

Ученици: 
- уче и увежбавају изразе и речи којима се описује дом  
(pieces of furniture, prepositions- in, on, in front of, behind…, 
adjectives – old, new, traditional…; изразе и речи које се 
доносе на кућне обавезе (take out the rubbish, take the dog 
for a walk, ironing, vacuuming…); изражавањe садашњости -  
тренутних и свакодневних радњи (Present Contionuous 
versus Present Simple ;  
- читају текст (разгледница) са путовања и раде задатке; 
читају и користе информације из огласа; 
- слушају интервју о кућним обавезама и раде говорне 
вежбе везане за тему;  
- пишу кратак текст о идеалном дому. 

3 4 7 

5.
 C

u
m

u
la

ti
ve

 r
ev

ie
w

 1
 

(К
ум

ул
ат

и
в

н
о

 п
о

н
ав

љ
ањ

е 
1)

 

Ученици: 
- умеју да се фокусирају на 
задатак док слушају текст – 
разумевање суштине и 
детаља; 
- умеју да комуницирају о 
својим путовањима – 
смештају, активностима, 
знаменитостима који им се 
допадају / не допадају; 
- знају да напишу имеил о 
свом путовању. 
 
 

Ученици: 
- раде задатак кроз који увежбавају различите технике 
слушања – Listening for gist , Listening for details; 
- усмено увежбавају питања и одговоре која се односе на 
путовања – смештај, активнсотима и знаменитостима; 
- раде ''вођени'' говорни задатак у пару – јасно дата 
ситуација и смернице ко шта треба да каже; 
- увежбавају писање имеила о свом путовању. 0 1 1 
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Ученици: 
- могу да комуницирају о 
прошлости – искуствима, 
осећањима, успоменама, 
(незаборавним) догађајима; 
- разумеју суштину и детаље 
прочитаног текста о искуству из 
прошлости; 
- разумеју суштину и детаље 
текста о искуствима из 
прошлости који слушају; 
- могу писмено и усмено да 
опишу догађај из прошлости. 
 

Ученици: 
- уче и увежбавају изразе и речи које се односе на 
искуства и осећања (lonely, lucky, upset …); Past Simple 
(to be, regular & irregular verbs) потврдно, одрично, 
упитно; временске одреднице за прошлост (last, ago, in 
+ year, century…), егзистенцијално There was / were …  
- читају текст о занимљивом искуству из прошлости и 
раде задатке; 
- слушају текст о познатим личностима и њиховим 
прекретницама у прошлости и раде говорне вежбе 
везане за тему; 
- пишу кратак текст о догађају из прошлости. 
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Ученци: 
- умеју да планирају понављање 
градива; 
- могу да препознају које су им 
јаке и слабе стране; 
- умеју да систематизују и 
класификују градиво; 
- примењују стечена знања и 
вештине; 
- користе време понављања и 
резултате теста као показатељ 
шта треба да појачају и додатно 
увежбавају. 

Ученици: 
- понављају у увежбавају кључне језичке садржаје из 
тема 4, и 6; 
- уче како да благовремено и на прави начин планирају 
понављање градива код куће и припрему за тест; 
- анализирају и дискутују где су више, а где мање 
успешни; 
- уче како да систематизују градиво и лакше уче и 
памте; 
- уче како да преносе знања из познатог у непознати 
контекст; 
- развијају свест о томе да су грешке пријатељи.  
*Садржај писменог задатка  ће обухватити градиво из 
тема 4 и 6 – вокабулар, граматику и вештине – 
слушање, читање и писање. 

0 3 3 
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Ученици: 
- могу да комуницирају о 
прошлости и различитим 
местима на свету; дају и 
одговоре на предлоге; измисле 
причу о путовању; 
- разумеју суштину и детаље 
прочитаног текста о историјским 
занимљивостима 
(подухватима); 
- разумеју суштину и детаље 
текста о географским 
карактеристикама неког места 
који слушају; 
- могу писмено и усмено да 
опишу о необичним искуствима 
из прошлости. 

Ученици: 
- уче и увежбавају изразе и речи које се доносе на 
спорт и рекреацију (climb, run, swim, skateboarding…); 
географске појмове (desert, ocean, valley, river …); 
изражавање прошлих радњи Past Continuous (потврдно, 
одрично и упитно) са when, while, as soon as + 
поређење са глаголским обликом Past Simple; 
- читају текст о историјским подухватима на 
Нијагариним водопадима  и раде задатке; 
- слушају текст о путовању и раде задатке везане за 
географске појмове; 
- пишу измишљену причу о неком подухвату. 

3 4 7 
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Ученици: 
- разумеју суштину и 
детаље текста који слушају 
о излету из прошлости; 
- умеју да разговарају о 
искуствима из прошлости; 
- знају да кажу шта се 
дешавало у неком тренутку 
у прошлости; 
- могу да напишу 
разгледницу са путовања. 
 
 
 

Ученици: 
- раде задатак кроз који увежбавају различите технике 
слушања – Listening for gist , Listening for details; 
- увежбавају питања и одговоре која се односе на искуства из 
прошлости; 
- раде ''вођени'' говорни задатак у пару – јасно дата ситуација и 
смернице ко шта треба да каже; 
- увежбавају писање разгледнице са путовања. 0 1 1 
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Ученици: 
- могу да комуницирају о 
способностима људи у 
садашњости и прошлости;  
- могу да опишу и упореде 
особине живих бића и 
предмета користећи 
компаратив и суперлатив 
придева; 
- разумеју суштину и 
детаље прочитаног текста о 
нечијим вештинама и 
особинама и способностима 
животиња; 
- разумеју суштину и 
детаље разговора о избору 
поклона који слушају и 
изразе своје мишљење; 
- могу да напишу 
биографију омиљеног 
писца. 

Ученици: 
- уче и увежбавају изразе и речи које се доносе на 
способности и особине (fast, big, intelligent, rare, noisy, agressive 
+ speak a languge, run fast, jump high…); 
изражавање способности у садашњости и прошлости (can / 
could for ability); компаратив и суперлатив придева; питања са 
How (How fast can you run? How far can you swim? How strict is 
your teacher?) 
- читају текст о дечаку са натпросечним способностима и раде 
задатке; 
- слушају текст о особинама и способностима животиња и раде 
задатке; 
- пишу биографију омиљног писца. 

3 4 7 
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Ученици: 
- могу да користе бројеве у 
различитим контекстима и 
различите изразе везане за 
временска раздобља;  
- могу да изразе своја 
предвиђања и очекивања 
везана за будућност; 
- умеју да комуницирају о 
људима и њиховим 
особинама; 
- разумеју суштину и 
детаље прочитаног текста о 
сујеверју везаном за 
бројеве. 

Ученици: 
- уче и увежбавају изразе и речи које се oдносе на бројеве 
cardinal&ordinal numbers, large numbers and decimals, dozen, 
prices, dates, distances, population) и времеска раздобља  (a 
century, millenium, decade); језичку структуру изражавање 
будућности (will/won’t fоr predictions); придеве којима се описују 
особине људи (helpful, easy-going, arrogant, creative, friendly…);  
- читају текст о ројевима и сујеверју и раде задатке; 
- слушају текст о нумерологији и особинама људи. 

2 2 4 
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Ученици: 
- препознају и користе 
сложене именице; 
- разумеју и правилно 
користе неодређени и 
одређени члан – a / an, the; 
- разумеју суштину и детаље 
текста о животу на броду; 
- могу да напишу кратак опис 
просторије у свом дому. 

Ученици: 
- уче и увежбавају творбу и употребу сложених именица 
(phone call, canal boat, internet connenction…); употребу 
неодређеног члана a / an – (for something mentioned for the first 
time) и одређеног члана the – (for something mentioned before, 
when we know which, when there is only one of the kind – the 
sun, the moon…); 
- читају текст животу на броду; 
- пишу кратак опис просторије у свом дому. 

1 1 2 
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Ученици: 
- умеју да се фокусирају на 
задатак док слушају текст – 
разумевање суштине и 
детаља; 
- умеју да комуницирају о 
својим очекивањима и 
предвиђањима за будућност; 
- знају да напишу план за 
будућност. 
 
 
 
 

Ученици: 
- раде задатак кроз који увежбавају различите технике 
слушања – Listening for gist , Listening for details; 
- увежбавају питања и одговоре која се односе на будућност; 
- раде ''вођени'' говорни задатак у пару – јасно дата ситуација 
и смернице ко шта треба да каже; 
- увежбавају писање плана за будућност. 

0 1 1 
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Ученци: 
- умеју да планирају 
понављање градива; 
- могу да препознају које су 
им јаке и слабе стране; 
- умеју да систематизују и 
класификују градиво; 
- примењују стечена знања и 
вештине; 
- користе време понављања 
и резултате теста као 
показатељ шта треба да 
појачају и додатно 
увежбавају. 
 

Ученици: 
- понављају у увежбавају кључне језичке садржаје из тема 8, 
10 и 11; 
- уче како да благовремено и на прави начин планирају 
понављање градива код куће и припрему за тест; 
- анализирају и дискутују где су више, а где мање успешни; 
- уче како да систематизују градиво и лакше уче и памте; 
- уче како да преносе знања из познатог у непознати контекст; 
- развијају свест о томе да су грешке пријатељи.  
*Садржај теста ће обухватити градиво из тема 8, 10 и 11 – 
вокабулар, граматику и вештине – слушање, читање и 
писање. 

0 2 2 
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Ученици: 
- могу да комуницирају о 
спорту, дају своје предлоге 
и позивају пријатеље на 
спортске догађаје; 
- разумеју суштину и 
детаље прочитаног текста 
(интервјуа) о женама у 
спорту; 
- разумеју суштину и 
детаље текста о будућим 
аранжманима који слушају; 
- ефикасно комуницирају о 
будућим плановима, 
предвиђањима и 
аранжманима;  
- умеју да напишу 
формално писмо. 

Ученици: 
- уче и увежбавају изразе и речи које се односе на спорт и 
спортске догађаје (captain, coach, manager, finalist, referee, 
supporter…); сложене именице везане за спорт (tennis 
tournament, football team, athletics stadijum, football pitch, tennis 
court …)језичке структуре за изражавање будућности will / going 
to / Present Continuous); дијалошки модел на тему – Inviting a 
friend to a spots vent; 
- читају интервју о женама у спорту и раде задатке; 
- слушају интервју о плановима за будућност и раде задатке; 
- пишу формално писмо потенцијалним спонзорима. 

2 4 6 
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Ученци: 
- умеју да планирају 
понављање градива; 
- могу да препознају које су 
им јаке и слабе стране; 
- умеју да систематизују и 
класификују градиво; 
- примењују стечена знања 
и вештине; 
- користе време 
понављања и резултате 
теста као показатељ шта 
треба да појачају и додатно 
увежбавају. 
 
 

Ученици: 
- понављају у увежбавају кључне језичке садржаје из тема 12 и 
15; 
- уче како да благовремено и на прави начин планирају 
понављање градива код куће и припрему за тест; 
- анализирају и дискутују где су више, а где мање успешни; 
- уче како да систематизују градиво и лакше уче и памте; 
- уче како да преносе знања из познатог у непознати контекст; 
- развијају свест о томе да су грешке пријатељи.  
*Садржај писменог задатка  ће обухватити градиво из тема 12 и 
15 – вокабулар, граматику и вештине – слушање, читање и 
писање. 

0 3 3 
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Ученици: 
- могу да опишу историјски 
догађаја усмено и писмено; 
- разумеју и користе 
глаголе иза којих долази 
инфинитив; 
- разумеју суштину и 
детаље текста о личном 
доживљају из прошлости; 
- могу да напишу кратак 
текст о догађају из 
прошлости.  

Ученици: 
- уче и увежбавају творбу и употребу језичке структуре Verbs + 
infinitives (He was the first person to walk on the Moon. My parents 
decided to send me to… I helped him to unpack it.) 
- читају текст о дечаку и његовом личном доживљају из 
прошлости; 
- пишу кратак текст о догађају из прошлости користећи горе 
наведене језичке структуре. 

1 1 2 
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Ученици: 
- могу да објасне како се 
осећају у појединим 
ситуацијама и 
разговарају о 
искуствима из 
прошлости; 
- могу да комуницирају о 
повредама, страховима 
и фобијама; 
- разумеју суштину и 
детаље прочитаног 
текста о страховима и 
фобијама; 
- разумеју суштину и 
детаље текста о 
несрећном случају. 
 

Ученици: 
- уче и увежбавају изразе и речи које се односе на осећања, 
страхове и фобије (worried, scared, fond, happy, aerophobia, 
claustrophobia…); изразе и речи које се односе на делове тела 
и повреде (injure – injury, cut, bruise, break…); језичку структуру 
Present perfect, потврдно, одрично и упитно (actions in the past, 
result now) и раде говорне вежбе – Talking about personal 
experiences; 
- читају текст о старховима и фобијама и раде задатке; 
- слушају текст о несрећном случају и повредама и раде 
задатке.  

2,5 2,5 5 
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Ученици: 
- могу да комуницирају о 
својим обавезама; 
- разумеју суштину и 
детаље текста о 
познатом спортисти; 
- могу да направе и 
објасне план обавеза и 
активности, усмено и 
писмено; 
 
 
 
 

Ученици: 
- уче и увежбавају језичке структуре must / have to / don’t have 
to; 
- читају текст o познатом спортисти и раде задатке; 
- разговарају и пишу о плану обавеза и активности. 

1 1 2 
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Ученици: 
- умеју да се фокусирају 
на задатак док слушају 
текст – разумевање 
суштине и детаља; 
- умеју да комуницирају 
о искуствима из 
прошлости; 
- знају писмено да 
опишу лично искуство 
из прошлости. 
 
 
 
 

Ученици: 
- раде задатак кроз који увежбавају различите технике 
слушања – Listening for gist , Listening for details; 
- увежбавају питања и одговоре која се односе на искуство из 
прошлости користећи Present Perfect; 
- раде ''вођени'' говорни задатак у пару – јасно дата ситуација 
и смернице ко шта треба да каже; 
- увежбавају писмено описивање искуства из прошлости. 0 1 1 

Укупно 24 48 72 
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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. 2.1.5. 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. 2.1.19. 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.  

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. 

Грађанско 
васпитање, 
српски језик, 
информатика и 
рачунарство 

2. 
Possessions 
Својина 

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. 1.1.20. 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. 2.1.5. 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. 2.1.22. 
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.  

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, 
српски језик 
информатика и 
рачунарство 

3. Revision 
and test 1 
Понављање и 
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. 1.1.20. 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. 
2.1.5. 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. 2.1.18. 
2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 
2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, симулације у 
паровима и групама – током 
вежбања. 
Тест слушања, читања и писања 

Грађанско 
васпитање, 
српски језик  

4. Home 
Дом  

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.  1.1.20. 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. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7.  
2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 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. 

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, 
српски језик 
(књижевност) 

5. Cumulative 
review 1 
Кумулативно 
понављање 1 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 1.1.6. 
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.  1.1.20. 
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. 
2.1.14. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 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. 

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, задаци у радној 
свесци.  

Грађанско 
васпитање, 
српски језик 
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6. Looking 
back 
Осврт уназад 
 
 

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. 1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 
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. 2.1.14. 
2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 
2.1.18. 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.  

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, 
српски језик 
(народна 
књижевност), 
историја  

 

7. 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. 1.1.20. 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. 
2.1.5. 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. 2.1.18. 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. 

Посматрање и праћење, усмена 
и писмена провера кроз задатке.  

Грађанско 
васпитање, 
српски језик 

8. Dare! 
Усуди се! 
 

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. 1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 
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. 2.1.14. 
2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 
2.1.18. 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. 2.3.6. 

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, 
ученички радови/пројекти. 

Грађанско 
васпитање, 
српски језик, 
географија 
(геологија)  

9. Cumulative 
review 2  
Кумулативно 
понављање 2 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 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. 1.1.22. 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. 2.1.14. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 
2.1.18. 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. 2.3.6. 

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, задаци у радној 
свесци.  

Грађанско 
васпитање, 
српски језик, 
географија 

10. Clever 
Паметан 

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. 1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 
1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  
1.3.1.  1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 2.1.1.  
2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.  
2.1.9. 2.1.10. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.18. 
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. 2.3.7. 2.3.8.  

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, 
српски језик 
(књижевност) 
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11. Life in 
numbers 
Живот у 
бројевима 
 

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. 1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 
1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  
1.3.1.  1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 2.1.1.  
2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.  
2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 
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. 2.3.4.  

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, 
српски језик, 
математика 

12. Cumulative 
review 3  
Кумулативно 
понављање 3 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 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. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 
1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 1.3.3. 
1.3.4. 1.3.5. 2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 
2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 
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. 2.3.4. 2.3.7. 2.3.8. 

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, задаци у радној 
свесци. 

Грађанско 
васпитање, 
српски језик,  

 

13. 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. 1.1.20. 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. 
2.1.5. 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. 2.1.18. 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. 2.3.4. 2.3.7. 2.3.8.  

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, симулације у 
паровима и групама – током 
вежбања. 
Тест слушања, читања и писања 

Грађанско 
васпитање, 
српски језик 

14. Sport for all 
Спорт за све 
 

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. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 
1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 
2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 
2.1.8.  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. 2.1.22. 
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. 2.3.4. 

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, 
српски језик, 
физичко 
васпитање, 
математика 

15. Skills extra 
Додатне 
вештине 

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. 1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 
1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  
1.3.1.  1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 2.1.1.  
2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.  
2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 
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.  

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, симулације у 
паровима и групама, задаци у 
радној свесци, тестови вештина, 
различите технике формативног 
оцењивања. 

Грађанско 
васпитање, 
српски језик 
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16. The second 
test written in 
English 
Други писмени 
задатак 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 1.1.6. 
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. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.  
1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 
2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.  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. 2.1.22. 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. 2.3.4. 

Посматрање и праћење, усмена 
и писмена провера кроз задатке.  

Грађанско 
васпитање, 
српски језик 

17. Skills extra 
2 
Додатна 
лекција 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. 1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 
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. 2.1.14. 
2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 
2.1.18. 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. 

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, симулације у 
паровима и групама, задаци у 
радној свесци, тестови вештина, 
различите технике формативног 
оцењивања. 

Грађанско 
васпитање, 
српски језик 

18. Cumulative 
review 4  
Кумулативно 
понављање 4 
 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 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. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 
1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 1.3.3. 
1.3.4. 1.3.5. 2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.4.  
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. 2.1.22. 
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. 2.3.4. 2.3.7. 2.3.8.  

Посматрање и праћење, усмена 
провера кроз играње улога у 
паровима, задаци у радној 
свесци. 

Грађанско 
васпитање, 
српски језик 

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

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА – Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 
Наставне методе Наставни облици 

рада 
Наставна средства 

Комуникативна,интерактивна,директна, аудио-лингвална, 
метода писаних радова КМ-

читај/слушај/понови/допуни/штиклирај/ ТПР/пантомома/ 
исправи грешку/пронађи уљеза/ игра меморије/ мапе ума 

 

Фронтални, 
индивидуални, рад 

у пару/групи, 
пленум 

Уџбеник,радна свеска, 
слике,постери,ЦД и 

плејер, географске карте, 
мапе 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
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,ради припрему за писмене 
провере знања, писменим путем проверава 

ниво усвојености знања, оцењује,усмено 
испитује, 

 
 

 
 

Слушају, пишу,читају,  учествују у  дијалогу/дискусији, понављају, 
доносе закључке,постављају питања, уче песмицу на  памет, 
рецитују,самостално пишу писмену /контролну  вежбу/диктат, 

попуњавају задатке у радној свесци,раде домаће задатке, раде 
Project Work, глуме, драматизују текст,препричавају ,дају сугестије 

за рад на часу, евалуирају знање других ученика 

 
 
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, 
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- 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 “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. 

 
Анализа рада клуба “The English 

Club” 

  
2 

 
21 

      6.  
      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  
обрад
у 

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 школ 

 
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА  
 
Оперативни  задаци:  

- развијају ликовно- естетски сензибилитет (осетљивост ) за спонтани ритам бојених мрља, линија, 
текстуру, светлину, боју и чулну осетљивост и осећајност за визуелно споразумевање и свет уобразиље 
у ликовним делима; 

- покажу интересе и способности за самостално откривање визуелних појава и законитости света облика: 
светло- тамно, облик- боја, простор, композиција; 
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- посматрају и естетски доживљавају дела ликовне уметности; 

- развијају љубав према ликовном наслеђу; 

- оспособљавају се за стваралачко преношење визуелно- ликовних искустава у природно- друштвена 
научна подручја и тако развијају интересовање за оплемењивање и заштиту природе и смисао за 
унапређивање културе живљења; 

- развијају способност за креативно и апстрактно мишљење; 

- развијају способност сарадње и самопоуздања у тимском раду; 

- развијају индивидуално истраживање односа ликовних елемената на примерима националног и светског 
ликовног уметничког наслеђа 
 
Редни 
Бр. 

Назив  теме Укупан  бр. 
часова за тему 

  Обрада Пр. 
Вежба 

Ест. 
Анализа 

1. 
Слободно ритмичко изражавање бојеним 

мрљама, линијама, светлинама, облицима и 
волуменима 

4 2 1 1 

2 Визуелно споразумевање 3 2 1  

3. Текстура 6 4 1 1 

4. Светлина 8 5 2 1 

5. Боја 12 8 3 1 

6. Свет уобразиље у ликовним  делима 3 2 1  

                              УКУПАН  БРОЈ  ЧАСОВА             36        23         9           4 

 
СТАНДАРДИ 
 
ОСНОВНИ НИВО 
 
- Разликује у свом раду основне медије, материјале и технике. 
- Уочава ритам бојених мрља, линија и светлина. 
- Изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове. 

- Препознаје тексторалне вредности површина и облика. 
- Опажа тонске разлике (светло- тамно). 
- Разликује и користи основне и изведене боје. 
- Има развијену имагинацију на темељу познатих догађања или прича. 
-  Описује своје радове и радове других (исказује утисак) 
- Описује разлике које уочава на уметничким радовима из различитих земаља култура и периода. 
- Зна да наведе различита занимања за која су потребна знања и вештине стечена учењем у 
визуелним уметностима (костимограф, дизајнер архитекта). 
- Познаје места и изворе на којима може да прошири своја знања о уметности (галерија, музеј, 
атеље... ) 
- Зна неколико примера примене визуелних уметности у свакодневном животу. 
 
СРЕДЊИ  НИВО 
 

- Познаје и користи различите изражајне могућности класичних и савремених медија, техника и 
материјала визуелних уметности. 
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- Одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику) помоћу којих ће на најбољи начин 
реализовати своју идеју. 

- Уочава међусобну повезаност ликовних елемената у композицији. 
- Користи се богатством линија у грађењу композоције. 
- Поседује осећај за валерске вредности и различите текстуре и користи различите материјале за 
изражавање спонтаног ритма. 
- Примењује појам стилизације у радовима. 
- Образлаже свој рад и радове других (наводи садржај, тему, карактеристике технике) 

- Лоцира одабрана уметничка дела у историјски друштвени контекст. 
- Има развијену имагинацију на темељу познатих догађања или прича. 
- Познаје и користи комплементарне, топле и хладне боје. 
- Одабира адекватан садржај да би стварао и декодирао визуелне шифре. 
- Развија своју машту и креативност не ослањајући се само на репродуковање. 
 
НАПРЕДНИ  НИВО 
 
- Познаје и користи различите изражајне могућности класичних и савремених медија, техника и 
материјала визуелних уметности. 

- Одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику) помоћу којих ће на најбољи начин 
реализовати своју идеју. 
- Уочава међусобну повезаност ликовних елемената у композицији. 
- Поседује осећај за валерске вредности и различите текстуре. 

- Самостално граде маштовита и оригинална решења. 
- Успешно ствара дела на основу имагинације на темељу познатих догађаја или прича. 
- Изводи радове са одређеном намером, користећи основне ликовне елементе и приципе да би 
постигао одређени ефекат. 
- Користи тачне термине (текстура, ритам, облик, валер) када образлаже свој рад и радове других. 
- Успешно користе стилизацију облика. 

- Користе савремене облике комуникације. 
- Анализира одабрана уметничка дела у односу на време настанка. 
- Користи места и изворе на којима може да прошири своја знања из визуелних уметности. 
- Разуме међусобну повезаност и утицај уметности и друге ђивотне области. 
- Познаје и користи различите линије и градације светлости. 
- Израђује радове који потстичу стваралачко мишљење и понашање код других ученика. 
- Одговарајућим материјалима приказује градацију светлости у односу на одређеност извора. 
- Вешто транспонује свет природе у свет симбола. 

- Транспонује објекте које смешта у нови неуобичајени простор. 
- Слика слојевито, користећи различите бојене квалитете. 
Ученик/ученица: 
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 1. ниво - ОСНОВНИ 2. ниво - СРЕДЊИ 3. ниво - НАПРЕДНИ 

1. Медији, 
материјали и 
технике 
визуелних 
уметности 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у 
свом раду) основне меди-је, 
материјале и технике (цртање, 
сликање, ваја-н>е) визуелних 
уметности 
ЛК.1.1.2. изводи 
дводимензионалне и 
тродимензионалне радове 
ЛК. 1.1.3. описује свој рад и 
радове других (нпр. исказује 
утисак) 

ЛК.2.1.1. познаје и користи 
(у свом раду) основне из-
ражајне могућности 
класичних и савремених 
медија, техника и 
материјала визуелних умет-
ности 
ЛК.2.1.2. образлаже свој рад 
и радове других (нпр. 
наводи садржај, тему, 
карактеристике технике...) 

ЛК.3.1.1. познаје и користи различите 
изражајне могућности класичних и 
савремених медија, техника и матери-
јала визуелне уметности 
ЛК.3.1.2. одабира адекватна средства 
(медиј, материјал, тех-нику, поступак) 
помоћу којих ће на најбољи начин 
реализовати своју (одабрану) идеју 

2. Елементи, 
принципи и 
садржаји (теме, 
моти-ви, идеје...) 
Визуелних 
уметности 

ЛК. 1.2.1. описује свој рад и 
радове других (нпр. исказује 
утисак) 

ЛК.2.2.1. одабира адекватан 
садржај да би представио 
неку идеју или концепт 
ЛК.2.2.2. образлаже свој 
рад и радове других (нпр. 
наводи садржај, тему, 
карактеристике тех-нике...) 

ЛК.3.2.1. одабира адекватна средства 
(медиј, материјал, тех-нику, поступак) 
помоћу којих ће на најбољи начин 
реализовати своју (одабрану) идеју 
ЛК.3.2.2. изводи радове са одређеном 
намером, користећи основне визуелне 
елементе и принципе да би пости -гао 
одређени ефекат 
ЛК.3.2.3. користи тачне термине (нпр. 
текстура, ритам, об-лик...) из 
визуелних уметности (примерене 
узрасту и садржају) када образлаже 
свој рад и радове дру| и х 
ЛК.3.2.4. уочава међусобну повезаност 
елемената, принцпмл и садржаја на 
свом раду и на радовима други х 

3. Улога, развој и 
различи-тост 
визуелних 
уметности 

ЛК. 1.3.1. описује разлике које 
уочава на уметничким радо-вима 
из различитих земаља, култура и 
периода 
ЛК. 1.3.2. зна да наведе 
различита занимања за која су по-
требна знања и вештине стечени 
учењем у визу-елним 
уметностима (нпр. костимограф, 
дизајнер, архитекта...) 
ЛК.1.3.3. познаје места и изворе 
где може да прошири своја 
знања везана за визуелне 
уметности (нпр. музеј, галерија, 
атеље, уметничка радионица...) 
ЛК.1.3.4. зна неколико примера 
примене визуелних уметности у 
свакодневном животу 

ЛК.2.3.1. лоцира одабрана 
уметничка дела у историј-
ски и друштвени контекст 

ЛК.3.3.1. анализира одабрана 
уметничка делау оджн \ на време 
настанка и према културној припаднт 
ги (описује основне карактеристике, 
намеру уметни ка...) 
ЛК.3.3.2. описује потребна знања и 
вештине који су неопход ни у 
занимањима везаним за визуелне умг 
1НО1 1 и 
ЛК.3.3.3. користи 
другаместаиизворе(нм|>. библиотека, 
ин-тернет...) да би проширио своја 
ШММ И | ни |у1''1них уметности 
ЛК.3.3.4. разуме међусобну повезашкт 
и утиц.1| уметности и других области 
живота 

 
 
 МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 
ЦИЉЕВИ: 
 

1. Развијање интересовања за музичку културу 
2. Развијање музикалности и креативности 
3. Упознавање музичке традиције и културе свог и других народа 
4. Развијање осетљивости за музичке вредности и љубави за музику 
5. Неговање смисла за заједничко музицирање  

 
ЗАДАЦИ: 
 

1. Неговање способности извођења  музике певањем и свирањем 
2. Стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и      оспособљавање за разумевање музичких 

порука 
3. Подстицање креативности у свим музичким активностима 
4. Развијање критичког мишљења 
5. Упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметност 
6. Припремање програма закултурну и јавну делатност школе 
7. Упознавање занимања музичке струке 
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ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 
 

1. Певање песама по слуху и из нотног текста солмизацијом 
2. Певање и свирање групно и појединачно обрађених песама 
3. Усвајање нових елемената музичке писмености 
4. Развијање стваралачких способности  
5. Упознавање музичких дела уз информације о делу и композитору 
6. Слушање дела уметничке и народне музике 
7. Навикавање ученика на пажљиво слушање музике и изражавање о слушаном делу 

 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА: 
 
 У програму музичке културе истакнуто место има активно музицирање (певање и свирање) и 
слушање музичких дела. Основе музичке писмености и музичко - теоријски појмови су у функцији бољег 
разумевања музике и музичког дела. 
 Основни принцип 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.  На часу 
треба обухватити тазличита подручја рада и комбиновати разне методе због успешности часа. Наставна 
јединица је увек уметничко дело. 
 Настава музичке културе остварује се међусобним прожимањем неколико музичких активности: 
певање и свирање уз усвајање музичког писма, ритмике и интонације (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 кузичком животу своје средине. 
 
ПОЛАЗНА ОПРЕДЕЉЕЊА ПРИ КОНЦИПИРАЊУ ПРОГРАМА ПО ТЕМАМА: 
 
НАСТАВНА ТЕМА БРОЈ 1:  ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ ПЕВАЊЕМ И СВИРАЊЕМ: 
 
А) ПЕВАЊЕ 
- Певање и учење по слуху и из нотноног текста народних, дечјих, уметничких песама, канона и песама 
наших и страних композитора 
- Развијање слуха, музичких способности и музичког укуса 
- Оспособљавање за изражајно интерпретирање песама 
- Осмишљавање почетне интонације  
- Редовно указивање на правилно држање тела при певању, значај распевавања, правилног дисања, 
вежбе артикулације 
 
Б) СВИРАЊЕ 
- Свирање песама одговарајуће тежине на дечјим ритмичким и мелодијским инструментима из нотног 
текста 
- Увођење већег броја разноврсних инструмената Орфовог инструментаријума 
- Кроз извођење песама  на дечјим ритмичким и мелодијским инструментима, обновити нотне вредности, 
паузе, синкопу и триолу 
- Понављање краћег задатог мелодијског мотива  
 
В) ОСНОВЕ МУЗИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ 
- Савладавање нових и утврђивање старих појмова музичке писмености 
- Упознавање нових лествица- Ф дур, Д дур, д мол, кроз обраду песама 
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- Снизилица, разрешилица, понављање повисилице 
- Обнављање нотних вредности и одговарајућих пауза 
- Обрада ритмичких фигура: синкопа и осминска триола 
- Савладавање тонских висина и солмизације - г- е2 (место у линијском систему) 
- Обнављање знакова репетиције, динамике и темпа, значење лукова, корона 
- Обрада нових темпа- виво, престо; нових динамичких ознака- пијанисимо, фортисимо 
- Обнављање простих парних и непарних тактова са четвртинском и осминском јединицом бројања 
- Објашњење значења лукова (легато, лигатура) и нових термина- стакато, глисандо, молто, поко, мено, 
кантабиле 
- Упознавање клавијатуре 
 
НАСТАВНА ТЕМА БРОЈ 2:  СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 
 
- Слушање вокалних, вокално-инструменталних и инструменталних композиција наших и страник 
композитора 
- Усмеравање пажње ученика на активно и аналитичко слушање  
- Оспособљавање ученика за препознавање и упознавање звукова инструмената у слушаним примерима 
- Прердстављање изгледа и могућности инструмента 
- Упознавање нових музичких облика путем слушања- соло и хорска песма 
- Давање основних информација о слушаном делу, композитору и извођачу 
 
НАСТАВНА ТЕМА БРОЈ 3:  МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО (ИЗРАЖАВАЊЕ И СТВАРАЊЕ) 
 
- Подстицање музичке креативности  кроз импровизацију на дечјим инструмензима 
- Импровизовање дијалога на инструментима Орфовог инструментаријума  
- Понављање задатог мелодијског мотива 
- Компоновање мелодије на задати текст 
- Креирање пратње за песме ритмичким и звучним ефектима, користећи различите изворе звука 
- Смишљање музичких питања и одговора, ритмичка и мелодијска допуњалка 
- Састављање мелодије од понуђених двотактних мотива 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА САДРЖАЈИМА ОСТАЛИХ  НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 
 
Наставу као и  садржаје песама и композиција увек треба повезивати са садржајима осталих наставних 
предмета: српски језик, историја, географија, физичко васпитање, ликовна култура, енглески језик, 
немачки језик, руски језик, такође са музичким животом друштвене средине:  ученици и школа, празници 
и обичаји, домовина и завичај, природа и околина, годишња доба, животиње и учествовати на 
такмичењима и музичким приредбама 
 
ЗАХТЕВИ  ПРОГРАМА  ПО  АКТИВНОСТИМА 
 
А) ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ ПЕВАЊЕМ 
- Наставник полази од психофизичког развоја ученика, као и гласовних могућности, ширећи њихов 
интерес и богатећи их новим садржајима 
- Наставника код ученика развија љубав према музици, смислу за лепим, помаже развој личности 
ученика, оплемењује га и улепшава му живот 
- Наставник је слободан у избору песама и води рачуна да су заступљене народне, песме савремених 
дечјих композитора, пригодне, композиције са фестивала дечјег стваралаштва, али и неку забавну-
актуелну песму. 
- Песма која се учи по слуху или из нотног текста, утиче на развој слуха и музичких способности. 
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Певањем се стичу нова сазнања и развија музички укус 
- Кроз певање се савлађују се појмови из основа музичке писмености и инсистира на изражајном 
интерпретирању  
 
Б) ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ СВИРАЊЕМ 
- Наставник укључује све ученике у процес свирања, а нарочито оне који имају потешкоћа у певању. То 
је начина да се сви укључе у групно музицирање. 
- Користе се мелодијски и ритмички инструменти Орфовог инструментаријума, а свирање је олакшано 
због могућности коришћења нотних примера, јер су ученици описмењени 
- Развијање дечјих предиспозиција за музичко обликовање и омогућавање да се доживи радост свирања 
 
В) СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 
- Слушање музике мора бити активан психички процес који обухвата емоционално доживљавање и 
мисаону активност. 
- Наставник организује правилан приступ у слушању дела ради правилног естетског односа према  
музици и тумачења дела и садржаја 
- Трајање, садржај и музички израз слушане композиције мора да одговара могућностима перцепције 
ученика и организацији часа 
- Равноправно су заступљене вокалне, инструменталне и вокално -инструменталне композиције 
- Пре слушања треба обновити знање о музичким изражајним средствима  
- После слушаног дела следи разговор и анализа начина извођења кроз дијалог са ученицима у ком се 
подстиче слободно изражавање 
- Пожељно је да изабрана инструментална дела за слушање имају карактеристичано расположење, 
изразит ритам, пуно израза и својом упечатљивошћу привуку пажњу 
- Подаци о композитору се представљају уопштено, са основним хронолошким подацима уз пригодне  
анегдоте 
 
Г) МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО  
- Дечје музичко стваралаштво је виши степен активирања музичких способности које се стичу у свим 
музичким активностима 
- Подстиче музичку фантазију, обликује стваралачко мишљење, продубљује интересовања и доприноси 
усвајању и памћењу музичких репродуктивних и стваралачких активности и знања 
- Стваралаштво може бити заступљено кроз: музичка питања и одговоре, компоновање мелодије на 
задати текст, састављање мелодије од понуђених двотакта, импровизација покрета на одређену музику 
 
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ЧАСОВА ПО НАСТАВНИМ ТЕМАМА 

редни број 
наставне теме Назив наставне теме 

број 
часова по 

теми 

бр. часова за 
обраду новог 

градива 

бр. часова за 
утврђивање 

градива 

бр. за друге 
типове 
часова 

1. 
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

ПЕВАЊЕМ И СВИРАЊЕМ 
21 11 8 2 

2. СЛУШАЊЕ  МУЗИКЕ 9 6 3  

3. 
МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО- 
ИЗРАЖАВАЊЕ И СТВАРАЊЕ 

6 3 3  

 УКУПНО: 36 20 14 2 

 
 
ОБРАЗОВНИ  СТАНДАРДИ 
Образовни стандарди су дефинисани за четири области у три нивоа постигнућа: основни, средњи и 
напредни: 
1. Основни ниво означава елементарни ниво знања о одређеном проблему, овладаност основним 
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појмовима и умећима 
2. Средњи ниво  подразумева аналитичко мишљење у оквиру постојећег знања и логичко 
повезивање елемената  
3. Напреди ниво означава способност критичког мишљења уз осмишљавање креативних 
 решења и аргументовано образлагање сопственог става 
 
1. МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ  
Основни и средњи ниво: 
 МК 1.1.1. Певање једноставних дечјих, народних или популарних композиција 
 МК 1.1.2. Свирање једноставних дечјих, народних или популарних композиција на бар једном 
инструменту 
 
Напредни ниво: 
 МК 3.1.1. Извођење разноврсног музичког репертоара певањем и свирањем, солистички и групно 
у школским ансамблима 
 
2. СУШАЊЕ МУЗИКЕ 
 Основни ниво: 
 МК 1.2.1. Именовање музичких изражајних елемената,  
 МК 1.2.2. Именовање извођачког састава 
 МК 1.2.3. Именовање музичких жанрова  
 МК 1.2.4. Именовање српског музичког фолклора 
 
Средњи ниво: 
 МК 2.2.1. Анализирање и описивање карактеристика звучног примера кроз садејство опажених 
музичких елемената 
 МК 2.2.2. Препознавање структуре одређеног музичког жанра 
 
Напредни ниво: 
 МК 3.2.1. Откривање везе опажајних карактеристика анализираног слушног примера са 
структуралном и драматуршком димензијом звучног примера 
 МК 3.2.2. Откривање везе опажајних карактеристика анализираног слушног примера са 
жанровским и историјско- стилским контекстом звучног примера 
 МК 3.2.3. Откривање везе опажајних карактеристика анализираног слушног примера са 
контекстом настанка и применом различитих облика музичког фолклора 
 
3. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО  
Основни и средњи ниво: 
 МК 1.3.1. Прављење музичких инструмената, користећи предмете из окружења 
 МК 1.3.2. Осмишљавање мањих музичких целина на основу понуђених модела 
 МК 1.3.3. извођење пратећих ритмичких и мелодијско-ритмичких деоница на направљеним 
инструментима 
 МК 1.3.4. Учествовање у одабиру музике за дати историјски и жанровски контекст 
 
Напредни ниво: 
 МК 3.3.1. Осмишљавање пратећих аранжмана за Орфов инструмантаријум и друге инструменте 
 МК 3.3.2. Импровизовање или компоновање мањих музичких целина у оквиру различитих 
жанрова и стилова 
 МК 3.3.3. Осмишљавање музике за школску приредбу, представу или перформанс 
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4. ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 
Основни ниво: 
 МК 1.4.1. Препознавање основних елемената музичке писмености 
 МК 1.4.2. Описивање основних карактеристика: 
  - музичких инструмената 
  - историјско-стилских периода 
  - музичких жанрова 
  - народног стваралаштва 
 
Средњи ниво: 
 МК 2.4.1. Анализирање повезаности музичких елемената и карактеристика музичких 
инструмената са музичком изражајношћу 
 МК 2.4.2. Анализирање повезаности структуре и драматургије одређеног музичког жанра 
 МК 2.4.3. Анализирање повезаности облика народног музицирања са специфичним контекстом 
народног живота 
 
Напредни ниво: 
 МК 3.4.1.  Познавање функције елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру 
музичког дела 
 МК 3.4.2. Разумевање историјских и друштвених околности настанка жанра и облика музичког 
фолклора 
 МК 3.4.3. Критичко и аргументовао образлагање суда  
 МК 3.4.4. Комбиновање изражајних музичких елемената у естетск 

 
ИСТОРИЈА  
 
Сврха: наставе историје је да ученици стекну опште образовање, да уочавајући узрочно-последичне 
везе развијају критичко и самостално мишљење, разумеју историјске токове и процесе, улогу 
истакнутих личности у развоју људског друштва и да познају националну и општу историју. 
 
Циљеви наставе историје: 
Развијање историјске свести, културни развој и хуманистичко образовање ученика 
Да допринесе разумевању историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса 
Развијање националног и европског идентитета и духа толеранције код ученика 
 
Задаци наставе историје:  
Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе историје 
сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе историје буду у пуној мери реализовани  
Да ученици уочавајући узрочно-последичне везе, разумеју историјске догађаје, појаве и процесе, улогу 
истакнутих личности у развоју људског друштва и да познају националну и општу историју (политичку, 
економску, културну, друштвену...), као и историју суседних народа и држава        
 
Оперативни задаци: 
разумевање појма „средњи век“ и основних одлика тог историјског периода; 
разумевање основних одлика феудалног друштва; 
стицање знања о најзначајнијим државама средњовековне Европе; 
стицање знања о српским средњовековним државама; 
стицање знања о личностима које су обележиле средњи век у општој и националној историји; 
разумевање улоге религије у друштву средњег века; 
упознавање културних и техничких достигнућа средњовековне Европе; 



ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

326 

 

упознавање културног наслеђа Срба у средњем веку; 
коришћење историјских карата за период средњег века; 
подстицање ученика на коришћење историјских извора; 
развијање критичког односа према историјским изворима. 
 
Начин остваривања програма: Дужина и значај периода средњег века, који се изучава у средњем веку, 
а обухвата 1000 година људске историје, захтевају велику пажњу у избору наставних садржаја. У 
програму се наалзе релевантни догађаји, личности и појаве за то историјско раздобље. Оваква 
структура програма помаже наставнику у планирању непосредног рада са ученицима јер му олакшава 
одређивање обима и дубине обима појединих садржаја. Наставник има слободу да сам одреди распоред 
и динамику активности за сваку тему уважавајући циљеве и задатке предмета.  
 
Корелација са другим предметима (навести по наставној теми): 
 
ЕВРОПА И СРЕДОЗЕМЉЕ У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
Српски језик: Еп о Роланду;  
 
Верска настава: Црквена организација 
 
Географија: карта, границе држава средњег века у Европи; 
 
Ликовна култура: цркве и манастири у Византији, архитектура, арапска уметност-арабеска; 
 
 
СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
Српски језик: Ћирило и Методије, Климент и Наум; Прва словенска писма: глагољица и ћирилица, 
настанак старословенског језика; 
 
Географија: прапостојбина Словена; Карпати- географске одлике тог простора; 
 
Ликовна култура: Уметност раног средњег века; 
 
Верска настава: Христијанизација; 
 
ЕВРОПА У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
 
Српски језик: Житија, биографије; Робин Худ и Виљем Тел; 
 
Географија: Државе Средње и Западне Европе; 
 
Ликовна култура: Историја средњовековне уметности, романтика и готика; 
 
Енглески језик: Џон Без Земље и Ричард Лавље Срце; Робин Худ; Велика повеља слобода; 
 
СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
 
Ликовна култура: Архитектура, Средњевековне цркве и манастири, фрескосликарство; 
 
Срспки језик: Свети Сава; Преткосовски циклус епских песама; Српскословенски језик; Житија; 
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Музичка култура: Химна Светом Сави; Грађанско васпитање: Законодавство 
 
Верска настава: Аутокефалност српске цркве; 
 
Географија: Развој рударске производње; 
 
СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У ДОБА ОСМАНЛИЈСКИХ ОСВАЈАЊА 
 
Српски језик: Циклус песама Марка Краљевића, Косовски циклус, Покосовски циклус; 
 
Ликовна култура: Средњовековне цркве и манастири. 
 
 
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
У области ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ ученик за:  
Основни ниво: 
Именује и разликује основне временске одреднице 
Именује историјске периоде и зна редослед историјских периода 
Зна поделу на праисторију и историју 
Уме да одреди којем веку припадају важне године из прошлости 
Препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 
Именује најважније појаве из националне историје 
Именује најважније појаве из опште историје 
Уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости 
Средњи ниво: 
Уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом временском одредницом и историјским 
периодом 
Препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске историје 
Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости 
Зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у националној историји 
Зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште историје 
Напредни ниво: 
Уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одреди којој деценији и веку припада 
одређена година, личност и историјски феномен) 
Зна специфичне детаље из националне и опште историје 
Разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости 
Уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које су последице важних 
историјских дешавања 
 
 
ГОДИШЊИ ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ: 
 

Редни 
број 

Назив наставне теме 
бр.часова за 
обраду 

бр. часова за 
утврђивање 

За друге типове 
часова 

1 Европа и средоземље у раном средњем веку 7 6 2 

2 
Срби и њихово окружење у раном средњем 
веку 

6 4 1 

3 Европа у позном средњем веку 6 5 1 

4 Срби и њихово окружење у позном средњем 10 8 1 



ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

328 

 

веку 

5 
Српске земље и окружење у доба 
османлијских освајања 

9 5 1 

       Укупно: 38   28       6 
 Укупно часова:             72 
 
 
 
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ: 
 

ред. бр. 
наставне 
теме 

 
назив наставне теме 

бр. часова по 
теми 

 
1 
 

Европа и средоземље у раном средњем веку 
 
5 

 
2 
 

Срби и њихово окружење у раном средњем веку 
 
6 

 
3 
 

Европа у позном средњем веку 
 
6 

 
4 
 

Срби и њихово окружење у позном средњем веку 
 
10 
 

 
5 
 

Српске земље и окружење у доба османлијских освајања 
 
9 

 
Укупно часова:                36 
 
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: 

ред. бр. 
наставне 
теме 

 
назив наставне теме 

бр. часова по теми 

 
1 
 

Европа и средоземље у раном средњем веку 
 
5 

 
2 
 

Срби и њихово окружење у раном средњем веку 
 
6 

 
3 
 

Европа у позном средњем веку 
 
6 

 
4 
 

Срби и њихово окружење у позном средњем веку 
 
10 
 

 
5 
 

Српске земље и окружење у доба османлијских освајања 
 
9 
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Укупно часова:      36 
 
Циљ допунске наставе је да ученици који имају потешкоћа у савлађивању и усвајању наставног 
програма током редовне наставе усвоје и овладају основним појмовима и знањима који су у вези са: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ГЕОГРАФИЈА 
 
                                                         

Редни број 
наставне 

теме 

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ Број 
часова 
по теми 

Број часова за 

обраду остале 
типове 
часова 

1. Увод 1 1  

2. Планета Земља 10 7 3 

3. Становништво и насеља на Земљи 6 4 2 

4. Географска средина и људске делатности 3 2 1 

5. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ 50 29 21 

5.1. Опште географске одлике Европе 8 5 3 

5.2. Јужна Европа 18 11 7 

5.3. Средња Европа 9 5 4 

5.4. Западна Европа 6 3 3 

5.5. Северна Европа 4 2 2 

5.6. Источна Европа 5 3 2 

 Годишња систематизација градива 1   

 Закључивање оцена 1   

 Укупно 72 43 27 

 
 
 
 

НАСТАВНА ТЕМА  
: 

                           ШЕСТИ РАЗРЕД 
1. УВОД      1час 

Образовни 
циљеви: 

Упознавање ученика са програмским садржајем географије за шести разред и са обавезама које их 
очекују. 

Васпитни 
циљеви: 

Стицање и развијање опште културе и радних навика. 

Садржај наставне  - Увод у програмске садржаје 

Разумевањем појма „средњи век“ и основних одлика тог историјског 
периода 

Разумевањем основних одлика феудалног друштва 

Стицањем основног знања о личностима које су обележиле средњи век 

Улогом религије у средњем веку 

Истицањем основних културних достигнућа средњег века 

Упознавањем културних достигнућа Срба у средњем веку 

Коришћењем историјских карата за период средњег века 
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теме : 

Методе рада: Дијалошка и демонстрациона 

Корелација : Географија за пети разред 

Време 
реализације:  

Септембар 
 

Образовни 
стандарди –
основни ниво 

 
_____________________ 

Образовни 
стандарди –
средњи ниво  

 
_____________________ 

Образовни 
стандарди –
напредни ниво 

 
_____________________ 

НАСТАВНА ТЕМА  
: 

 
2. ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉА  10 (7+3) 
 

Образовни 
циљеви: 

Упознавање са основним појмовима, процесима и феноменима у хидросфери, са географским 
размештајем хидрографских објеката, њиховим одликама, са значајем вода на Земљи; упознавање 
са биљним и животињским светом, утицајем природних фактора и човека на њихов развој, 
хоризонталним и вертилкалним распоредом и међусобном условљеношћу и значајем. 

Васпитни 
циљеви: 

Стицање опште културе и развијањем хуманог односа према природи и схватање значаја очувања 
животне средине. 

Садржај наставне  
теме : 

- Светско море и његова хоризонтална подела (особине и кретање морске воде); 
- Светско море и његова хоризонтална подела (разуђеност обала); 
- Воде на копну (подземне воде и реке); 
- Језера и лед на копну; 
- Загађивање мора и копнених вода и значај њихове заштите; 
- Биљни и животињски свет на Земљи; 
- Значај заштита и унапређење биљног и животињског света 

Методе рада: Дијалошка, демонстрациона, илустрациона и текстуална 

Корелација : Биологија (Биљне и животињске заједнице; Угрожене врсте...) 

Време 
реализације:  

Септембар и Октобар 
 

Образовни 
стандарди –
основни ниво 

ГЕ 1.1.1.Разуме појам хидросфере, појам светског океана, набраја воде које чине хидросферу, 
набраја океане и препознаје кретања морске воде; 
ГЕ 1.1.2.Разуме појам разуђеност обала и препознаје елементе разуђености обала; 
ГЕ 1.1.3.Схвата појам подземних и површинских вода, зна шта је река и набраја основне елементе 
речног тока; 
ГЕ 1.1.4.Зна шта је језеро и разуме поделу језера, набраја врсте језера и зна шта су мочваре и шта су 
ледници; 
ГЕ 1.1.5.Разуме појам загађивања вода; 
ГЕ 1.1.6.Разуме појам биосфере и појам природних зона, набраја и препознаје основне природне 
зоне; 
ГЕ 1.1.7.Разуме појам загађивања животне средине, наводи загађиваче и мере заштите; 

Образовни 
стандарди –
средњи ниво  

ГЕ 2.1.1.Објашњава и описује светски океан, кружење воде у природи, препознаје на карти врсте 
мора, описује особине и кретања морске воде – таласе, плиму и осеку и морске струје; 
ГЕ 2.1.2.Описује разуђеност обала и облике разуђеноски – острва, полуострва, ртове, заливе, 
мореузе.... 
ГЕ 2.1.3.Објашњава разлику између подземних и површинских вода, описује издан, изворе, артешку 
воду, објашњава појмове : речна мрежа, речни слив, речни систем...... 
ГЕ 2.1.4.Описује значај вештачких језера, објашњава постанак природних језера и мочвара и постанак 
ледника; 
ГЕ 2.1.5.Објашњава негативан утицај човека на загађивање вода, као и њене последице; 
ГЕ 2.1.6.Одређује на карти распрострањеност природних зона идући од екватора ка половима и зна 
да их прикаже на немој карти; 
ГЕ 2.1.7.Објашњава обележја сваке природне зоне и описује биљни и животињски свет у њима; 
ГЕ 2.1.8.Препознаје и објашњава главне загађиваче природне средине и мере заштите; 

Образовни ГЕ 3.1.1.Доноси закључке о повезаности вода у природи, узроцима кружења вода у  природи и 
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стандарди –
напредни ниво 

узроцима кретања морске воде; 
ГЕ 3.1.2.Објашњава постанак свих облика разуђености обала; 
ГЕ 3.1.3.Објашњава узрочно-последине односе подземних и површинских вода; 
ГЕ 3.1.4.Објашњава утицај унутрашњих и спољашњих сила на постанак природних језера, значај 
мочвара и леда на Земљи; 
ГЕ 3.1.5.Доноси закњучке о штетном утицају човека на животну средину и објашњава мере за 
заштиту; 
ГЕ 3.1.6.Доноси закључке о узајамној повезаности климе и природних зона и утицају климе на 
распрострањеност биљног и животињског света; 
ГЕ 3.1.7.Доноси закњучке о потреби заштите животне средине и мерама којима се природна средина 
штити. 
 

 

НАСТАВНА ТЕМА  :  
3. СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА НА ЗЕМЉИ  6 (4+2) 

Образовни  
 
циљеви: 

Стицање знања о основним појмовима из географије становништва и насеља и схватање 
значаја и улоге природних, друштвених и привредних чинилаца и њихово јединство. 

Васпитни циљеви: Стицање опште културе и развијање расне, верске и националне толеранције. 

Садржај наставне  теме : - Екумена: број становника на Земљи, мгустина насељености и природни прираштај; 
- Структура светског становништва (расна, национална, старосна, полна, верска, 
професионална); 
- Миграције светског становништва; 
- Насеља: врсте и типови 

Методе рада: Дијалошка, демонстрациона, илустрациона 

Корелација : Историја (Народи света; Религије) 

Време реализације:  Октобар 
 

Образовни стандарди –
основни ниво 

ГЕ 1.3.1.Разуме појам становништва, екумене, зна шта је густина насељености и природни 
прираштај; 
ГЕ 1.3.2.Разуме структуру св. становништва, људске расе, народе света и велике св. религије; 
ГЕ 1.3.3.Зна шта су миграције и набраја врсте миграција; 
ГЕ 1.3.4.Разуме појам насеља, набраја врсте насеља, препознаје разлике између села и града; 

Образовни стандарди –
средњи ниво  

ГЕ 2.3.1.Зна да одреди густину насељености и објасни какав пр. птираштај може бити; 
ГЕ 2.3.2.Објашњава пирамиду старости, одлике људских раса, описује обележја свстских 
религија и њихову распрострањенхост 
ГЕ 2.3.3.Зна да прикаже правце миграциа на немој карти, чита графиконе и шематски приказује 
геог. податке; 
ГЕ 2.3.4.Описује облик и врсте насеља, зна шта су конурбације, а шта мегалополиси и 
проблеме живота ну граду; 

Образовни стандарди –
напредни ниво 

ГЕ 3.3.1.Објашњава мутицај природних и друштвених фактора на развој и размештај 
становништва на Земљи; 
ГЕ 3.3.2.Анализира пирамиду старости и доноси закључке о утицају природних и друштвених 
фактора на расни, национални и верски распоред свстског становништва; 
ГЕ 3.3.4.Објашњава процес урбанизације и указује на проблеме који настају наглим 
нарастањем градова; 

НАСТАВНА ТЕМА  :  
4. ГЕОГРАФСКА СРЕДИНА И ЉУДСКЕ ДЕЛАТНОСТИ  3 (2+1) 
 

Образовни циљеви: Схватање појма природне и географске средине и појма географске регије и стицање основних 
знања о привреди, њеној подели и факторима развоја. 

Васпитни циљеви: Стицање опште културе и развијање хуманог односа према природној средини, као и схватање 
неопходности њеног очувања,унапређивања и заштите. 

Садржај наставне  теме : - Природна и географска средина: појам географске регије; 
- Привреда: подела на привредне делатности и гране 

Методе рада: Дијалошка, демонстрациона и илустрациона 

Корелација : Биологија 
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Време реализације:  Новембар 
 

Образовни стандарди –
основни ниво 

ГЕ 1.4.1.Разуме појам природне и географске средине, набраја обновљиве и необновљиве 
ресурсе и разуме појам географске регије; 
ГЕ 1.4.2.Разуме појам привреде, набраја птивредне делатности и гране привреде по 
секторима; 

Образовни стандарди –
средњи ниво  

ГЕ 2.4.1.Описује природну средину и наводи позитне и негативне промене у географској 
средини издваја и описује географске регије; 
ГЕ 2.4.2.Објашњава појам привреде и зна чиме се баве и како се деле пољопривреда и 
индустрија; 

Образовни стандарди –
напредни ниво 

ГЕ 3.4.1.Објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај привреде и 
привредних грана; 

 

НАСТАВНА ТЕМА  : 5. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ  50 (29+21) 
5.1. Опште географске одлике Европе  8 (5+3) 

Образовни циљеви: Стицање основних знања о географском положају, природногеографским и 
друштвеногеографским одликама Европе. 

Васпитни циљеви: Стицање опште културе и образовања, развијање способности логичког мишљења и 
закључивања и оспособљавање за самосталан истраживачки рад. 

Садржај наставне  теме : - Основни географски подаци о континенту; 
- Физичкогеографске одлике Европе: хоризонтална и вертикална разуђеност, клима 
воде и биљни свет; 
- Друштвеноекономске одлике Европе: становништво и насеља; 
- Природна богатства и привреда Европе; 
- Регионална и политичка подела Европе, Европска Унија 

Методе рада: Дијалошка, демонстрациона, илустрациона, метода излагања 
Корелација : Историја, биологија 

Време реализације:  Новембар, Децембар 
 

Образовни стандарди –
основни ниво 

ГЕ 1.5.1.Препознаје Европу, уочава њен положај у односу на Екватор и Гринич, чита са карте 
називе океана, мора , полуострва, острва и одређује источну границу Европе; 
ГЕ 1.5.2.Препознаје велике рељефне целине Европе, набраја типове климе, уочава веће реке 
и језера на карти Европе; 
ГЕ 1.5.3.Зна да именује народе Европе, распрострањеност религија, набраја и проналази веће 
градове у Европи; 
ГЕ 1.5.4.Набраја приподна богатства и именује привредне гране које су развијене и издваја 
развијене државе у Европи; 
ГЕ 1.5.5.Именује регије у Европи, наводи и именује међународне организације у Европи (ЕУ, 
Савет Европе...) 

Образовни стандарди –
средњи ниво  

ГЕ 2.5.1.Описује географски положај Европе, уз помоћ карте одређује границе Европе и 
показује на карти све облике разуђености обала; 
ГЕ 2.5.2.Показује на карти велике рељефне целине, описује распрострањеност климатских 
типова, проналази реке и језера и успешно решава задатке у немој карти; 
ГЕ 2.5.3.Описује народе Европе, зна њихове одлике, религије и именује веће градове  и 
проналази их на карти Европе; 
ГЕ 2.5.4.Описује природна богатства Европе и објашњава привредну развијеност континента и 
високоразвијених држава; 
ГЕ 2.5.5.Описује регије Европе, објашњава политичку поделу и уочава значај ЕУ и Савета 
Европе;  

Образовни стандарди –
напредни ниво 

ГЕ 3.5.1.Објашњава појам Евроазије и рзлоге посебности Европе и Азије; 
ГЕ 3.5.2.Објашњава повезаност  и међусобну зависност физичкогеографских елемената 
Европе; 
ГЕ 3.5.3.Објашњава утицај природногеографских и друштвеноекономских фактора на 
регионалну и политичку поделу Европе и стварање ЕУ и Савета Европе. 

НАСТАВНА ТЕМА  : 5. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ  50 (29+21) 
5.2. Јужна Европа  18 (11+7) 
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Образовни циљеви: Стицања основних знања о географском положају, природногеографским и 
друштвеногеографским одликама Јужне Европе. 

Васпитни циљеви: Стицање опште културе и образовања и развијање пријатељских односа са суседним и другим 
народима Јужне Европе. 

Садржај наставне  теме : - Јужна Европа – географски положај, границе и величина; 
- Јужна Европа – физуичкогеографске одлике (рељеф, клима ,воде, вегетација); 
- Јужна Европа – друштвеногеографске одлике (становништво, насеља, пол. подела, 
прир. богатства и привреда); 
- Државе Балканског полуострва: Република Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, 
Хрватска, Сливенија, Македонија, Албанија, Бугарска и Грчка; 
- Државе на Апенинском полуострву – Италија; 
- Државе на Пиринејском полуострву – Шпанија и Португалија; 
- Мале државе у Јужној Европи: Андора, Монако, Ватикан, Сан Марино и Малта 

Методе рада: Дијалишка, демонстрациона, илустрациона и метода излагања 

Корелација : Историја, биологија, веронаука 

Време реализације:  Децембср, Јануар и Фебруар 
 

Образовни стандарди –
основни ниво 

ГЕ 1.6.1.Разуме географски положај Јужне Европе, одређује њене границе и препознаје три 
велика полуоства Јуж. Европе; 
ГЕ 1.6.2.Препознаје веначне и громадне планине, зна одлике средоземне климе и проналази 
веће реке и језера Јуж. Европе; 
ГЕ 1.6.3.Набраја народе који живе у Јуж. Европи и проналази државе и главне градове на сва 
три полуострва; 
ГЕ 1.6.4.Препознаје основне географске одлике држава Балканског полуострва, зна са којим се 
државама граниче и  проналази на карти најважније географске објекте; 
ГЕ 1.6.5.Препознаје на карти Италију, набраја мора на која излази, зна са којим државама се 
граничи и њене основне географске одлике; 
ГЕ 1.6.6.Препознаје на карти Шпанију и Португалију, одређује њихов положај на Пиринејском 
пол. и зна њихове основне географске одлике; 
ГЕ 1.6.7.Уочава на карти мале државе Јужне Европе и зна њихове основне географске одлике; 

Образовни стандарди –
средњи ниво  

ГЕ 2.6.1.Објашњава географски положај и границе Јужне Европе, именује њене подрегије и 
државе и успешно попуњава нему карту; 
ГЕ 2.6.2.Описује рељеф, климу воде и вегетацију Јужне Европе,  објашњава значај 
Средоземног мора за собраћај, климу, туризам, вегетацију и решава задатке у немој карти; 
ГЕ 2.6.3.Описује народе Јужне Европе, набраја њене ресурсе и зна које су државе привредно 
равијене, а које неразвијене; 
ГЕ 2.6.4.Описује географске одлике држава Балканског пол. и зна да их представи на немој 
карти; 
ГЕ 2.6.5.Одређује положај Апенинског пол., описује географске одлике Италије и зна да их 
представи на немој карти; 
ГЕ 2.6.6.Одређује географски положај Пиринејског пол., описује географске одлике Шпаније и 
Португалије и зна да их представи на немој карти; 
ГЕ 2.6.7.Одређује географски положај малиох држава Јужне Европе и описује њихове 
географске одлике; 

Образовни стандарди –
напредни ниво 

ГЕ3.6.1.Доноси закључке о узајамном деловању физичких и друштвенјих фактора на изглед и 
развој Јужне Европе; 
ГЕ 3.6.2.Доноси закључке о неопходности сардње народа и држава Јужне Европе и 
повезаности њихових култура и објашњава узроке великих миграција; 
ГЕ 3.6.3.Објашњава националну, верску и културолошку разноликост народа и држава Јужне 
Европе;  

НАСТАВНА ТЕМА  : 5. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ  50 (29+21) 
5.3. Средња Европа  9 (5+4) 

Образовни циљеви: Стицање основних знања о географском положају, природногеографским и 
друштвеногеографским одликама Средње Европе. 

Васпитни циљеви: Стицање опште културе и образовања и неговање хуманих односа према другим народима, 
културама, религијама...... 

Садржај наставне  теме : - Физичкогеографске и друштвеногеографске одлике Средње Европе; 
- Подунавске државе: Мађарска, Румунија, Чешка и Словачка; 
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- Алпске државе: Швајцарска, Аустрија и Лихтенштајн; 
- Балтичке државе: Немачка и Пољска 

Методе рада: Дијуалошка, демонстрациона, илустрациона и метода излагања 

Корелација : Историја, биологија, веронаука 

Време реализације:  Март и Април 
 

Образовни стандарди –
основни ниво 

ГЕ 1.7.1.Разуме географски положај Средње Европе, одређује њене границе, зна подрегије и 
државе и основне геог. одлике; 
ГЕ 1.7.2.Препознаје Подунавске државе и зна основне географске одлике Мађарске, Румуније, 
Чешке и Словачке; 
ГЕ 1.7.3.Препознаје Алпске државе и зна основне географске одлике Швајцарске, Аустрије и 
Лихтенштајна; 
ГЕ 1.7.4.Препознаје Балтичке државе и зна основне географске одлике Немачке и Пољске; 

Образовни стандарди –
средњи ниво  

ГЕ 2.7.1.Објашњава географски положај Средње Европе, описује њене границе, именује 
подрегије, описује физичке и друштвене одлике и попуњава нему карту; 
ГЕ 2.7.2.Описује географски положај, границе и географске одлике Мађарске, Румуније, Чешке 
и Словачке и зна да их представи на немој карти; 
ГЕ 2.7.3.Описује географски положај, границе и географске одлике Швајцарске, Аустрије и 
Лихтенштајна и зна да них представи на немој карти; 
ГЕ 2.7.4.Описује географски положај, границе и географске одлике Немачме и Поњске и зна да 
их представи на немој карти  

Образовни стандарди –
напредни ниво 

ГЕ 3.7.1.Објашњава по свему средишњи положај Средње Европе и доноси закључке о утицају 
природних и друштвених фактора на изглед и развопј ове регије; 
ГЕ 3.7.2.Објашњава значај пловних река и природних ресурса на укупан привредни развој 
држава Средње Европе и доноси закључке о повезаности народа и држава ове регије; 

 

НАСТАВНА ТЕМА  : 5. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ  50 (29+21) 
5.4. Западна Европа  6 (3+3) 

Образовни циљеви: Стицање основних знања о географском положају, природногеографским и 
друштвеногеографским одлиокама Западне Европе. 

Васпитни циљеви: Стицање опште културе и образовања и развијање пријатењства међу другим наридима, 
културама и религијама. 

Садржај наставне  теме : - Физичкогеографске и друштвеногеографске карактеристике Западне Европе; 
- Уједињени Крањевство Велике Британије и Северне Ирске; 
- Република Француска 

Методе рада: Дијалошка, демонстрациона, илустрациона и метода излагања 

Корелација : Историја, биологија, веронаука 

Време реализације:  Април 
 

Образовни стандарди –
основни ниво 

ГЕ 1.8.1.Разуме географски положај Западне Европе, одређује њене границе, зна основне 
физичке и друштвене одлике и препознаје државе; 
ГЕ 1.8.2.Разуме географски положај Велике Британије, зна њене основне природне одлиоке и 
препознаје Енглеску, Шкотску, Велс и Северну Ирску; 
ГЕ 1.8.3.Разуме географски положај Француске, проналази на карти веће градове и зна 
основне географске одлике Француске; 

Образовни стандарди –
средњи ниво  

ГЕ 2.8.1.Објашњава географски положај Западне Европе, описује њене границе, рељеф, 
климу, проналази веће реке, набраја народе и објашњава њен привредни развој; 
ГЕ 2.8.2.Описује географски положај Велике Британије и њене географске одлике, описује 
посебно Енглеску, Шкотску, Велс и Северну Ирску и зна да их представи на немој карти; 
ГЕ 2.8.3.Описује географски положај Француске, описује њене границе, рељеф, климу, 
проналази веће реке, објашњава њен привредни развој и попуњава нему карту Француске; 

Образовни стандарди –
напредни ниво 

ГЕ 3.8.1.Доноси закључке о утицају  Атланског океана и Средоземног мора на природу Западне 
Европе и њен привредни развој; 
ГЕ 3.8.2.Доноси закључке о значају подморског тунела испод Ламанша за повезаност и развиј 
Велике Британије и Француске; 
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НАСТАВНА ТЕМА  : 5. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ  50 (29+21) 
5.5. Северна Европа  4 (2+2) 

Образовни циљеви: Стицање основних знања о гографском положају, природногеографским и 
друштвеногеографским модликама Северне Европе. 

Васпитни циљеви: Стицање опште културе и образовања и упознавање са народима Северне Европе, њиховом 
културом, религијом и обичајима. 

Садржај наставне  теме : - Физичкогеографске и друштвеногеографске одлике Северне Европе; 
- Шведска и Норвешка; 

Методе рада: Дијалошка, демонстрациона, илустрациона и метода излагања 

Корелација : Историја, биологија, веронаука 

Време реализације:  Мај 
 

Образовни стандарди –
основни ниво 

ГЕ 1.9.1.Разуме географски положај Северне Европе, препознаје државе и зна основне 
природне и друштвене одлике ове регије; 
ГЕ 1.9.2.Препознаје географски положај Шведске и Норвешке на Скандинавском полуострву и 
зна основне географске одлике ; 

Образовни стандарди –
средњи ниво  

ГЕ 2.9.1.Описује географски положај и физичке и друштвене одлике Северне Европе и 
успешно попуњава нему карту; 
ГЕ 2.9.2.Објашњава и описује географски положај, физичке и друштвене одлике Шведске и 
Норвешке и представља географске елементе на немој карти; 

Образовни стандарди –
напредни ниво 

ГЕ 3.9.1.Доноси закључке како се висок животни стандард може постићи и у суровим 
природним условима; 
ГЕ 3.9.2.Објашњава зашто је Северна Европа насељенија од свих регија на високим 
географским ширинама; 

НАСТАВНА ТЕМА  : 5. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ  50 (29+21) 
5.6. Источна Европа  5 (3+2) 

Образовни циљеви: Стицање знања о географском положају, природногеографским и друштвеногеографским 
одликама Источне Европе. 

Васпитни циљеви: Стицање опште културе ни образовања и неговање братских односа са словенским народима 
Источне Европе. 

Садржај наставне  теме : - Источна Европа: географски положај, величина, границе, физичкогеографске и 
друштвеногеографске одлике; 
- Руска Федерација: положај, величина, границе, физичкогеографске и 
друштвеногеографске одлике; 
- Украјина: положај, величина, границе, физичкогеографске и друштвеногеографске 
одлике; 

Методе рада: Дијалошка, демонстрациона, илустрациона и метода излагања 

Корелација : Историја, биологија, веронаука 
Време реализације:   Мај и Јун 

 

Образовни стандарди –
основни ниво 

ГЕ 1.10.1.Разуме географски положај, величину и границе Источне Европе, зна основне 
географске одлике и набраја државе Источне Европе; 
ГЕ 1.10.2.Разуме евроазијски положај Руске Федерације и зна њене основне физичке и 
друштвене одлике; 
ГЕ 1.10.3.Разуме географски положај Украјине и зна њене физичке и друштвене одлике;  

Образовни стандарди –
средњи ниво  

ГЕ 2.10.1.Објашњава и описује географски положај, физичкогеографске и 
друштвеногеографске одлике Источне Европе и решава задатке у немој карти; 
ГЕ 2.10.2.Објашњава и описује евроазијски положај Русије, рељеф, климу, проналази веће 
реке и језера, описује вегетацију, наводи одлике становништва и привредног развоја; 
ГЕ 2.10.3.Објашњава и описује географски положај Украјине, рељеф, климу, воде и вегетацију, 
наводи одлике становништва, привредне одлике и решава задатке у немој карти; 

Образовни стандарди –
напредни ниво 

ГЕ 3.10.1.Доноси закључке о последицама распада СССР-а и проблемима са којима се 
суочавају државе Источне Европе; 
ГЕ 3.10.2.Објашњава проблеме и сукобе између Руске Федерације и Украјине. 
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- АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА: Наставник упознаје ученике са садржајем наставног градива у шестом разреду, 
даје упутства за рад, разговара са ученицима, одговара на ученичка питања, подстиче ученике да износе свија 
запажања о процесима и појавама у природи и друштву, објашњава непознате појмове, формира групе, наводи 
ученике на логичко размишљање и закључивање, истиче позитивне вредности, мотивише на рад и похваљује и 
награђује ученике. 
- АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА: Ученици треба редовно да носе атлас, уџбеник, радну свеску и нему карту; да буду 
пажљиви и вредни на часу, да слушају упутства наставника, да буду активни при обради лекције , да износе своје 
ставове, постављају питања, труде се да уче са разумевањем, чиме стичу способност логичког размишљања, 
закључивања и повезивања чињеница. 
- УЏБЕНИЦИ И ЛИТЕРАТУРА: Уџбеник географије, радна свеска и географска читанка за шести разред – аутори: 
Рада Ситарица и Милутин Тадић; часопис “Земља и људи” и часопис “Национална географија”; Интернет, дневна 
штампа. 
- ЕВАЛУАЦИЈА: Решавање задатака у радним свескама, усмена провера знања, вредновање самосталног рада 
ученика, решавање задатака у немим картама, тестирање и контролне вежбе. 

Садржај програма додатне наставе 

Ред. број 
наставне 

теме 
НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ Редни број часа НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 

I.  
УВОД 

1. Основни подаци и природно-географске одлике 
Европе. 

II.  
ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

2. Највећа језера и мора на свету 

3. Разноликост биљног и животињског света  

III.  

СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА 

НА ЗЕМЉИ 

5. Екумена и анекумена 

6. Народи света 

7. 

Насеља, настанак и облик 

IV.  
ГЕОГРАФСКА СРЕДИНА И 

ЉУДСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

8. Природна и географска средина, обновљиви 
ресурси 

9. Привреда, негативан човеков утицај на животну 
средину 

V.  РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 

ЕВРОПЕ 

10 
Стари и нови свет 

1.  ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ 
ЕВРОПЕ 

11. Географски положај Европе 

12. Највећа полуострва, острва и заливи 

2.  
ЈУЖНА ЕВРОПА 

13. Занимљивости Јужне Европе 
14. Медитеранска исхрана 

3.  
СРЕДЊА ЕВРОПА 

15. 
Занимљивости Средње европе 

4.  
ЗАПАДНА ЕВРОПА 

16. 
Занимљивости Западне Европе 

5.  
СЕВЕРНА ЕВРОПА 

17 
Занимљивости  Северне Европе 

6.  
ИСТОЧНА ЕВРОПА 

18 
Занимљивости Источне Европе. 

Садржај програма допунске наставе 

Ред. број 
наставне 

теме 
НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ Редни број часа НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 

VI.  
УВОД 

1. Основни подаци и природно-географске одлике 
Европе. 

VII.  
ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

2. Воде на Земљи-Хидросфера 

3. Биљни и животињски свет 
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VIII.  СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА 

НА ЗЕМЉИ 

5. Број и распоред становника на Земљи. 

6. Структура светског становништва. 

7. 

Насеља 

IX.  ГЕОГРАФСКА СРЕДИНА И 

ЉУДСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

8. Природна и географска средина 

9. Привреда 

X.  РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 

ЕВРОПЕ 

10 
Општегеографске одлике Европе. 

7.  ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ 
ЕВРОПЕ 

11. Географски положај Европе. 

12. Физичко-географске одлике 

8.  
ЈУЖНА ЕВРОПА 

13. Географски преглед Јужне Европе. 

14. Земље Балканског полуострва 

9.  
СРЕДЊА ЕВРОПА 

15. Географски преглед Средње европе., 
Подунавске Земље. 

10.  
ЗАПАДНА ЕВРОПА 

16. Географски преглед Западне Европе, УК и 
Француска. 

11.  
СЕВЕРНА ЕВРОПА 

17 
Географски положај Северне Европе, Шведска. 

12.  
ИСТОЧНА ЕВРОПА 

17 Географски положај Источне Европе. 

18 Русија 

 
 
МАТЕМАТИКА 
 
Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су 
потебна за схватање појава и зависности у животу и друштву, да оспособи ученике за примену усвојених 
математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког 
образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног 
погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.   
Задаци наставе математике  јесу: 
-да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних просторних односа и законитости у разним 
појавама у природи, друштву и свакодневном животу; 
-да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у различитим 
подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање 
у рад; 
-да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичног, стваралачког и апстактног 
мишљења; 
-да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и 
изучавању природних појава; 
-да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и 
усменом облику; 
-да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима; 
-да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и основне 
законе тих операција; 
-да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне односе; 
-да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама; 
-да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе радном и 
политехничком васпитању и образовању; 
-да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су; истинољубивост, упорност, систематичност, 
уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад; 
-да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе 
формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика; 
-да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања.  
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Оперативни задаци 
 
Ученике треба оспособити да: 

-   схвате потребу увођења негативних бројева, структуру скупова целих  и рационалних          бројева, те 
појмове супротног броја, реципрочног броја и апсолутне вредности; 
-   усвоје основне рачунске операције у скуповима Z и Q и довољно увежбају извођење тих операција, уз 
коришћење њихових својстава; 
-   могу да читају, састављају разне једноставније изразе са рационалним бројевима и израчунавају 
њихову вредност; 
-   упознају и умеју да решавају једноставније једначине и неједначине у скупу рационалних бројева; 
-   разумеју процентни начин изражавања и могу да га примењују у практичним задацима; 
-   познају класификацију троуглова и четвороуглова и знају њихова својства; 
-   схвате релацију подударности и њена својства и умеју да је примењују у извођењу основних 
конструкција троугла и четвороугла; 
-   схвате једнакост површи геометријских фигура и правила о израчунавању површина троугла, 
паралелограма и других четвороуглова; 
-   примењују правила за израчунавање површине троугла и четвороугла у разним практичним задацима; 
-   усвајају елементе дедуктивног закључивања (правило формулисања исказа, правилно коришћење 
рећи ''ако...тада'' и ''ако и само ако''; увиђају потребу за доказивањем и умеју да изводе неке једноставније 
доказе). 

 

Школски програм рада - математика                                Шести разред         школска 2018./2019.год. 

Р
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ј 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Укупан број часова по наставној теми 
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1. 
Цели бројеви -I део – појам  и својства, сабирање и 
одузимање са одговарајућим  једначинама и 
неједначинама 

6 6 1     13 4   

2. Троугао - I део -општа својства 6 6 1     13 4   

3. 
Цели бројеви -II део – множење и дељење целих 
бројева са одговарајућим једначинама и 
неједначинама 

3 7 1     11 4   

4. 
Троугао - II део -подударност троуглова и значајне 
тачке троуглова 

7 9 1     17 4   

5. 
Рационални бројеви - I део - појам и својства; 
сабирање и одузимање рационалних бројева са 
одговарајућим једначинама и неједначинама 

7 9 1     17 4   

6. Четвороугао 8 11 1     20 4   

7. Рационални бројеви - II део - множење и дељење 6 9 1     16 4   

8. Површина четвороугла и троугла 7 9 1     17 4   
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9. 
Рационални бројеви - III део - једначине и 
неједначине са применама. 

4 5 1     10 4   

  Годишње понављање градива       2         

  Писмени задаци       8         

  Цели бројеви. Рационални бројеви               8 

  Конструктивни задаци - троугао и четвороугао               6 

  Математика на квадратној мрежи               6 

  Дијаграми и њихове примене               6 

  Логичко - комбинаторни задаци               4 

  Одабрани задаци са такмичења .             4 

 
Талес. Еуклид               2 

 

Укупно часова 54 71 9 10 0 134 36 36 

  
          144 

   
 
 
 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 
ШЕСТИ РАЗРЕД 

 
 

Редни број 
наставне теме Назив наставне теме 

Број часова по 
теми 

           1. Цели бројеви. Рационални бројеви 8 

2. Конструктивни задаци – троугао и четвороугао 6 

3. Математика на квадратној мрежи 6 

4. Дијаграми и њихова примена 6 

5. Логичко – комбинаторни задаци 4 

6. Одабрани задаци са такмичења 4 

7. Талес, Еуклид 2 

 УКУПНО 36 
 

 
Циљ додатне наставе је проширити знања стечена на редовној настави, упознати ученике са математичким 
садржајем која нису у редовној настави. 

 
 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 
ШЕСТИ РАЗРЕД 

 
 

Редни број 
наставне теме Назив наставне теме 

Број часова по 
теми 

           1. 
Цели бројеви- I део- појам и својства, сабирање и одузимање 

са одговарајућим једначинама и неједначинама 4 

2. Троугао – I део – општа својства 4 

3. Цели бројеви- II део – множење и дељење целих бројева са 4 
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одговарајућим једначинама и неједначинама  

4. 
Троугао – II део – подударност троуглова и значајне тачке 

троугла 4 

5. 

Рационални бројеви – I део – појам и својства; сабирање и 
одузимање рационалних бројева са одговарајућим 

једначинама и неједначинама 4 

6. Четвороугао 4 

7. Рационални бројеви – II део – множење и дељење 4 

8. 
Рационални бројеви – III део – једначине и неједначине са 

применом 4 

9. Површина троугла и четвороугла 4 

 УКУПНО 36 
 

 
ОБРАЗОВНИ  СТАНДАРДИ  ЗА  ШЕСТИ  РАЗРЕД 

У областима  ЦЕЛИ БРОЈЕВИ И РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ (све рачунске операције) ученик/ученица зна и уме 
на: 
ОСНОВНОМ НИВОУ да: 
-прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе, рационалне); 
-користи целе бројеве и једноставне изразе са њима помажући се визуелним представама; 
-упореди по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је то потребно; 
-изврши једну рачунску операцију са бројевима истог записа, помажући се сликом када је то потребно. 
СРЕДЊЕМ НИВОУ да: 
-одреди супротан број и апсолутну вредност броја; 
-израчуна вредност једноставнијег израза са више рачунских операција различитог приоритете, укључујући 
ослобађање од заграда, са бројевима истог записа; 
-користи бројеве и бројевне изразе у једноставним ситуацијама; 
-користи једначине у једноставнијим текстуалним задацима; 
-упореди по величини бројеве записане у различитим облицима; 
-одреди реципрочну вредност броја. 
НАПРЕДНОМ НИВОУ да : 
-одреди вредност сложенијег бројевног израза; 
-користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама; 
-користи једначине и неједначине и сложеније текстуалне задатке. 
 
У области   ТРОУГАО И ЧЕТВОРОУГАО  (елементи, збир углова, подударност и површина) ученик/ученица 
зна и ума на: 
ОСНОВНОМ НИВОУ да: 
-влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама) и 
уме да их нацрта користећи прибор; 
-разликује основне врсте троуглова, зна основне елементе троугла и уме да израчуна обим и површину троугла, 
квадрата и правоугаоника на основу елемената који непосредно фигуришу у датом задатку; 
-интуитивно схвата појам подударности фигура (кретањем до поклапања); 
-користи одговарајуће јединице за мерење дужине, површине и углова; 
-претвори веће јединице дужине у мање; 
-при мерењу одабере одговарајућу мерну јединицу, заокругљује величине исказане датом мером 
СРЕДЊЕМ НИВОУ да: 
-одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и четвороуглу; 
-користи подударност и везује је са карактеристичним својствима фигура (нпр паралелност и једнакост страница 
паралелограма); 
-пореди величине које су изражене различитим мерним јединицама за дужину. 
НАПРЕДНОМ НИВОУ да: 
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-користи основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и трапеза, рачуна њихове обиме и површине на 
основу елемената који нису обавезно непосредно дати у формулацији задатка, и уме да их конструише; 
-примени подударност повезујући тако разна својства геометријских објеката; 
-по потреби претвара јединице мере, рачунајући са њима; 
-процени и заокругли дате податке и рачуна са таквим приближним вредностима. 

 
БИОЛОГИЈА 
 
Циљ и задаци 
Циљ наставе биологије јесте да ученици усвајањем образовно васпитних садржаја стекну основна 
знања о животном простору, начину живота, основној грађи, разноврсности и значају животињског света 
 
Задаци наставе биологије су: 
Развијање основне научне писмености, логике, расуђивања, објективности и критичког мишљења 
-Упознавање спољашње и основне унутрашње грађе праживотиња 
- Упознавање спољашње и основне унутрашње грађе животиња 
- Поступно и систематично упознавање разноврсности животињског света 
- Развијање одговорног односа према животињама 
- Разумевање еволутивног развоја живог света 
- Развијање хигијенских навика и здравствене културе 
 
Оперативни задаци: 
- Ученици треба да: 
- Уоче потребу за класификовањем живог света и његове велике разноврсности 
- Уочавају сличности и разлике у грађи и начину живота биљака, гљива и животиња 
- Упознају основне појмове о природном систему животиња 
- Упознају животни простор, начин живота разноврсност и значај праживотиња 
- Упознају животни простор, начин живота,спољашњу грађу, и основе унутрашње грађе, 
разноврсност и значај сунђера, дупљара, црва, мекушаца, зглавкара и бодљокожаца 
- Схвате улогу инсеката у природи 
- Упознају болести које изазивају или преносе животиње, начин преношења и превенцију 
- Упознају животни простор, начин живота, разноврсност и значај риба, водоземаца, гмизаваца, 
птица и сисара 
- Схвате значај бриге о потомству птица и сисара 
- Схвате значај одговорног односа према животињама 
- Сазнају основне научне чињенице о току и развоју живота на Земљи и етапе Земљине историје 
- Знају да живот на Земљи има историју са којом се могу упознати на основу фосилних остатака  
- Разумеју еволуцију живог света и схвате њен значај у формирању савременог биолошког мишљ 
 

Глобални програм ( годишњи ) 
 

Редни бр. 
наставне 
теме 

Назив наставне 
теме 

Бр. 
часова 
за 
обраду 

Бр. часова за 
утврђивање и 
остале типове 
часова 

Метод рада Корелација 
Укупно 
часова 

1. Увод 2 1+0 
комбиновани 
(монол.,дијал.,текс-метод) 

 3 

2. Праживотиње 4 4+1 
комбиновани 
(монол.,дијал.,текс-
метод,експериментални) 

Географија, 
Информатика 

9 

3. 
Царство 
животиња 

25 20+3 
комбиновани 
(монол.,дијал.,текс-

Географија, 
Информатика 

48 
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метод,експериментални) 

4. 
Угроженост и 
заштита 
животиња 

3 3+0 
комбиновани 
(монол.,дијал.,текс-метод) 

Географија, 
Чувари 
природе 

6 

5. 
Увод у органску 
еволуцију 

3 3+0 
комбиновани 
(монол.,дијал.,текс-метод) 

Географија, 
Историја 

6 

 УКУПНО 37 35   72 

 
 
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Разред: шести 

Годишњи фонд часова: 36 

Циљ наставе и учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, 

безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских 

програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења. 

ОБЛАСТ / ТЕМА ИСХОДИ САДРЖАЈИ 

ИКТ - правилно користи ИКТ уређаје; 
- креира, уређује и структуира 
дигиталне садржаје који садрже 
табелеу програму за рад са 
текстом и програму за рад аса 
мултимедијалним презентацијама; 
- креира и обрађује дигиталну 
слику; 
- самостално снима и врши 
основну обраду аудио и видео 
записа; 
- уређује мултимедијалну 
презентацију која садржи видео и 
аудио садржаје; 
 

Дигитални уређаји и кориснички 
програми. 
Управљање дигиталним 
документима. 
Рад са сликама. 
Рад са текстом. 
Рад са мултимедијалним 
презентацијама које 
садрже видео и аудио садржаје. 

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ - чува и организује податке 
локално и у облаку; 
- одговорно и правилно користи 
ИКТ уређаје у мрежном окружењу; 
- разликује основне интернет 
сервисе; 
- примењује поступке и правила за 
безбедно понашање и 
представљање на мрежи; 
- приступа Интернету, самостално 
претражује, проналази и 
процењује информације и 
преузима 
их на свој уређај поштујући 
ауторска права; 
- објасни поступак заштите 
дигиталног производа/садржаја 
одговарајућом СС лиценцом; 
 

Употреба ИКТ уређаја на 
одговоран и сигуран 
начин у мрежном окружењу. 
Интернет сервиси. 
Правила безбедног рада на 
Интернету. 
Претраживање Интернета, одабир 
резултата и 
преузимање садржаја. 
Заштита приватности личних 
података и ауторских 
права. 

РАЧУНАРСТВО - објасни поступак прикупљања Основе изабраног програмског 
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података путем онлајн упитника; 
- креира једноставан програм у 
текстуалном програмском језику; 
- користи математичке изразе за 
израчунавања у једноставним 
програмима; 
- објасни и примени одговарајућу 
програмску структуру (наредбе 
доделе, гранања, петље); 
- користи у оквиру програма 
нумеричке, текстуалне и 
једнодимензионе низовске 
вредности; 
- разложи сложени проблем на 
једноставније функционалне 
целине (потпрограме); 
- проналази и отклања грешке у 
програму; 
- сарађује са осталим члановима 
групе у одабиру теме, прикупљању 
и обради материјала, 
представљању пројектних 
резултата и закључака; 
- користи могућности које пружају 
рачунарске мреже у сфери 
комуникације и сарадње; 
- креира, објављује и представља 
дигиталне садржаје користећи 
расположиве алате; 

језика. 
Основне аритметичке операције. 
Уграђене функције. 
Структуре података. 
Гранање. 
Понављање. 
Основни алгоритми. 

 

Корелација са другим предметима 

Сви предмети 

План за остваривање програма 

Програм наставног предмета информатика и рачунарство организован је по спиралном моделу и оријентисан је на 

остваривање исхода. Исходи говоре о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи овај 

предмет. Представљају опис интегрисаних знања,вештина, ставова и вредности ученика у три тематске целине: 

ИКТ, Дигитална писменост и Рачунарство. 

У настави оријентисаној на постизање исхода потребно је уважити стечене дигиталне вештине ученика. У 

планирању и припремању наставе, наставник полази од исхода које треба остварити и планира, не само 

своје,већ, превасходно активности ученика на часу. Наставник треба да буде више оријентисан ка менторској 

улози, а мање ка предавачкој.  

Потребно је радити на развоју алгоритамског начина мишљења у поступку решавања проблема и задатака, 

развоју логичког мишљења и изградњи личних стратегија за учење уз примену ИКТ-а. 

Да би сви ученици достигли предвиђене исходе, потребно је активности осмислити тако да укључују практичан 

рад, уз примену ИКТ-а, повезивање различитих садржаја из других тема унутар самог предмета, као и са другим 

предметима. У току реализације планираних активности радити на успостављању и неговању навика и понашања 

као што су поступност, истрајност, аналитичност, самосталност у раду и спремност на сарадњу. 
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Информационо-комуникационе технологије  

Реализацију ове тематске целине започињемо навођењем примера примене ИКТ-а. Ученике информативно 

упознати са предметом изучавања информатике и рачунарства и то навођењем примера који би њима били 

познати. 

Обновити рад са основним алатима за уређивање текста. Показати ученицима како да изаберу одговарајуће 

писмо, као и рад са тастерима који се односе на велика и мала слова, пролазак кроѕ текст помоћу тастатуре. 

Објаснити појам логичке структуре документа и приказати како се у документу могу експлицитно означити 

наслови, поднаслови и пасуси коришћењем уграђених стилова Наслов 1, Наслов 2 и Текст. 

Навести елементе који се могу уметнути у текстуални документ (слике, графички облици, табеле, симболи...). 

Указати на сврху уметања таквих елемената наводећи једноставне примере и повезати технику уметања ових 

елемената са уметањем слика које су вршили у петом разреду. 

Посебну пажњу посветити табелама. Изабрати једноставне примере (распоред часова, календар и сл.) помоћу 

којих се уводе елементи табеле: ћелија, ред и колона. 

Представити алате за рад са табелама који су доступни у програму за обраду текста. Вежбати њихово додавање, 

брисање, селекцију, применити шаблоне за дизајн и сл. 

Оспособити ученике да уметну табелу у текстуални документ, уносе и уређују садржаје табела, форматирају 

табелу. 

Особити ученике да прегледају текстуални документ пре штампања, подесе параметре за штампу и одштампају 

документ. 

У оквиру уређивања дигиталне слике/цртежа оспособити ученике да поред основних алата изабраног програма 

(селектовање, копирање, лепљење, промену величине слике, додавање и брисање облика, одсецање дела слике, 

чување у жељеној величини и квалитету слике, затварање, проналажење и сл.) користе и напредне алате за 

припрему слике за уметање у текстуални документ и мултимедијалну. 

Снимање звука и видео-записа сходно могућностима започети демонстрацијом употребе уређаја: камера, 

микрофон, звучници, мобилни телефони, односно других расположивих уређаја који обављају предвиђене 

функције. Поред основних техника у процесу снимања и репродукције  обучити ученике да одговарајућим алатом 

модификују видео запис (скраћивање).  

У вежби чувања аудио/видео записа скренути пажњу на различите типове датотека у конкретном програму (нпр. 

мп3, мп4, ави, миди…). 

Пре обраде теме израде слајд-презентација подсетити ученике на основна правила визуелизације и 

презентовања, а при реализацији наставе стално указивати на најчешће грешке. При изради мултимедијалних 

презентација демонстрирати примену основних алата за уређивање и обликовање садржаја у изабраном 

програму. Поред алата за уређивање и обликовање текста и слика, представити алате за рад са уметнутим 

елементима проширујући примену на рад са табелама, графичким објектима, видео и аудио записима.  

Оспособити ученике да подесе радно окружење, бирају одговарајући поглед на презентацију, креирају слајдове, 

уносе текст и друге објекте (слике, табеле) и доследно их форматирају (користећи мастер слајд). Теме треба да 

буду смислене и релевантне за ученике, најбоље је да се користе презентације у којима се обрађују теме из 

наставе, како информатике и рачунарства, тако и других предмета. Ученици неке презентације могу да креирају и 

у склопу домаћих задатака, а на часу је могуће анализирати презентације направљене код куће. Кроз разговор са 
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ученицима дефинисати појам добре презентације и демонстрирати начине представљања. Нагласити да 

презентације треба да буду једино у функцији садржаја, избегавати анимације по сваку цену које оптерећују 

презентацију. 

Дигитална писменост  

Представити појам и врсте рачунарских мрежа и увести основне појмове и терминологију из ове области (сервер, 

клијент, локалне мреже, мреже широког распона, глобална мрежа - Интернет). Подсетити ученике на правила 

коришћења ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин. 

Представити ученицима основне интернет сервисе: сервис електронске поште, www као јавни информациони 

сервис, дискусионе групе и сервисе за претраживање интернета. 

Објаснити чему ти сервиси служе, упознати их са планом коришћења ових сервиса. 

Представити веб као најпознатији интернет сервис. Објаснити да веб функционише тако што су корисницима 

потребне услуге и њима их пружају уређаји специјализовани за то (сервери). У свакој комуникацији морају да 

постоје правила, односно протоколи (ХТТП и ХТТПС) као и правилно навођење и коришћење адреса (домена и 

УРЛ са једне и ИП и МАЦ адреса са друге стране). 

Објаснити структуру УРЛ адресе и значење појединих домена еду.рс, гов.рс,.цом… Упутити ученике на веб сајт 

(нпр. http://www.mojaipadresa.info/) путем кога могу да пронађу информације о ИП-адреси сајта, као и уређаја који 

је употребљен за претрагу. 

Нагласити значај дигиталног трага који посетилац оставља приликом посете неком сајту. Напредне технике 

претраге у изабраном претраживачу представити на унапред припремљеном скупу веб-страна (претрага према 

веб адреси сајта), кроз дискусију и практичан рад на вредновању интернет извора (публика којој је сајт намењен, 

аутор, тачност/прецизност, објективност, актуелност и интернет адреса) подстицати развој критичког мишљења 

ученика. 

Код преузимања било ког садржаја са интернета важно је подсетити ученике на поступке преузимања и чувања на 

жељеној локацији, као и на етичка и правна питања приступа садржајима (лиценце), заштите од нежељених 

програма, као и на правила понашања на интернету . 

Подсетити ученике на значај поштовања ауторских права и сврху CC (Creative Commons) лиценци. Представити 

начин лиценцирања сопственог ауторског дела комбинацијом расположивих симбола, на адреси 

https://creativecommons.org/share-your-work/. 

Нагласити да се приликом посете сајтовима, као и приликом преузимања садржаја, дигитални уређај који 

користимо је изложен процедурама којима се прикупљају подаци за које корисник не зна у коју ће сврху бити 

употребљени (ИП адреса, локација), а уређај може бити изложен дејству нежељених програма (вируси, шпијунски 

програми). У ту сврху је потребно применити расположиве мере заштите. 

Посебну пажњу посветити питањима дигиталног насиља. Набројати и описати најчешће видове дигиталног 

насиља. 

Дискутовати ситуације када се неко насиље врши у стварном свету и преноси у дигитални свет, који су најчешћи 

примери, како исправно реаговати у конкретним ситуацијама, коме се обратити, које поступке је могуће 

примењивати и која правила понашања установити за безбедно представљање на мрежи. Упознати ученике са 

неким од начина за препознавање и пријаву дигиталног насиља: СОС телефон и онлајн форма за пријаву насиља, 

као и сајтови који су посвећени пројектима владе у борби против дигиталног насиља. 
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Представити предности употребе веб сервиса на примеру алата за креирање онлајн упитника, који не би садржао 

више од три питања различитог типа. Нагласити значај онлајн упитника као корисног алата за прикупљање 

података у истраживањима, анкетама, квизовима или тестовима. Наставник креира онлајн упитник на свом налогу 

на диску, објављује га на школском сајту и ученицима поставља као задатак да на својим радним јединицама 

попуне упитник. Показати ученицима како изгледа табела са свим њиховим одговорима. Преузети табелу и без 

удубљивања у њену структуру показати како за свако питање изгледа колона са њиховим одговорима. Урадити 

попуну упитника два пута, први пут допустити ученицима да се представе са својим измишљеним именима и 

други пут, нагласити ученицима да попуне своја права имена. 

Планира се реализација пројектног задатка који се може радити у групама или индивидуално. Пројектни задатак 

се може реализовати у корелацији са другим предметима.  

Рачунарство  

Представити концепт  текстуалних програмских језика, укратко, потом изабраног програмског језика, као и неке 

основне сличности и разлике у односу на визуелни програмски језик који су ученици користили у петом разреду.  

Реализацију теме започети приказом израде задатака израчунавањем, применом операција: сабирања, 

одузимања, множења и (реалног) дељења. Пожељно је бирати задатке који имају реалну примену у стварном 

животу из области блиских ученицима.  

Увести променљиве као појам за именовање улазних података и међурезултата израчунавања као и механизам 

за учитавање вредности улазних података и испис резултата. Променљиве у почетку третирати на исти начин као 

у математици и не мењати вредности једном додељеним променљивима (императивна додела, попут и=и+1, је 

нов концепт на који је потребно поново се вратити током обраде итеративних поступака). Ако је приликом уноса 

података неопходна конверзија учитаног текста у број укратко је описати. 

Увести посебно операције одређивања целобројног количника и остатка и показати могуће примене: конверзије 

метричких јединица (нпр. конверзија центиметара у метре и центиметре, конверзија времена из минута у сате и 

минуте, конверзија углова из секунди у степене, минуте и секунде, одређивање цифара двоцифреног броја и 

слично). у овом домену. 

Поред израчунавања, још један незаобилазан елемент програмирања чине наредбе и контрола тока програма. 

Осим секвенцијалног ређања наредби једне иза друге, основу контроле тока чине гранање и понављање. 

У склопу обраде гранања потребно је приказати релацијске операторе (једнако, различито, мање, веће, мање-

једнако, веће-једнако) и писање релацијских израза који се јављају као услови у наредби гранања. Показати 

непотпуни (тзв. IF - THEN) и потпуни (тзв. IF - THEN - ELSE) облик наредбе гранања. Приказати и логичке 

операторе (и, или, не) који се користе за изражавање сложенијих услова. На основном нивоу сасвим је довољно 

да ученици савладају гранање на основу елементарног услова (нпр. да у зависности од унете спољне 

температуре одреде да ли је довољно топло за купање) и евентуално да повежу два услова на одговарајући 

начин (нпр. да одреде да ли број припада неком интервалу поређењем са доњом и горњом границом интервала). 

Понављање започети најједноставнијим обликом у којем се тражи да се неки блок наредби понови одређени број. 

Иако визуелни програмски језици често имају посебну наредбу за ово, у текстуалним програмским језицима се она 

обично реализује општијим наредбама (класичном петљом фор). Кроз низ задатака ученицима скренути пажњу на 

измену вредности бројачке променљиве током трајања петље. Претходно, веома пажљиво, скренути пажњу 

ученицима на то да се вредности променљивих током трајања програма могу, за разлику од математичког 

контекста на који су ученици навикли у којем су променљиве само имена вредности и не постоји могућност измене 
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вредности једном уведене променљиве. Описати намену и начин употребе коментара као поруке приликом 

задавања улазних и излазних вредности за променљиве. 

Поред рада са бројевима у реалним програмима најчешћи је рад са текстуалним подацима. У већини савремених 

језика постоји посебан тип података за то (стрингови), опремљен великим бројем корисних библиотечких 

функција. Ученицима приказати како се формирају променљиве текстуалног типа, како се одређује дужина текста, 

како се врши конверзија између текста (који садржи низ цифара) и бројева, како се врши провера да ли текст 

садржи карактер, како се издваја део текста на датим позицијама и слично. 

Из области рачунарство предвиђен је и пројектни задатак који ученици могу радити самостално или у групама. 

Пројектни задат се може реализовати у корелацији са осталим наставним предметима. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. Вредновање се врши на основу личног 

залагања, теориског и практичног знања.  

 
 
 

Наставни предмет техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција ученика ради 
његовог оспособљавања за живот и рад у свету који се технички и технолошки брзо мења. Један од најважнијих 
задатака је да код ученика развија свест о томе да примена стечених знања и вештина у реалном окружењу 
подразумева стално стручно усавршавање и целоживотно учење, као и да је развијање предузимљивости један 
од важних предуслова личног и професионалног развоја. 
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ИСХОДИ 

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

 
 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

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

Разред: ШЕСТИ 

Годишњи фонд 
часова: 

72  
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• повеже развој грађевинарства и значај   
урбанизма у побољшању услова живљења; 
• анализира карактеристике савремене културе 
становања;  
• класификује кућне инсталације на основу њихове 
намене; 

• Упознат са историјским развојем 
грађевинарства. 
• Оспособљен да схвати значај 
урбанизма и просторног планирања за 
побољшање услова живљења. 
• Оспособљен да анализира и закључује 
основне карактеристике савремене 
културе становања у руралним и 
урбаним насељима. 
• Оспособљен да одређује распоред 
просторија у стану са аспекта 
функционалности, удобности и 
економичности. 
• Упознат са врстама и наменом 
основних кућних инсталација и 
оспособљен за њихову правилну 
употребу.  
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• класификује врсте саобраћајних објеката према 
намени; 
• повезује неопходност изградње прописне 
инфраструктуре са безбедношћу учесника у 
саобраћају; 
• повезује коришћење информационих технологија 
у саобраћајним објектима са управљањем и 
безбедношћу путника и робе; 
• демонстрира правилно и безбедно понашање и 
кретање пешака и возача бицикла на саобраћајном 
полигону и/или уз помоћ рачунарске симулације; 

• Оспособљен да класификује врсте 
саобраћајних објеката према намени. 
• Оспособљен да схвати значај 
изградње прописне инфраструкту- 
ре са аспекта безбедности учесника у 
саобраћају. 
• Упознат са употребом информационих 
технологија при управљању путника и 
робом у саобраћајним објектима са 
организационог и безбедоносног 
аспекта. 
• Оспособљен за безбедно учешће у 
јавном саобраћају као пешак и 
бициклиста. 
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18 • скицира просторни изглед грађевинског објекта; 

• чита и црта грађевински технички цртеж 
уважавајући фазе изградње грађевинског објекта уз 
примену одговарајућих правила и симбола; 
• користи рачунарске апликације за техничко 
цртање, 3D приказ грађевинског објекта и 
унутрашње уређење стана уважавајући потребе 
савремене културе становања; 
• самостално креира дигиталну презентацију и 
представља је; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Оспособљен за комуникацију на језику 
технике тј. основном грађевинском 
терминологијом. 
• Оспособљен да самостално црта и 
чита скицу и технички цртеж одређеног 
грађевинског објекта. 
• Оспособљен да самостално прикаже 
макету грађевинског објекта у 
ортогоналној пројекцији и перспективи. 
• Оспособљен да самостално користи 
рачунарске апликације за 3D приказ 
грађевинског објекта и унутрашње 
уређење стана наглашавајући 
функционалност, естетску вредност 
решења и потребе савремене културе 
становања. 
• Оспособљен да самостално, у оквиру 
мини-пројекта, изради скицу 
хоризонталног и вертикалног пресека 
стана, креира дигиталну презентацију 
истог и представља је. 
• Стекао вештину презентовања својих 
идеја и комуникације са публиком. 
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• класификује грађевинске материјале према врсти 
и својствима и процењује могућности њихове 
примене;  
• повезује коришћење грађевинских материјала са 
утицајем на животну средину; 
• повезује алате и машине са врстама грађевинских 
и пољопривредних радова; 
• реализује активност која  указује на  важност 
рециклаже; 
• образложи на примеру коришћење обновљивих 
извора енергије и начине њиховог претварања у 
корисне облике енергије; 
• правилно и безбедно користи уређаје за 
загревање и климатизацију простора; 
• повезује значај извођења топлотне изолације са 
уштедом енергије; 
• повезује гране пољопривреде са одређеном 
врстом производње хране;  
• описује занимања у области грађевинарства, 
пољопривреде, производње и прераде хране; 
• изради модел грађевинске машине или 
пољопривредне машине уз примену мера заштите 
на раду; 

 
 
 

• Оспосовљен да класификује 
грађевинске материјале према врсти и 
својствима процењујући могућности 
њихове примене при изградњи 
конструктивних елемената грађевинских 
објеката. 
• Изградио свест о неопходности 
очувања животне средине и значају 
рециклаже грађевинских материјала. 
• Оспособљен да препознаје и повезује 
алате и машине са врстама 
грађевинских и пољопривредних 
радова. 
• Стекао основна знања о начинима 
коришћења обновљивих извора енергије 
и начинима њиховог претварања у 
корисне облике енергије у стану/кући. 
• Схвата значај извођења топлотне 
изолације стамбеног простора и 
повезује је са уштедом енергије. 
• Изградио свест о рационалној 
потрошњи енергије за загревање стана. 
• Оспособљен да правилно и безбедно 
користи уређаје за загревање и 
климатизацију простора. 
• Упознат са организацијом рада и 
основним процесима  пољопривредне 
производње са посебним освртом на 
производњу хране. 
• Упознат са занимањима у области 
грађевинарства и пољопривреде. 
• Оспособљен за развијање сопствене 
креативности, оригиналности, 
стваралаштва и психомоторне 
способности. 
• Оспособљен да самостално или у 
пару/групи изради једноставан модел 
машине или уређаја у грађевинарству, 
пољопривреди, или модела/макете који 
користи обновљиве изворе енергије, уз 
примену мера заштите на раду.  
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• самостално/тимски врши избор макете/модела 
грађевинског објекта и образложи избор; 
• самостално проналази информације о условима, 
потребама и начину реализације макете/модела 
користећи ИКТ; 
• креира планску документацију (листу материјала, 
редослед операција, процену трошкова) користећи 
програм за обраду текста; 
• припрема и организује радно окружење 
одређујући одговарајуће алате, машине и опрему у 
складу са захтевима посла и материјалом који се 
обрађује; 
• израђује макету/модел поштујући принципе 
економичног искоришћења материјала и 
рационалног одабира алата и машина примењујући 
процедуре у складу са принципима безбедности на 
раду; 
• учествује у успостављању критеријума за 
вредновање, процењује свој рад и рад других и 
предлаже унапређења постојеће макете/модела;  
• одреди реалну вредност израђене макете/модела 
укључујући и оквирну процену трошкова; 

• Оспособљен да самостално проналази 
информације потребне за израду 
макете/модела грађевинског објекта или 
модела/макета који користи обновљиве 
изворе енергије користећи ИКТ-е. 
• Оспособљен да самостално /тимски 
врши избор макете/модела и образложи 
избор тако што представља идеју, 
поступак израде и решење производа. 
• Оспособљен да самостално или у 
групи, у оквиру мини пројекта израде 
макете/модела, креира планску 
документацију користећи рачунарске 
апликације. 
• Стекао радне навике, осећај 
економичног искоришћења материјала и 
рационалног одабира алата. 
• Оспособљен да самостално или у 
групи изради макету/модел од лако 
обрадивих материјала правилно 
користећи неопходан прибор и алат. 
• Оспособљен да самостално открива и 
решава једноставне техничке и 
технолошке проблеме применом 
природних законитости у пракси. 
• Стекао основне предузетничке 
компетенције. 
• Оспособљен да одреди реалну 
вредност израђене макете/модела 
укључујући и оквирну процену трошкова.  
 

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ СА УПУТСТВОМ ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
 

Програм наставне и учења из технике и технологије захтева разноврстан методички приступ с 
обзиром на различитост функција и карактера појединих делова програмских садржаја, као и 
психофизичких могућности ученика. За успешно остваривање програма, односно циља учења, потребно  је 
организовати наставу у складу са следећим захтевима: 
– уводити ученике у свет технике и савремене технологије на занимљив и атрактиван начин, чиме се 

подстиче њихово интересовање за техничко стваралаштво; 
– омогућити ученицима да исказују властите креативне способности, да траже и налазе сопствена 

техничка решења и да се доказују у раду; 
– систематизовано излагати ученике проблемским ситуацијама - расподела комплексних задатака на 

низ једноставнијих захтева, идентификовање елемента које ученик мора узети у разматрање 
приликом решавања проблемских ситуација, као и подстицање ученика на коришћење различитих 
когнитивних процеса као што су индуктивно и дедуктивно закључивање, поређење, класификација, 
предвиђање резултата, трансфер знања од познатог на непознато; 

– обезбедити услове да ученици на најефикаснији начин стичу трајна и применљива научно-
технолошка знања и да се навикавају на правилну примену техничких средстава и технолошких 
поступака; 

– не инсистирати на запамћивању података, поготову мање значајних чињеница и теоријских садржаја 
који немају директну примену у свакодневном животу; 

– ради што успешније корелације одговарајућих садржаја, усклађивања терминологије, научног 
осмишљавања садржаја и рационалног стицања знања, умења и навика, неопходна је стална 
сарадња са наставницима информатике и рачунарства, физике, математике, хемије, биологије и 
ликовне културе, у циљу развоја међупредметних компетенција; 

– приликом конкретизације појединих садржаја, нарочито упознавања нових и савремених технологија, 
у обзир узимати специфичности средине и усклађивати их са њеним потребама.  
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С обзиром да је настава технике и технологије теоријско-практичног карактера, часове треба 
остваривати са одељењем подељеним на групе, односно са највише 20 ученика. Програм наставне и 

учења треба остваривати на спојеним часовима. 

 

Физичко и здравствено васпитање 
 
 
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 72 часа + 54 часа (обавезне физичке активности ученика) 

ОБЛАСТ/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 (прекорачна техника)   
Бацање кугле 2 кг 

                                                       
Препоручени садржаји 

Техника штафетног трчања               
Скок удаљ (техника ''увинуће'')                          
Скок увис (опкорачна техника) 
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Спортска 

гимнастика 

 
 
 
 
 
 
- одржава стабилну и 
динамичку равнотежу у 
различитим кретањима, изводи 
ротације тела 
- користи елементе гимнастике 
у свакодневним животним 
ситуацијама и игри 
- процени сопствене 
могућности за вежбање у 
гимнастици 

Обавезни садржаји 

Вежбе на тлу (партеру)                         
Прескоци и скокови                          
Ниска греда                            
Гимнастички полигон 

Препоручени садржаји 

 Вежбе на тлу (напредне варијанте) 
 Висока греда 
 Трамболина 
Коњ са хватаљкама 

 Вежбе у упору  
 Вежбе у вису  

 
 

Основе 
тимских и 
спортских 

игара 

- користи елементе технике у 
игри 
- примењује основна правила 
кошарке у игри 
- учествује на 
унутародељенским 
такмичењима 

Обавезни садржаји 

Кошарка: 
Основни елементи технике и 
правила: 
- вођење лопте 
- хватања и додавања лопте 
- шутирања (из места о таблу) 
- финтирање 
- принципи индивидуалне одбране 
- основна правила  

Препоручени садржаји 

Напредни елементи технике, 
тактике и правила игре: 
- дриблинг 
- шутирања (из кретања) 
- скок-шут 
- финтирање 
- основни принципи колективне  
одбране  
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ФИЗИЧКА И 
ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 
(Реализује се кроз 

све наставне области 
и теме уз практичан 

рад) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физичко 
вежбање и 

спорт 

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

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

 

  - 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  
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Биологија Географија 
Музичка култура Ликовна 
култура Информатика 
Математика Српски језик 

УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
 

Концепција физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству часовних, ванчасовних и 

ваншколских организационих облика рада, као основне претпоставке за остваривање циља кроз 

достизање исхода и стандарда овог васпитно-образовног подручја. 

Главна промена у савременој концепцији и пракси образовања и васпитања, па тако и у програму 

предмета физичко и здравствено васпитање, је померање тежишта са наставних садржаја на 

јасно дефинисане исходе, односно са наставних садржаја на процес учења и његове резултате. 

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли у предмету 

физичко и здравствено васпитање, и учешћем у обавезним физичким активностима. Исходи 

представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у три предметне 

области: 

- физичке способности, 

- моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине и 

- физичка и здравствена култура.  

Они омогућавају да се циљ овог предмета достигне у складу са предметним и међупредметним 

компетенцијама и стандардима постигнућа. Исходи не прописују структуру, садржаје и организацију 

наставе, као ни критеријуме и начин вредновања ученичких постигнућа. 

Циљ и исходи предмета се остварују кроз наставу физичког и здравственог васпитања (у трајању 

од 2 школска часа недељно) и обавезне физичке активности сваког ученика (у трајању од 1,5 

школски час недељно). Програм петог разреда базиран је на континуитету усвојених знања, вештина, 

ставова и вредности из првог циклуса основног образовања и васпитања. 

Настава физичког и здравственог васпитања усмерена је према индивидуалним разликама ученика, 

које се узимају као критеријум у диференцираном приступу, па самим тим неопходно је упутити 

ученика или групу ученика, на олакшане или проширене садржаје у часовној, ванчасовној и 

ваншколској организацији рада. 

Где је неопходно, програмске садржаје потребно је реализовати према полу. 

Обавезни организациони облици рада: 

А1. часови физичког и здравственог васпитања; 

А2. обавезне физичке активности ученика. 

Остали облици рада (ванчасовне и ваншколске активности): 

Б. слободне активности – секције; 

В. недеља школског спорта; 

Г. активности у природи (кросеви, зимовање, летовање – камповање, итд.); 



ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

355 

 

Д. школска и ваншколска такмичења; 

Ђ. корективно-педагошки рад. 

Часови слободних активности биће организовани након часова обавезне наставе, али се могу и 

тематски планирати, па извести у другом термину. 

ОБАВЕЗНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

А1. Часови физичког и здравственог васпитања 

 

Наставне области: 

4. Физичке способности 

На свим часовима као и на другим организационим облицима рада, посебан акценат се ставља на: 

- развијање физичких способности које се континуирано реализује у уводном и припремном делу 

часа путем вежби обликовања. Део главне фазе часа може се користи за развој основних физичких 

способности узимајући у обзир утицај који наставна тема има на њихов развој. Методе и облике рада 

наставник бира у складу са потребама и могућностима ученика и материјално-техничким условима 

за рад; 

- подстицање ученика на самостално вежбање; 

- учвршћивање правилног држања тела. 

Програм развоја физичких способности је саставни део годишњег плана рада наставника. 

Праћење, вредновање и евидентирање физичких способности ученика спроводи се на основу 
Приручника за праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави 
физичког васпитања, (Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, 2016). 

5. Моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине 

Усвајање моторичких знања, умења и навика, остварује се кроз примену обавезних и препоручених 
програмских садржаја атлетике, спортске гимнастике и спортских игара, примењујући основне 
дидактичко-методичке принципе и методе рада неопходне за достизање постављених исхода. 
Усвојена знања, умења и навике треба да омогуће ученицима њихову примену у спорту, рекреацији и 
специфичним животним ситуацијама. 

Стицање знања, умења и навика је континуирани процес индивидуалног напредовања ученика у 
складу са његовим психо-физичким способностима. 
Ученицима који нису у стању да усвоје неке од садржаја, задају се вежбања слична али лакша од 
предвиђених или предвежбе. 

Уколико ученик не достигне предвиђени исход, оставља се могућност да исти достигне у наредном 
периоду. 

Усавршавање неких моторичких задатака је континуирани процес без обзира на садржаје програма 
(техника ходања, трчања, примена научене игре итд.). 
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У раду са напреднијим ученицима реализују се препоручени садржаји или садржаји из наредних 
разреда. Кроз процес реализације програма неопходно је пратити способности ученика за поједине 
спортове. 

6. Физичка и здравствена култура 

Достизањем исхода ове наставне области, ученици стичу знања, вештине, ставове и вредности о 

вежбању (основним појмовима о вежби, како се неко вежбање изводи и чему конкретна вежба и 

вежбање служи), физичком васпитању, спорту, рекреацији и здрављу. 

Посебно планиране и осмишљене информације о вежбању и здрављу преносе се непосредно пре, 

током и након вежбања на часу. 

Ова наставна област остварује се кроз све организационе облике рада у физичком и здравственом 

васпитању  и обухвата: формирање правилног односа према физичком вежбању, здрављу и раду; 

развијање и неговање фер- плеја; препознавање негативних облика понашања у спорту и навијању; 

вредновање естетских вредности у физичком вежбању, рекреацији и спорту; развијање креативности 

у вежбању; очување животне средине, као и развијање и неговање здравствене културе ученика. 

Поред наведеног у овој области потребно је радити на: неговању патриотских вредности (народне 

традиције и мултикултуралности); формирању правилног односа према различитостима, чувању 

материјалних добара, неговању друштвених вредности итд. 

А2. Обавезне физичке активности ученика 

 

На основу Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и 
наставном програму за 5.разред основног образовања и васпитања “Сл. Гласник РС - Просветни 
гласник бр.6/07,2/10,3/11,1/13,4/13,11/16, 6/17 и 8/17. и Стручног упутства Завода за унапређење 
образовања и васпитања бр.910-12017.од 13.07.2017. и дописа Министра просвете науке и 
технолошког развоја бр.610-00-1062/2017-07 од 28.08.2017, Стручно веће доноси Школски план и 
програм за обавезне физичке активности.  

Физичке активности ученика доприносе остваривању постављеног циља и исхода физичког и 
здравственог васпитања. Ове активности организују се у оквиру редовног распореда или према 
посебном распореду у складу са просторним могућностима школе и потребама ученика у трајању од 
1,5 час недељно. 

План рада ових активности је саставни је део планирања у физичком и здравственом васпитању. 

Школа се може определити за један од понуђених начина организације ових активности на предлог 
Стручног већа. Начин организације ових активности је саставни део Школског програма и Годишњег 
плана рада школе. 

Начини организације рада обавезних физичких активности ученика: 

- реализују се у трајању од 45 минута, једном у току недеље. У школама које имају одговарајуће 

материјално- техничке и просторне услове, фонд од 1/2 школског часа односно 22,5 минута, на 

недељном нивоу, може се реализовати тако што ће ученици сваке друге недеље имати још један час 

ових активности, или на други начин који предложи Стручно веће физичког и здравственог 

васпитања. Ради ефикаснијег рада и обухваћености свих ученика дозвољено је спајање два 
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одељења истог разреда. Два наставника раде истовремено са два одељења. 

- реализују се у трајању од 45 минута, једном у току недеље. Фонд од 1/2 школског часа односно 

22,5 минута, на недељном нивоу, реализује се кумулативно, једном у тромесечју, у укупном трајању 

од 6 школских часова, односно 4,5 сати. 

Стручно веће може предложити неки други начин организације ових активности, посебно уколико се 

школа определи да ове активности реализује изван школе (пливање, скијање, клизање, утакмица, 

оријентиринг итд.). 

Програмски садржаји обавезних физичких активности 

Обавезни програмски садржаји ових активности су: 

- Кондиционо вежбање ученика у трајању од најмање 20 минута; 

- Мали фудбал: 

7. Вођење и контрола лопте, 

8. Примање лопте и додавање лопте различитим деловима стопала, 

9. Шутирање на гол и основе игре у нападу (откривање), 

10. Одузимање лопте и основе игре у одбрани (покривање), 

11. Вежбе са два и три играча, 

12. Игра са применом основних правила за мали фудбал. 

Препоручени програмски садржаји ових активности: 

- Обучавање и усавршавање елемената предвиђених препорученим наставним садржајима: 

4. Атлетике; 

5. Гимнастике; 

6. Других активности предвиђених програмом школских такмичења: 

- Мали фудбал; 

- Пливање; 

- Скијање; 

- Клизање; 

- Бадминтон; 

- Стони тенис; 

- Шах;  
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- Оријентиринг; 

- Друге активности по избору Стручног већа школе.  

Оквирни број часова по темама обавезних физичких активности 

3. Основе тимских и спортских игара: 

Мали фудбал (18); 

4. Друге активности предвиђене програмом стручног већа (36). 

 

НАПОМЕНА: Анексом Школског програма рада од школске 2018/2019, ову област допунићемо за 

6.разред, како то Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и 

наставном програму за 5.разреда основног образовања и васпитања“Сл. Гласник РС-Просветни гласник 

бр.6/07,2/10,3/11,1/13,4/13,11/16, 6/17 и 8/17и предвиђа. 

 
 
 

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

 
ВЕРСКА НАСТАВА  -  ПРАВОСЛАВНИ  КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА) 
 

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

 

Циљеви и задаци 
предмета 

Циљеви верске наставе јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и религијских заједница које живе и делују на нашем животном 

простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се 

омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој 

историјски припадају, односно чување и неговање сопстевног верског и културног 

идентитета, уз уважавање других религијских искустава и филозофских погледа, као и 

научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства. 

Годишњи фонд часова 36 Недељни фонд 
часова 

1 

Наставна средства 
Уџбеник нема уџбеника 
Остала 
средства 

Иконе, графоскоп, бојице, постери, ЦД, пројектор, ДВД, географске 
карте итд. 

Методе и технике Дијалошка, монолошка, демонстративна, текстуална, показивање, приказивање, 
практични радови 

Иновације Групни рад ученика, организација приредбе, излети у природу 

Активности 

 
Наставника 

Планира, организује, бира садржаје, усмерава, реализује, 
демонстрира, објашњава, даје упутства, омогућава примену 
наученог, партнер у учењу, обезбеђује ресурсе,  прати ефекте 
сопственог рада, прати ефекте рада ученика 

Ученика Вежбање, разговор, самосталан и интерактивни рад, упоређује, 
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посматра, процењује, сарађује, креира 

Ресурси Ученици, наставници, родитељи, Црква, Света литургија, поклоничко путовање (излети, 
екскурзије), квизови и такмичења, одлазак у биоскоп или позориште, двориште, 
учионица, искуство ученика 

Сарадници Ученици,  ПП служба,  вероучитељи,  учитељи, наставници, родитељи, свештеници и 
ђакони 

 

 

Број 
тем

е 

Наставна тема и  
садржај у оквиру теме 

Број часова 

Задаци 
Стандард

и 

Начин 
провере 

оствареност
и стандарда 

Корелација 
Обрад
а 

Остал
о 

1. 

I – УВОД 

- Упознавање 

садржаја 

програма и 

начина рада 

 / 1 

 Упознавање 

ученика са 

садржајем 

предмета, 
планом и 
програмом и 
начином 
реализације 
наставе 
Православног 
катихизиса; 

 Установити 

каква су 
знања стекли 

и какве 
ставове 
усвојили 
ученици у 
претходном 
разреду 
школовања 

 Упознати 

ученике са 
културно-

историјским 
приликама у 
Палестини 
пред 
Христово 
рођење; 

 
 Указати 
ученицима на 

старозаветна 

пророштва 
везана за 

 Практичан 
рад, усмена 
провера 
кроз вежбе, 
квизове, 
асоцијације 
и тимски 
рад 

1. Српски 

језик  

 
2. Историја  

 
3. Географиј

а  

 
4. Биологија  

 
5. Ликовна 

култура  

 
6. Музичка 

култура  

 
7. Грађанско 

васпитањ

е  

 

2. 

II - ПРИПРЕМА СВЕТА 
ЗА ДОЛАЗАК СИНА 
БОЖИЈЕГ  
 

- Историјске 

околности пред 

долазак Христов 

- Јеврејско 

ишчекивање 

Месије 

- Свети Јован 

Претеча 

3  2 

 Практичан 
рад, усмена 
провера 
кроз вежбе, 
квизове, 
асоцијације 
и тимски 
рад 

3. 

III - УВОД У НОВИ 

З

А

В

Е

Т

  

 
- Нови Завет је 

испуњење 

Старог Завета  

 
- Новозаветни 

3  2 

 Практичан 
рад, усмена 
провера 
кроз вежбе, 
квизове, 
асоцијације 
и тимски 
рад 
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списи  

 
- Јеванђелисти  

 

долазак 
Спаситеља – 

Месије; 
 Објаснити 

ученицима 
улогу и значај 

Светог 
Јована 
Претече; 

 
 Развити свест 
код 

ученика о 
значају 
покајања и 
врлинског 
живота; 

 Упознати 

ученике са 

настанком 
новозаветни
х 
књига; 

 Објаснити 
ученицима 

кључне 

новозаветне 
појмове; 

 Пружити 
ученицима 

основ за 

разумевање 
смисла 

новозаветни

х 
догађаја; 

 Подстаћи 

ученике да 
самостално 
читају Свето 
Писмо. 

 Пружити 

ученицима 
основно 
знање о 
личности 

Пресвете 
Богородице; 

 Објаснити 

ученицима 
хришћанско 

поимање 

4. 

IV - БОГОЧОВЕК – 
ИСУС ХРИСТОС 
 

- Пресвета 

Богородица – 

Благовести  

 
- Богородичини 

празници  

 
- Рођење 

Христово  

 
- Христос је 

Богочовек  

 
- Крштење 

Христово  

 
- Христова чуда  

 
- Новозаветне 

заповести и 

Беседа на гори  

 
- Христос – „пут, 

истина и живот“  

 
- Лазарева 

Субота и Цвети  

 
- Тајна Вечера – 

прва Литургија  

 
- Страдање 

Христово  

 
- Васкрсење 

Христово  

12 4  

 Практичан 
рад, усмена 
провера 
кроз вежбе, 
квизове, 
асоцијације 
и тимски 
рад 

5. 

V - ЦРКВА ДУХА 
СВЕТОГА 
 

- Вазнесење и 

5  2 
 Практичан 

рад, усмена 
провера 
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Педесетница  

 
- Црква у 

Јерусалиму  

 
- Павле – апостол 

незнабожаца  

 
- Прогони 

хришћана  

 
- Свети цар 

Константин и 

крштење 

царства  

 

слободе; 
 Пружити 
ученицима 

основно 

знање о 
јеванђељски
м 
казивањима 
о Господу 
Исусу 
Христу; 

 Објаснити 
ученицима 

разлог 

оваплоћења 

Сина 
Божијег; 

 Подстаћи 
ученике да у 

описима 

Христових 
чуда увиде 

љубав 
Божију 

 Пружити 

ученицима 
основно 
знање о 
личности 

Пресвете 
Богородице; 

 Објаснити 

ученицима 
хришћанско 

поимање 
слободе; 

 Пружити 
ученицима 

основно 

знање о 
јеванђељски
м 
казивањима 
о Господу 
Исусу 
Христу; 

 Објаснити 
ученицима 

разлог 

оваплоћења 

Сина 
Божијег; 

 Подстаћи 
ученике да у 

кроз вежбе, 
квизове, 
асоцијације 
и тимски 
рад 

6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Евалуација 

-  2 

 Практичан 
рад, усмена 
провера 
кроз вежбе, 
квизове, 
асоцијације 
и тимски 
рад 
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описима 

Христових 
чуда увиде 

љубав 
Божију 

 Кроз 

Христове 

заповести о 

љубави и 

тумачење 

појединих 

одељака из 

Беседе на 

гори указати 

ученицима 

на значај 

љубави 

према Богу и 

ближњима.  

 
 Подстаћи 

ученике 
да живе 
по 
Јеванђе
љу;  

 
 Указати 

ученицима на 
повезаност 
Тајне Вечере 
и Свете 
Литургије;  

 
 Представит

и 
ученицима 
догађаје 
Страдања и 
Васкрсења 
Христовог 
као кључне 
за спасење 
света и 
човека.  
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  
 

 
Општи циљ предмета је оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе и локалне 

заједнице проширивањем знања о демократији, њеним принципима и вредностима кроз практично 
деловање. 

Циљ програма грађанског васпитања за VI разред је оспособљавање ученика за активно и 
одговорно учешће у животу друштва, проширивањем практичних знања о демократији, њеним 
принципима и вредностима. Фокус програма грађанског васпитања усмерен је на локалну средину и 
доношење одлука од значаја за живот заједнице у којој ученици живе. 

Задаци су : 
- подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу локалне заједнице; 
- разумевање функционисања нивоа и органа власти; 
- упознавање мера власти; 
- упознавање права и одговорности грађана на нивоу заједнице; 
- развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање ставова и 
изражавање мишљења; 
- обучавање за тимски начин рада; 
- развијање способности критичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања 
 
 
 

Р. бр. 
наставне 
теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   
по теми 

број часова за 

обраду 

остале 
типове 
часова 

1. 1. 
Упознавање са основним елементима 
програма 

 6  6 

2. 2. 
Уочавање проблема у заједници 

 4  4 

3. 3. 
Избор проблема на коме ће се радити 

 1  1 

4. 4. 
Сакупљање података о изабраном проблему 

 8  8 

5. 5. 
Израда студије 

 12  12 

6. 6. 
Јавна презентација студије 

 1  1 

7. 7. Осврт на научено  4  4 

укупно: 
36  36 

 

ЦЕЛОГОДИШЊИ ПЛАН ШЕСТОГ РАЗРЕДА - ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Бр. 
часа 

Ред. бр. 
теме НАСЛОВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ МЕСЕЦ 

1. 1. 
Увод у програм:представљање циљева, задатака и садржаја програма и 
упознавање ученика са начином рада 

С
ептем

б
ар 

2. 1. Упознавање са најзначајнијим појмовима из програма 

3. 1. 
Мере и решења: проучавање уводног текста, размена мишљења, уочавање 
проблема у заједници, предлози могућих решења одређених проблема 
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4. 1. 
Правила и захтеви тимског рада: упознавање ученика са карактеристикама 
и правилима тимског рада 

5. 1. Упознавање са корацима кроз које се реализује програм 
О

ктоб
ар 

6. 1. 

Студија одељења: упознавање ученика са израдом разредне студије, 
начином прикупљања материјала и прилога за презентацију и 
документацију за 4 дела студије 

7. 2. 

Уочавање проблема у друштвеној заједници: ученици кроз дискусију 
идентификују честе проблеме заједнице и у групама попуњавају «Упитник 
за уочавање и анализу проблема» 

8. 2. 
Подела ученика у групе за прикупљање података о појединим проблемима 
и упућивање у начин коришћења «Упитника за прикупљање података» 

9. 2. 

Прикупљање података: разговор са родитељима, наставницима и другим 
члановима заједнице, коришћење штампаних извора и информација из 
медија 

10. 2. Извештавање и дискусија о прикупљеном подацима сваке групе 

Н
овем

б
ар 

11. 3. 
Процењивање прикупљених података, дискусија о проблемима и избор 
заједничког проблема 

12. 4. Идентификовање извора информација: упознавање са изворима података  

13. 4. 

Упознавање са техникама и поступцима прикупљања информација: 
разматрање са ученицима «Упутстава за добијање и документовање 
података», садржаја упитника и других поступака прикупљања података на 
терену (посете библиотекама, телефонирање, заказивање састанака, 
писање захтева…) 

14. 4. 

Подела на истраживачке тимове и припрема потребних материјала: 
припрема ученика за претходну најаву посете особама у организацијама и 
институцијама којима ће поставити питања из «документационих упитника» 

Д
ец

ем
б

ар 

15. 4. 
Сакупљање података о изабраном проблему:састанци у оквиру школе 
(корелација са органима управе школе и другим наставницима) 

16. 4. 
Сакупљање података о изабраном проблему: посета ученика различитим 
организацијама и установама 

17. 4. 

Сакупљање података о изабраном проблему: посете ученика различитим 
институцијама ( практичан рад по тимовима; корелација са новинарском 
секцијом српског језика) 

18. 4. 

Сакупљање података о изабраном проблему: посете ученика различитим 
институцијама (практичан рад по тимовима; корелација са новинарском 
секцијом српског језика) 

Јануар 19. 4. Разговор о прикупљеним подацима 

20. 5. 
Подела ученика на 4 студијске групе: упознавање са деловима студије и 
задацима студијских група  на основу «Упутстава за студијске групе» 

21. 5. 
Разврставање и класификовање сакупљених материјала према захтевима 
делова студије 

Фебруар 

22. 5. 
Разврставање и класификовање сакупљених материјала према захтевима 
делова студије 

23. 5. 
Критеријуми за израду студије : упознавање ученика са мерилима за израду 
и процену студије  М

арт 

24. 5. Израда студије-показни део (пано) 

25. 5. Израда студије-показни део (пано) 

26. 5. Израда студије -документациони део 

27. 5. Израда студије -документациони део А
прил

 

28. 5. Припрема за јавну презентацију 

29. 5. Припрема за јавну презентацију 

30. 5. Припрема за јавну презентацију 

31. 5. Симулација презентације (пробна презентација) М
ај 

32. 6. Јавно представљање разредне студије: ученици пред жиријем и публиком 
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представљају своје делове разредне студије и одговарају на питања 

33. 7. Разговор о томе шта су ученици и како научили 

34. 7. Разговор о томе шта су ученици и како научили 

35. 7. Разговор о томе шта су ученици и како научили Јун 36. 7. Слављење 

 

 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
 

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 

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 



ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

366 

 

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. 

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...) 
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. 

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). 

ИНТЕРАКЦИЈА- ученик треба да у стварним и симулираним говорним  
ситуацијама  са саговорницима размењује исказе у вези са темама предвиђеним наставним програмом. 

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. 

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). 

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. 

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...) 
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 
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местима. Он треба да издваја битне информације из: писама, краћих новинских чланака, краћих књижевних 

форми: приповетке, поезија, драмски текстови 

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). 

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) 

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 

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). 

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 

БРOЈ И 
НАЗИВ 

ТЕМЕ/ОБЛА
СТИ 

  

(Комуникати

вне    

фунцкије) 

ИСХОДИ 

 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

И 

ОПЕРАТИВ

НИ ЗАДАЦИ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

 

МЕЂУПРЕ
ДМ-ЕТНА 

ПОВЕЗАН

ОСТ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

АКТИВНОС

ТИ 

УЧЕНИКА 

ПРОЦЕНА 

И 

ПРОВЕРА 

ПОСТИГНУ

ЋА 
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 По 

завршеној 

теми/обла

сти 

ученици су 

у стању да 

у усменој 

и писменој 

комуникац

ији: 

Ученици у 

усменој и 

писменој 

комуникац

ији уче и 

увежбавају

: 

     

1. Meine 
Freunde 
 
Пријатељи 

и окружење 

-представе 

друга/ 

другарицу, 

-опишу 

карактер 

особе, 

-воде 

разговор о 

месту 

састанка. 

Користе 

придевие 

(предикатив

но), презент 

глагола, 

упитне речи 

wo и wohin, 

предлози in 

и vor,. 

упознају се 

са 

сличностим

а и 

разликама у 

културама- 

Infobox 

Landeskun

de. 

1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 
1.1.10., 1.1.11., 
1.1.12.,  
1.1.14., 1.1.17., 
1.1.19., 2.1.1., 
2.1.2., 2.1.4., 2.1.5., 

2.1.16., 2.1.17., 

2.1.19., 2.1.20., 

2.1.27., 2.1.29., 

2.1.30., ,2.2.2., 2.2.3., 

2.3.2. 

Српски 
језик,  
Енглески 

језик, 

Грађанско 

васпитањ

е,  

Ликовна 

култура 

- упознавање 
ученика са 
циљевима и 
садржајима 
програма, 
правилима 
рада, 
китеријумима 
оцењивања, 
снимање 
иницијалног 
стања (на 
почетку 
школске 
године),  
-организација 
наставног 
процеса, 
реализација 
н. процеса,  
-мотивација 
ученика, -
праћење  
-напредовања 
ученика, 
- 
индивидуали-
зован приступ 
ученику,  
-
охрабривање,  
-помагање,  
-подстицање 
ученика да 
опажају, 
примењују, 
препознају, 
упоређују, 
изводе 
закључке,  
повезују 
знања са 
другим 
областима и 
другим 
предметима,  
-решавају 
проблеме, 

-
посматра
ње, 
описивањ
е 
процењив
ање 
груписање 
бележење 
стварање  

Посматра
ње и 
праћење, 
усмена 
провера 
кроз 
играње 
улога у 
паровима, 
симулациј
е у 
паровима 
и групама, 
задаци у 
радној 
свесци, 
тестови 
вештина и 
различите 
технике 
форматив
ног 
оцењивањ
а. 
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практично 
примењују 
-даје 
потребна 
знања 
-организује 
процес учења 
 

2. Sport , 

Sport, 

Sport 

Спорт и 

хоби 

-наброје 

спортве и 

спортске 

реквизите, 

-да 

водеразгов

ор о 

спортистим

а и 

спортским 

активности

ма, 

-изнесу 

предлог,  

-тумаче 

статистику  

 Користе 

модалне 

глаголе 

können, 

wollen и 

müssen, 

упитне речи 

wo и wohin, 

предлог in 

са дативом 

и акузативо, 

упознају се 

са 

сличностим

а и 

разликама у 

културама- 

Infobox 

Landeskun

de. 

1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 

1.1.5., 1.1.8., 1.1.10., 

1.1.11., 1.1.12., 

1.1.13., 1.1.14., 

1.1.15.,1.1.18., 

1.1.22., 1.1.23., 

1.1.24., 1.3.1., 2.1.1., 

2.1.2., 2.1.3., 

2.1.4.,2.1.5., 2.1.16., 

2.1.17., 2.1.19., 

2.1.20., 2.1.29., 

2.1.30., 2.2.1., 2.2.2., 

2.3.1.,3.1.2. 

Српски 
језик,  
Енглески 

језик, 

Грађанско 

васпитањ

е,  

Физичко 

вапситањ

е 

- организација 
наставног 
процеса, 
реализација 
н. процеса,  
-мотивација 
ученика, 
праћење  
-напредовања 
ученика, 
- 
индивидуализ
ован приступ 
ученику,  
-
охрабривање,  
-помагање,  
-подстицање 
ученика да 
опажају, 
примењују, 
препознају, 
упоређују, 
изводе 
закључке,  
повезују 
знања са 
другим 
областима и 
другим 
предметима,  
-решавају 
проблеме, 
практично 
примењују 
-даје 
потребна 
знања 
-организује 
процес учења 
 

- 
посматра
ње, 
описивањ
е 
процењив
ање 
груписање 
бележење 
стварање  

Посматра
ње и 
праћење, 
усмена 
провера 
кроз 
играње 
улога у 
паровима, 
симулациј
е у 
паровима 
и групама, 
задаци у 
радној 
свесци, 
тестови 
вештина и 
различите 
технике 
форматив
ног 
оцењивањ
а. 
 

3. 

Tagesabläu

fe 

Дневни ток 

активности 

-опишу 

дневни и 

недељни 

распоред, 

-означе 

време, 

Користе 

предлоге  

vor и nach, 

глаголе у  

презенту, 

глаголе са 

одвојивим 

1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 

1.1.5.,  1.1.10., 

1.1.11., 1.1.12.,  

1.1.14., 1.1.15., 

1.1.16.,1.1.17., 

1.1.19., 1.1.23., 

1.1.24., 

Српски 
језик,  
Енглески 

језик, 

Грађанско 

васпитањ

е,  

- организација 
наставног 
процеса, 
реализација 
н. процеса,  
-мотивација 
ученика, 
праћење  
-напредовања 

- 
посматра
ње, 
описивањ
е 
процењив
ање 
груписање 

Посматра
ње и 
праћење, 
усмена 
провера 
кроз 
играње 
улога у 
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-пишу о 

претходном 

дану 

-пишу 

писмо 

извињења  

префиксом, 

предлоге 

um и am , 

претерит 

глагола sein 

и haben, 

упознају се 

са 

сличностим

а и 

разликама у 

културама- 

Infobox 

Landeskun

de. 

1.2.2.,1.2.3.,1.2.4., 

2.1.1., 2.1.2.,2.1.3., 

2.1.4.,2.1.5., 

2.1.6.,2.1.16.,2.1.17.,

2.1.19., 2.1.20., 

2.1.21., 

2.1.22.,2.1.25., 

2.1.27.,2.1.29., 

2.1.30.,2.2.1., 2.2.3., 

3.1.3., 3.1.13., 

3.1.14.,3.1.18., 3.1.23 

Ликовна 

култура, 

Математи

ка 

ученика, 
- 
индивидуализ
ован приступ 
ученику,  
-
охрабривање,  
-помагање,  
-подстицање 
ученика да 
опажају, 
примењују, 
препознају, 
упоређују, 
изводе 
закључке,  
повезују 
знања са 
другим 
областима и 
другим 
предметима,  
-решавају 
проблеме, 
практично 
примењују 
-даје 
потребна 
знања 
-организује 
процес учења 

бележење 
стварање  

паровима, 
симулациј
е у 
паровима 
и групама, 
задаци у 
радној 
свесци, 
тестови 
вештина и 
различите 
технике 
форматив
ног 
оцењивањ
а. 
 

4. Die erste 

Klassenarb

eit 

Први 

писмени 

задатак 

-процене 
постигнућа 
везана за 
претходне 
теме, 
-користе 

једноставн

а језичка 

средства 

Лексику и 

језичке 

структуре 

које се 

односе на 

тему и 

наведене 

комуникати

вне 

функције, а 

које су се 

радиле у 

претходним 

темама, 

задатке 

слушања, 

читања и 

писања. 

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. 

Српски 
језик,  
Енглески 

језик, 

Грађанско 

васпитањ

е 

процеса, 
реализација 
н. процеса,  
-мотивација 
ученика, -
праћење  
-напредовања 
ученика, 
- 
индивидуали-
зован приступ 
ученику,  
-
охрабривање,  
-помагање,  
-подстицање 
ученика да 
опажају, 
примењују, 
препознају, 
упоређују, 
изводе 
закључке,  
повезују 
знања са 
другим 
областима и 
другим 
предметима,  

- 
посматра
ње, 
описивањ
е 
процењив
ање 
груписање 
бележење 
стварање  

Посматра
ње и 
праћење, 
усмена 
провера 
кроз 
играње 
улога у 
паровима, 
симулациј
е у 
паровима 
и групама, 
задаци у 
радној 
свесци, 
тестови 
вештина и 
различите 
технике 
форматив
ног 
оцењивањ
а. 
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-решавају 
проблеме, 
практично 
примењују 
-даје 
потребна 
знања 
-организује 
процес учења 

 

5. Meine 

Klamotten 

Одећа 

-наброје 

одевне 

предмете, 

-истакну 

изразе 

допадања 

и 

недопадањ

а, 

-воде 

разговор о 

куповини 

одеће. 

Користе 

множину 

именица, 

личнау 

заменицу 

(3.лице 

једнине у 

номинативу 

и 

акузативу), 

упознају се 

са 

сличностим

а и 

разликама у 

културама- 

Infobox 

Landeskun

de. 

 

1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 

1.1.5.,  1.1.10., 

1.1.11., 1.1.12.,  

1.1.14., 1.1.15., 

1.1.16.,1.1.17., 

1.1.19., 1.1.23., 

1.1.24., 

1.2.2.,1.2.3.,1.2.4., 

2.1.1., 2.1.2.,2.1.3., 

2.1.4.,2.1.5., 

2.1.6.,2.1.16.,2.1.17.,

2.1.19., 2.1.20., 

2.1.21., 

2.1.22.,2.1.25., 

2.1.27.,2.1.29., 

2.1.30.,2.2.1., 2.2.3., 

3.1.3., 3.1.13., 

3.1.14.,3.1.18., 3.1.23 

 
 
Српски 
језик,  
Енглески 

језик, 

Грађанско 

васпитањ

е,  

Ликовна 

култура 

организација 
наставног 
процеса, 
реализација 
н. процеса,  
-мотивација 
ученика, 
праћење  
-напредовања 
ученика, 
- 
индивидуализ
ован приступ 
ученику,  
-
охрабривање,  
-помагање,  
-подстицање 
ученика да 
опажају, 
примењују, 
препознају, 
упоређују, 
изводе 
закључке,  
повезују 
знања са 
другим 
областима и 
другим 
предметима,  
-решавају 
проблеме, 
практично 
примењују 
-даје 
потребна 
знања 
-организује 
процес учења 

- 
посматра
ње, 
описивањ
е 
процењив
ање 
груписање 
бележење 
стварање  

 
 
Посматра
ње и 
праћење, 
усмена 
провера 
кроз 
играње 
улога у 
паровима, 
симулациј
е у 
паровима 
и групама, 
задаци у 
радној 
свесци, 
тестови 
вештина и 
различите 
технике 
форматив
ног 
оцењивањ
а. 
 

6. Alles 

Gute zum 

Geburtstag 

Рођендан и 

прослава 

рођендана 

-воде 

разговор о 

рођендану, 

рођенданск

им 

позивница

ма, 

поклонима 

и 

Користе 

датум, 

презент 

глагола 

werden, 

модални 

глагол 

sollen, 

упитну реч 

.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 

1.1.5.,  1.1.10., 

1.1.11., 1.1.12.,  

1.1.14., 1.1.15., 

1.1.16.,1.1.17., 

1.1.19., 1.1.23., 

1.1.24., 

1.2.2.,1.2.3.,1.2.4., 

2.1.1., 2.1.2.,2.1.3., 

Српски 
језик,  
Енглески 

језик, 

Грађанско 

васпитањ

е,  

Ликовна 

култура, 

- организација 
наставног 
процеса, 
реализација 
н. процеса,  
-мотивација 
ученика, 
праћење  
-напредовања 
ученика, 
- 

- 
посматра
ње, 
описивањ
е 
процењив
ање 
груписање 
бележење 
стварање  

Посматра
ње и 
праћење, 
усмена 
провера 
кроз 
играње 
улога у 
паровима, 
симулациј
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хорокопски

м знацима, 

-опишу 

рођенданск

у журку 

wen, 

предлог für, 

личну 

заменицу у 

акузативу, 

везник 

sondern, 

упознају се 

са 

сличностим

а и 

разликама у 

културама- 

Infobox 

Landeskun

de. 

2.1.4.,2.1.5., 

2.1.6.,2.1.16.,2.1.17.,

2.1.19., 2.1.20., 

2.1.21., 

2.1.22.,2.1.25., 

2.1.27.,2.1.29., 

2.1.30.,2.2.1., 2.2.3., 

3.1.3., 3.1.13., 

3.1.14.,3.1.18., 3.1.23 

Математи

ка 

индивидуализ
ован приступ 
ученику,  
-
охрабривање,  
-помагање,  
-подстицање 
ученика да 
опажају, 
примењују, 
препознају, 
упоређују, 
изводе 
закључке,  
повезују 
знања са 
другим 
областима и 
другим 
предметима,  
-решавају 
проблеме, 
практично 
примењују 
-даје 
потребна 
знања 
-организује 
процес учења 

е у 
паровима 
и групама, 
задаци у 
радној 
свесци, 
тестови 
вештина и 
различите 
технике 
форматив
ног 
оцењивањ
а. 
 

7. Krank 

und gesund 

Здравље 

-именује 

делове 

тела, 

-води 

разговор о 

здраствени

м 

проблемим

а, 

- разговор 

о 

болестима 

и 

лековима. 

Користе 

сложенице, 

негацију 

kein,личну 

заменицу 

(3.лице 

једнине у 

дативу) , 

упитну реч 

wem, 

предлог mit, 

модалне 

глаголе, 

упознају се 

са 

сличностим

а и 

разликама у 

културама- 

Infobox 

Landeskun

de. 

1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 

1.1.5.,  1.1.10., 

1.1.11., 1.1.12.,  

1.1.14., 1.1.15., 

1.1.16.,1.1.17., 

1.1.19., 1.1.23., 

1.1.24., 

1.2.2.,1.2.3.,1.2.4., 

2.1.1., 2.1.2.,2.1.3., 

2.1.4.,2.1.5., 

2.1.6.,2.1.16.,2.1.17.,

2.1.19., 2.1.20., 

2.1.21., 

2.1.22.,2.1.25., 

2.1.27.,2.1.29., 

2.1.30.,2.2.1., 2.2.3., 

3.1.3., 3.1.13., 

3.1.14.,3.1.18., 3.1.23 

Српски 
језик,  
Енглески 

језик, 

Грађанско 

васпитањ

е,  

Физичко 

васпитањ

е, 

Биологија  

- организација 
наставног 
процеса, 
реализација 
н. процеса,  
-мотивација 
ученика, 
праћење  
-напредовања 
ученика, 
- 
индивидуализ
ован приступ 
ученику,  
-
охрабривање,  
-помагање,  
-подстицање 
ученика да 
опажају, 
примењују, 
препознају, 
упоређују, 
изводе 
закључке,  
повезују 
знања са 
другим 
областима и 
другим 
предметима,  

- 
посматра
ње, 
описивањ
е 
процењив
ање 
груписање 
бележење 
стварање  

Посматра
ње и 
праћење, 
усмена 
провера 
кроз 
играње 
улога у 
паровима, 
симулациј
е у 
паровима 
и групама, 
задаци у 
радној 
свесци, 
тестови 
вештина и 
различите 
технике 
форматив
ног 
оцењивањ
а. 
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-решавају 
проблеме, 
практично 
примењују 
-даје 
потребна 
знања 
-организује 
процес учења 
 

8. Die 

zweite 

Klassenarb

eit 

Други 

писмени 

задатак 

- процене 
постигнућа 
везана за 
претходне 
теме, 
-користе 

једноставн

а језичка 

средства. 

Лексику и 

језичке 

структуре 

које се 

односе на 

тему и 

наведене 

комуникати

вне 

функције, а 

које су се 

радиле у 

претходним 

темама, 

задатке 

слушања, 

читања и 

писања. 

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. 

Српски 
језик,  
Енглески 

језик, 

Грађанско 

васпитањ

е 

процеса, 
реализација 
н. процеса,  
-мотивација 
ученика, -
праћење  
-напредовања 
ученика, 
- 
индивидуали-
зован приступ 
ученику,  
-
охрабривање,  
-помагање,  
-подстицање 
ученика да 
опажају, 
примењују, 
препознају, 
упоређују, 
изводе 
закључке,  
повезују 
знања са 
другим 
областима и 
другим 
предметима,  
-решавају 
проблеме, 
практично 
примењују 
-даје 
потребна 
знања 
-организује 
процес учења 

- 
посматра
ње, 
описивањ
е 
процењив
ање 
груписање 
бележење 
стварање  

Посматра
ње и 
праћење, 
усмена 
провера 
кроз 
играње 
улога у 
паровима, 
симулациј
е у 
паровима 
и групама, 
задаци у 
радној 
свесци, 
тестови 
вештина и 
различите 
технике 
форматив
ног 
оцењивањ
а. 
 

9. Mein 

Stadtviertel 

Окружење 

-опишу 

особу из 

суседства, 

-

разговарају 

о месту 

становања, 

-опишу пут 

Користе 

присвојни 

члан, 

глагол 

sprechen, 

предлоге in, 

an, vor, 

neben, mit и 

zu, прилог 

1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 

1.1.5.,  1.1.10., 

1.1.11., 1.1.12.,  

1.1.14., 1.1.15., 

1.1.16.,1.1.17., 

1.1.19., 1.1.23., 

1.1.24., 

1.2.2.,1.2.3.,1.2.4., 

2.1.1., 2.1.2.,2.1.3., 

Српски 
језик,  
Енглески 

језик, 

Грађанско 

васпитањ

е,  

Ликовна 

- организација 
наставног 
процеса, 
реализација 
н. процеса,  
-мотивација 
ученика, 
праћење  
-напредовања 
ученика, 
- 

- 
посматра
ње, 
описивањ
е 
процењив
ање 
груписање 
бележење 
стварање  

Посматра
ње и 
праћење, 
усмена 
провера 
кроз 
играње 
улога у 
паровима, 
симулациј



ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

374 

 

до неког 

места, 

-изразе 

забрану.  

geradeaus, 

links и 

rechts, 

модални 

глагол 

dürfen, 

негацију 

nicht, 

упознају се 

са 

сличностим

а и 

разликама у 

културама- 

Infobox 

Landeskun

d.. 

2.1.4.,2.1.5., 

2.1.6.,2.1.16.,2.1.17.,

2.1.19., 2.1.20., 

2.1.21., 

2.1.22.,2.1.25., 

2.1.27.,2.1.29., 

2.1.30.,2.1.31., 2.2.1., 

2.2.3., 3.1.3.,3.1.7., 

3.1.13., 

3.1.14.,3.1.18., 3.1.23 

култура индивидуализ
ован приступ 
ученику,  
-
охрабривање,  
-помагање,  
-подстицање 
ученика да 
опажају, 
примењују, 
препознају, 
упоређују, 
изводе 
закључке,  
повезују 
знања са 
другим 
областима и 
другим 
предметима,  
-решавају 
проблеме, 
практично 
примењују 
-даје 
потребна 
знања 
-организује 
процес учења 

е у 
паровима 
и групама, 
задаци у 
радној 
свесци, 
тестови 
вештина и 
различите 
технике 
форматив
ног 
оцењивањ
а. 
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10. Hier 

wohne ich 

Мој стан и 

просторије 

у стану 

-опишу свој 

стан, 

- воде 

разговор о 

активности

ма у стану, 

-наброје 

делове 

намештаја, 

-означе 

положај 

предмета. 

Користе 

повратне 

глаголе, 

заменицу 

man, 

предлоге in, 

auf, unter и 

neben, 

множину 

именица. 

1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 

1.1.5.,  1.1.10., 

1.1.11., 1.1.12.,  

1.1.14., 1.1.15., 

1.1.16.,1.1.17., 

1.1.19., 1.1.23., 

1.1.24., 

1.2.2.,1.2.3.,1.2.4., 

2.1.1., 2.1.2.,2.1.3., 

2.1.4.,2.1.5., 

2.1.6.,2.1.16.,2.1.17.,

2.1.19., 2.1.20., 

2.1.21., 

2.1.22.,2.1.25., 

2.1.27.,2.1.29., 

2.1.30.,2.1.31., 2.2.1., 

2.2.3., 3.1.3.,3.1.7.,  

3.1.13., 

3.1.14.,3.1.18., 3.1.23 

Српски 
језик,  
Енглески 

језик, 

Грађанско 

васпитањ

е,  

Ликовна 

култура 

- организација 
наставног 
процеса, 
реализација 
н. процеса,  
-мотивација 
ученика, 
праћење  
-напредовања 
ученика, 
- 
индивидуализ
ован приступ 
ученику,  
-
охрабривање,  
-помагање,  
-подстицање 
ученика да 
опажају, 
примењују, 
препознају, 
упоређују, 
изводе 
закључке,  
повезују 
знања са 
другим 
областима и 
другим 
предметима,  
-решавају 
проблеме, 
практично 
примењују 
-даје 
потребна 
знања 
-организује 
процес учења 

- 
посматра
ње, 
описивањ
е 
процењив
ање 
груписање 
бележење 
стварање  

Посматра
ње и 
праћење, 
усмена 
провера 
кроз 
играње 
улога у 
паровима, 
симулациј
е у 
паровима 
и групама, 
задаци у 
радној 
свесци, 
тестови 
вештина и 
различите 
технике 
форматив
ног 
оцењивањ
а. 
 

 

Наставна тема Облици рада Наставни метод Наставна 

средства 
Обрада Остали 

типови 
Укупно 

1.Meine 
Freunde 
 
Пријатељи и 

окружење 

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 4 7 

2.Sport , Sport, 

Sport 

Спорт и хоби 

Фронтални   , 

индивидуални 

рад, групни рад, 

рад у пару, 

групни рад, 

Демонстративна, 

дијалошка, 

монолошка, 

интерактивне м. (  

Уџбеник, 

Радна свеска, 

ЦД, ЦД 

плејер, 

постери 

4 5 9 
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пленум                                  

 

игре улога.) (разне 

апликације) 

3.Tagesabläufe 

Дневни ток 

активности 

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) 

4 3 7 

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.Meine 

Klamotten 

Одећа 

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 

6.Alles Gute 

zum Geburtstag 

Рођендан и 

прослава 

рођендана 

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.Krank und 

gesund 

Здравље 

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) 

4 4 8 

8.Die zweite 

Klassenarbeit 

Други писмени 

задатак 

Индивидуални 

рад, пленум                                 
Монолошка метода Писмене 

вежбанке, 

табла, креда, 

прибор за 

писање 

 3 3 

9.Mein 

Stadtviertel 
Фронтални   , 

индивидуални 

рад, групни рад, 

рад у пару, 

Демонстративна, 

дијалошка, 

монолошка, 

Уџбеник, 

Радна свеска, 

ЦД, ЦД 

плејер, 

3 5 8 
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Окружење групни рад, 

пленум                                  

 

интерактивне м. постери 

(разне 

апликације) 

10.Hier wohne 

ich 

Мој стан и 

просторије у 

стану 

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) 

3 6 9 

Укупан број часова: 27 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. 

 
ПРИПЕМА ЗА ДИКТАТ (DIKTAT ) 

  
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 
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Школски програм рада  клуба ,, Der deutsche 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, 

- 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. 

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: 



ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

379 

 

 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 

 
РУСКИ ЈЕЗИК 
(друга година учења) 
    
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. 
Оперативни задаци 
  Разумевање говора  
  Ученик треба да: 

 разуме дијалоге (до 10 реплика / питања и одговора), приче, друге врсте текстова и песме о темама 
садржајима и комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом, које чује уживо, или са 
аудио-визуелних записа; 

 разуме општи садржај и издвоји кључне информације из прилагођених текстова после 2-3 слушања; 

 разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са личним искуством и са активностима 
на часу (позив на групну активност, заповест, упутство, догађај из непосредне прошлости, планови за 
блиску будућност, свакодневне активности, жеље и избори, итд.). 

  Разумевање писаног текста  
  Ученик треба да: 

 разуме текстове (до 150 речи), који садрже претежно познате језичке елеменате, а чији садржај је у 
складу са развојним и сазнајним карактеристикама, искуством и интересовањима ученика; 

 разуме и адекватно интерпретира садржај илустрованих текстова (стрипови, ТВ програм, распоред 
часова, биоскопски програм, ред вожње, специјализовани часописи, информације на јавним местима 
итд.) користећи језичке елементе предвиђене наставним програмом. 

 може да изведе закључак о могућем значењу непознатих речи ослањајући се на општи смисао текста са 
темом из свакодневног живота. 

  Усмено изражаеање  
  Ученик треба да: 
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 усклађује интонацију, ритам и висину гласа са сопственом комуникативном намером и са степеном 
формалности говорне ситуације; 

 поред информација о себи и свом окружењу описује или извештава у неколико реченица о лицима, 
догађајима и активностима у садашњости, прошлости и будућности, користећи познате језичке елементе 
(лексику и морфосинтаксичке структуре); 

 препричава, упоређује и интерпретира у неколико реченица садржај писаних, илустрованих и усмених 
текстова на теме, садржаје и комуникативне функције предвиђене наставним програмом, користећи 
познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре); 

 у неколико реченица даје своје мишљење и изражава ставове у складу са предвиђеним комуникативним 
функцијама, користећи познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре). 

  Интеракција  
  Ученик треба да: 

 у стварним и симулираним говорним ситуацијама са саговорницима размењује исказе у вези с контекстом 
учионице, као и о свим осталим темама, ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним 
наставним програмом (укључујући и размену мишљења и ставова према стварима, појавама, користећи 
познате морфосинтаксичке структуре и лексику); 

 учествује у комуникацији и поштује социокултурне норме комуникације (тражи реч, не прекида 
саговорника, пажљиво слуша друге, итд). 

 да одговори на директна питања која се надовезују уз могућност да му се понове и пружи помоћ при 
формулисању одговора. 

Писмено изражаеање  
  Ученик треба да: 

 пише реченице и краће текстове (до 70 речи) чију кохерентност и кохезију постиже користећи познате 
језичке елементе у вези са познатим писаним текстом или визуелним подстицајем; 

 издваја кључне информације и препричава оно што је видео, доживео, чуо или прочитао; 

 користи писани код за изражавање сопствених потреба и интересовања (шаље личне поруке, честитке, 
користи електронску пошту, и сл.). 

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

 усмено преноси суштину поруке са матерњег на циљни језик и са циљног на матерњи; 

 писмено преноси једноставне поруке и објашњења. 
  Знања о језику и стратегије учења  
  Ученик треба да: 

 препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом; 

 поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине; 

 користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости); 

 разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима; 

 уочава сличности и разлике између матерњег и страног језика и страног језика који учи; 

 разуме значај употребе интернационализама; 

 примењује компензационе стратегије и то тако што: 
  1. усмерава пажњу, пре свега, на оно што разуме; 
  2. покушава да одгонетне значење на основу контекста и проверава питајући неког ко добро зна (друга, 
наставника, итд.); 
  3. обраћа пажњу на речи / изразе који се више пута понављају, као и на наслове и поднаслове у писаним 
текстовима; 
  4. обраћа пажњу на разне невербалне елементе (гестови, мимика, итд. у усменим текстовима; илустрације и 
други визуелни елементи у писменим текстовима); 
  5. размишља да ли одређена реч коју не разуме личи на неку која постоји у матерњем језику; 
  6. тражи значење у речнику; 
  7. покушава да употреби познату реч приближног значења уместо непознате (нпр. аутомобил уместо возило); 

8. покушава да замени или допуни исказ или део исказа адекватним гестом / мимиком. 
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1. 

 
Ура, каникулы 

 
10 

 
3 

 
7 

- наведе 
географск
е појмове 
-изрази 
одушевљ
ење / 
досаду 

1.1.1., 1.1.2., 
1.1.6., 1.1.7., 
1.1.8., 1.1.11., 
1.1.12., 1.1.14., 
1.2.2., 
1.3.3.2.1.2.,2.1.4
., 2.1.9. 
2.1.16.,2.1.21. 

разговор, вежба 

2. 

 
В Санкт-Петербурге 

 
14 

 
4 

 
10 

-
разговара 
о 
активност
има на 
излету 
-изрази 
свиђање 
или 
несвиђањ
е 

1.1.1., 1.1.2., 
1.1.6., 1.1.7., 
1.1.8., 1.1.11., 
1.1.12., 1.1.14., 
1.2.2., 
1.3.3.2.1.2.,2.1.4
., 2.1.9. 
2.1.16.,2.1.21.2.
2..27., 2.2.2., 
3.1.1. 

разговор, вежба, диктат, 
писмени задатак 

3. 

 
 
Конкурс „Мой родной 
город“ 

 
 
10 

 
 
4 

 
 
6 

-препозна 
географск
и положај 
места 
-опише 
омиљена 
места  

1.1.7., 1.1.8., 
1.1.11., 1.1.12., 
1.1.14., 1.2.2., 
1.3.3.2.1.2.,2.1.4
., 2.1.9. 
2.1.16.,2.1.21., 
2.2.2., 2.2.3., 
3.1.2., 3.1.7. 

разговор, вежба,  

4. 

 
 
Вечеринка у Лены 

 
 
10 

 
 
4 

 
 
6 

-изражава 
заповест 
-изражава 
количину 
-опише 
стан или 
собу 

1.1.12., 1.1.14., 
1.2.2., 
1.3.3.2.1.2.,2.1.4
., 2.1.9. 
2.1.16.,2.1.21., 
2.2.2., 2.2.3., 
3.1.2.,3.1.14., 
3.1.15. 

разговор, вежба,диктат 

5. 

 
 
 
Где мы учимся 

 
 
 
14 

 
 
 
4 

 
 
 
10 

-изражава 
мишљење 
о храни 
или пићу 
-користи 
распоред 
часова 
-разуме 

1.1.1., 1.1.2., 
1.1.6., 1.1.7., 
1.1.8., 1.1.11., 
1.1.12., 1.1.14., 
1.2.2., 
1.3.3.2.1.2.,2.1.4
., 2.1.9. 
2.1.16.,2.1.21.2.

разговор, вежба,писмени 
задатак 
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имејл и 
одговара 
на њега 
 

2..27., 2.2.2., 
3.1.1., 3.1.14., 
3.1.15. 

6 

 
Медведи в России 

 
14 

 
4 

 
10 

-
препознај
е 
традицију 
и културу 
народа 
чији језик 
учи 

1.1.1., 1.1.2., 
1.1.6., 1.1.7., 
1.1.8., 1.1.11., 
1.1.12., 1.1.14., 
1.2.2., 
1.3.3.2.1.2.,2.1.4
., 2.1.9. 
2.1.16.,2.1.21.2.
2..27., 2.2.2., 
3.1.1., 3.1.14., 
3.1.15., 3.3.5 

разговор, вежба 

 
Допунска настава   ( 24 часа) 
За сваку целину  предвиђено је по три часа допунске наставе. У току та три  часа обрађиваће се и утврђивати 
градиво предвиђено наставним планом и програмом, а према уџбенику за 6. разред. 

 

 
В. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 
 
План и програм ових активности предлаже Стручно веће и саставни је део годишњег плана 

рада школе и школског програма.  

Б. Слободне активности - секције 

Формирају се према интересовању ученика. Наставник сачињава посебан програм узимајући у обзир 

материјалне и просторне услове рада, узрасне карактеристике и способности ученика. Уколико је 

неопходно, секције се могу формирати према полу ученика. Ученик се у сваком тренутку може се 

укључити у рад секције. 

В. Недеља школског спорта 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља 

и безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције насиља, 

наркоманије, малолетничке деликвенције, школа у оквиру Школског програма реализује недељу 

школског спорта. 

Недеља школског спорта обухвата: 

- такмичења у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима ученика; 

- културне манифестације са циљем промоције физичког вежбања, спорта и здравља (ликовне и 

друге изложбе, фолклор, плес, музичко-спортске радионице, слет...); 

- ђачке трибине и радионице (о здрављу, историји физичке културе, спорту, рекреацији, "ферплеју", 

последицама насиља у спорту, технолошка достигнућа у вежбању и спорту и др.). 
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План и програм Недеље школског спорта сачињава Стручно веће физичког и здравственог 

васпитања у сарадњи са другим стручним већима (ликовне културе, музичке културе, историје, 

информатике...) и стручним сарадницима у школи, водећи рачуна да и ученици који су ослобођени од 

практичног дела наставе физичког и здравственог васпитања, буду укључени у организацију ових 

активности. 

Г. Активности у природи (кросеви, зимовање, летовање)  

Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, школа организује активности у природи: 

- зимовање - организује се за време зимског школског распуста или у току наставне године у марту 
месецу (обука скијања, ''сноуборда'', клизања, краћи излети са пешачењем или санкање, и др.); 

- летовање - организује се за време летњег школског распуста (јун, јул или август месец) у трајању од 
најмање седам дана (логоровање, камповање, итд.); 

- пролећни крос (дужину стазе одређује стручно веће). 

Д. Школска и ваншколска такмичења 

Школа организује и спроводи унутаршколска спортска такмичења, као интегрални део процеса 

физичког васпитања према плану Стручног већа и то у: 

- атлетици (у пролећном периоду), 

- најмање једној спортској игри (у току године). 

 

Школа може планирати такмичења из других спортских грана или игара уколико за то постоје услови и 

интересовање ученика (плес, оријентиринг, бадминтон, између две или четири ватре, полигони итд.). 

Ученици могу да учествују и на такмичењима у систему школских спортских такмичења Републике 

Србије, која су у складу са наставним планом и програмом. 

 

Ђ. Корективно-педагошки рад и допунска настава 

Ове активности организују се са ученицима који имају: 

- потешкоће у савладавању градива; 

- смањене физичке способности; 

- здравствене потешкоће које онемогућавају редовно похађање наставе. 

За ученике који имају потешкоће у савладавању градива и ученике са смањеним физичким 

способностима организује се допунска настава која подразумева савладавање оних обавезних 

програмских садржаја, које ученици нису успели да савладају на редовној настави, као и развијање 

њихових физичких способности; 

Рад са ученицима са здравственим потешкоћама организује се искључиво у сарадњи са лекаром 

специјалистом, који одређује врсту вежби и степен оптерећења 
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Ослобађање ученика од наставе физичког и здравственог васпитања 

Ученик може бити ослобођен само од практичног дела програма наставе за одређени период, 

полугодиште или целу школску годину на основу препоруке изабраног лекара. 

Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да присуствује часовима. За рад са ослобођеним 

ученицима наставник сачињава посебан програм рада базиран на усвајању теоријских и васпитних 

садржаја у складу са програмом и у корелацији са садржајима других предмета. 

Ослобођеним ученицима наставе, треба пружити могућност да: 

- суде, воде статистику, региструју резултат или прате ниво активности ученика на часу или школском 

такмичењу, 

- направе едукативни постер или електронску презентацију, припреме репортажу са спортског догађаја, 

- прате и евидентирају активност ученика на часу уз помоћ наставника и на други начин помажу у 

организацији,   часовних, ванчасовних и ваншколских активности. 

Исходи за ученике ослобођене од практичног дела наставе 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- Наведе основна правила: гимнастике, атлетике, спортске игре, пливања; 

- Дефинише основна здравствено-хигијенска правила вежбања; 

- Учествује у организацији Недеље школског спорта и школских такмичења; 

- Презентује и анализира информације о физичком вежбању, спорту, здрављу, историји спорта, 

актуелним спортским подацима, итд. 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ  
 
Циљ наставе изборног предмета чувари природе јесте развијање пожељног понашања у складу са 
принципима одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину, природу и 
биодиверзитет.  
Задаци: 
-развијање образовања за заштиту животне средине 
-развијање вредности, стевова, вештина и понашања у складу са одрживим развојем 
-развијање здравог односа према себи и другима 
-на основу стечених знања изабрати квалитетне и здраве стилове живота 
-примењивање рационалног коришћења природних ресурса 
-стицање способност за уочавање формулисање, анализирање и решавање проблема 
-развијање радозналости, активно учествовање и одговорност 
-развијање свести о личном ангажовању у заштити и очувању животне средине 
 
 

Р.Б. Наставна тема обрада понављање вежбе укупно 

1. 
Одрживост, животна средина и 
утицај човека 

2 1 1 4 

2. 

Одговоран однос према 
одрживости животне средине 6 3 4 13 

3. 
Одговоран однос према 
здрављу 2 2 2 6 

4. 
Одговоран однос према 
животињама 

3 2 1 6 
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5. 
 

Одговоран однос према 
разноврсности живог света 2 2 3 7 

 

 
ХОР И ОРКЕСТАР 

 

СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ 

   ХОР  И  ОРКЕСТАР – изборни предмет  

Шести разред 

   

          Циљ наставе и учења слободне наставне  активности -  хор и оркестар  је да кроз тимски   практичан рад 
развије и подстакне дубље интересовање за музичку уметност, надограђује своје вештине и умећа стечена у 
претходном разреду,  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 и креативно учешће ученика на часу. 
Уметничко дело је наставна јединица, методе треба да буду разнолике и да се комбинују, а да  преовладава  
метода извођења музике са нотног текста као и метода игровних активности.   Ученици   активно учествују  у 
музичком животу своје средине. 

 Активности наставника: 

- изводи наставу имајући у виду: састав групе и појединачне способности ученика и дефинисане исходе 
- прилагођава литературу, расписује аранжмане и друге наставне материјале које ће користити, техничке услове, 
наставна средства и медије којима школа располаже 
-  Оспособљава ученике за практичан рад, групно, фронтално и индивидуално извођење музике  
- Подстиче ученике на  сарадњу и креативност  и прати музички развој сваког ученика 
- Припрема и организује културне  програме и такмичења 
- Диригује и мотивише ученике 

 Активности ученика:  

–  групно и индивидуално певање и свирање 
– свирање инструмената (Орфов инструметаријум – ксилофон,  металофон, синтисајзер) 
– активно слушање музике и доношење критичког суда о уметничким делима 
– компоновање мањих музичких форми 
– учешће и осмишљавање музичко-креативних радионица и догађаја 
– посете концертима у школи и ван ње (концерти еминентних уметника, концерти у организацији Музичке 
омладине или неког другог удружења, концерти ученика музичких школа, пријатеља школе, пројекције музичких 
филмова...) 
- посете музичким представама - балети, опере, оперете, мјузикли  и институцијама – Београдска филхармонија, 
Мадленијанум, Позориште на Теразијама, Народно позориште 
- Учешћа солиста, вокалне или инструменталне групе, хорова и оркестра на општинским, градским, републичким и 
међународним музичким  такмичењима, смотрама, ревијама и фестивалима. 
  
 

Ред.бр. 
наст.  
теме 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ И 
САДРЖАЈИ 

Бр. 
часова 

по 
теми 

Бр. часова за 

Исходи по теми Начин остваривања 
обраду 

остале 
типове 
часова 
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1. 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ: 
 

Певање и свирање 

-певање песама по 
слуху и из нотног текста 
разноврсног садржаја 
домаћих и страних 
аутора 

-свирање  композиција 
на Орфовим 
инструментима у 
вишегласним 
аранжманима 

Основе муз.писмености: 

- усваја теоријска знања 
кроз музицирање 

20 13 7 

 
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 

-Певање сложенијих  
вокализа и  песама 

- Свирање етида са 
тачно дефинисаним 
техничким захтевом 

- Савладавање 
одломака, па спајање у 
целину 

- заједничко и 
самостално  
музицирање пред 
ментором и групом 

- разговор о извођењу-
евалуација 

2. 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ: 

-Слушање вокалних, 
вокално-
инструменталних и 
инструменталних 
композиција, домаћих и 
страних композитора 
различитог карактера и 
облика 

-Слушање дела 
најстарије фолклорне 
традиције 

 

9 6 3 

-вербализује и на 
други начин изрази 
доживљај слушане 
музике 

-препозна тонске 
боје инструмената и 
одреди извођачки 
састав 

-анализира 
изражајна средства 

-препозна намену 
музике у животу 

-користи погодност 

ИКТ-а за слушање 

музике 

-слушање музичких 
облика из разних 
епоха, са захтевима 
који се односе на 
препознавање звучних 
боја, изражајних 
средстава 

-тражити да се упореде 
различите  
композиције и да се 
став изрази 
аргументима 

-развијати способност 
дискусије,а бирана 
музика може да се 
повеже са реалним 
животом 



ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

387 

 

3. 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО: 

 

-стварање пратње за 

песме ритмичким и 

звучним ефектима 

-стварање покрета уз 

музику  

-компоновање мелодије 

и 

импровизација мелодије 

на задати текст; 

.импровизација дијалога 
на инструментима 
Орфовог 
инструментарија 

7 4 3 

- 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 

Подстаћи децу на 
компоновање кроз рад 
са музичким питањима 
и одговорима, 
ритмичким  и 
мелодијским 
допуњалкама са 
потписаним текстом, 
састављањем 
мелодија од понуђених 
мотива, састављање 
мелодија на задати 
текст 

 

 

 УКУПНО: 36 23 13   
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7. РАЗРЕД 
 
 
СРПСКИ ЈЕЗИК 
 
Циљ наставе српског језика јесте да осигура да сви ученици стекну базичну језичку писменост и да 
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да речавају 
проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама,да изразе и образложе своје миђљење и 
дискутују са другима,развијају мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје,као и 
да овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено 
изражавати,да упознају,доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела,позоришна,филмска и 
друга уметничка остварења из српске и светске баштине. 
 
Задаци наставе српског језика: 
-стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе српског 
језика сврха,циљеви и задаци образовања ,као и  циљеви наставе српског језика буду у пуној мери 
реализовани 
-развијање љубави према матерњем језику 
'описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарада српског књижевног језика 
-поступно и  систематично упознавање геаматике и правописа српског језика 
-упознавање језичких појава и појмова 
-овладавње нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика 
-оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и 
писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама(улога говорника,слушаоца,саговорникаи 
читаоца) 
-развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности 
-развијање смисла и способности за правилно,течно,економично и уверљивоусмено и писмено 
изражавање,богаћење речника,језичког и стилског израза 
-увежбавање и усавршавање гласног читања(правилног и логичког и изражајног)и читања у 
себи(доживњајног,усмереног,истраживачког), 
-оспособљавање за самостално читање,доживљавање,разумевање,свестрано тумашење и вредновање 
књижевноуметничког дела разних жанрова 
-упознавање,читање и тумачење популарних и информативних текстоваиз илустрованих енциклопедија 
и часописа за децу 
-поступно,систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко 
процењивање прочитаног текста 
-развијање потребе за књигом,способности да сењоме самостално служе као извором 
сазнања,навикавање на самостално коришћење библиотеке,поступно овладавање начином вођења 
дневника о прочитаним књигама 
-поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских 
остварења(позориште,филм) 
-усвајање основних теоријских и функционалних појмова из књи+евности,позоришне и филмске 
уметности 
-упознавање,развијање,чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима 
српске књи+евности,позоришне и филмске уметности,као и других уметничких остварења 
-развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује 
-навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и телевизији 
-подстицање ученика на самостално језичко,литерарно и сценско стваралаштво 
-подстицање,неговање и вредновање ученичких ваннаставних 
активности(литерарна,језичка,рецитаторска,драмска,новинарска секција и др.) 
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-васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма,истинољубивости,солидарности и других 
моралних вредности 
-развијање патриотизма и васпитавање у духу мира,културних односа и сарадње међу људима 
 
Оперативни задаци: 
 
-систематизација и проширивање знања о врстама речи и граматичким категоријама променљивих 
речи,о значењу и употреби падежа,о врстама глагола 
-систематизација и проширивање знања о реченичним члановима 
-појам синтагме  и састав 
-појам актива и пасива 
-систем независних предикатских реченица 
-напоредни односи међу независним предикатским реченицама  
-комуникативне реченице 
-конгруенција 
-разликовање кратких акцената и реченични акценат 
-основни појмови о старословенском језику 
-осамостаљивање за анализу лирски,епских и драмских дела 
-усвајање књижевних и функционалних појмова према захтевима програма 
-излагање(експозиција),опис,приповедање 
-технички и сугестивни опис,техничко и сугестивно приповедање 
-рад на некњижевном тексту 
-информативно читање и упућивање ученика у читање,,с оловком у 
руци“(подвлачење,обележавање,записивање) 
 
КОРЕЛАЦИЈА: 
Граматика: 

- Подела гласова – корелација са наставом биологије, 

- Слогови – корелација са наставом музичке културе, 

- Корелација са наставом страних језика  (  глаголски облици, правопис...), 

- Корелација са наставом информатике и ликовном културом ( израда паноа и презентација), 

- Повезивање са раније стеченим знањима. 

- Кижевност: 

- Лирске народне песме – корелација са музичком културом, 

- Епске народне песме – корелација са историјом, 

- Свети  Сава у књижевности – корелација са ликовном културом, историјом и музичком културом, 

- Описне лирске песме – корелација са ликовном културом, 

- Драмски текстови – сарадња са драмском секцијом, 

- Константна сарадња са литерарном ,новинарском и рецитаторском секцијом. 

Правопис:  
- Корелација  знања из језика и књижевности 

 
        На основу Школског програма и Развојног плана школе  , 
а  у оквиру часова редовне, допунске  и додатне наставе и  ваннаставних  активности  ( новинарске, 
рецитаторске, литерарне и  и драмске секвије), планирају се и следеће активности: 
 

- Рад са ученицима са  специјалним потребама и сметњама у развоју по индивидуалним 

програмима 
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- Учешће   и реализација културних активности школе : 

              -Прослава Дана   школе, 
              - Прослава школске славе, 
              - Пријем првака и  крај школске године, 
     - Прослава школских и државних  празника, 
     - Организовање и учешће на приредбама у окружењу, 
     - Одлазак на позоришне представе, 
     - Учешће на литерарним конкурсима и такмичењима, 
     - Учешће на такмичењима рецитатора, 
     -  Учешће на такмичењима и смотрама драмских секција,  
     - Учешћена такмичењима из граматике, језичке културе и књижевности,   
     - Израда  школских новина,  
     - Израда летописа школе..... 
 

- Ради развоја и промовисања здравог начина живота -  систематизација градива граматике уз 

одговарајуће спортске активности ( игре са лоптом) ;  припрема за писмене вежбе или писмене 

задатке, као и говорне вежбе уз шетњу  у природи; 

- У циљу превенције насиља, наркоманије, малолетничке деликвенције – 

Разговор са ученицима поводом одговарајућих текстова, у оквиру обраде одговаајућих тема или кроз 
писмене или говорне  вежбе; 
 

- Константна сарадња са родитељима или старатељима ученика, као и организацијама локалне 

самоуправе у циљу остваривања програма заштите од насиља и занемаривања; остваривања 

програма превенције других облика ризичног понашања као што су, нарочито, употреба  

алкохола,  дувана , психоактивних  супстанци и  малолетничке деликвенција; 

- Константна сарадња са ПП службом школе у превенцији свих облика ризичног понашања; 

- Константно праћење  склоности и способности ученика; 

- Јачање свести ученика о значају здравља и здравог начина живота; 

- Учешће у добротворним акцијама и бризи о угроженим појединцима; 

- Учешће и информисање ученика о потреби подизања еколошке свести и значају очувања 

животне средине, као и очувања  природних ресурса – кроз разговоре са ученицима приликом 

обраде одговарајућих наставних тема; 

- Учешће ученика и наставника у вођењу Летописа школе и опремању школског сајта 

- Приликом обраде одговарајућих текстова или наставних тема пропраћених писменим и говорним 

вежбама – укључити се у програм професионалне оријентације ученика, чиме ће се помоћи 

ученицима, родитељима и старатељима у избору средње школе и занимања 

 
Глобални план: 
 
Наставна тема: 
Утва златокрила 
 
Књижевност-6 
Правопис-1 
Граматика-5 
Језик-2 
Укупно-17 
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Наставна тема: 
Сви осташе,госпо,у Косову 
 
Правопис-2 
Језик-4 
Књижевност-8 
Граматика-3 
Укупно-17 
 
Наставна тема: 
Вила гнездо тица ластавица 
 
Граматика-5 
Књижевност-8 
Језичка култура-4 
Укупно-17 
Наставна тема: 
Јабука на друму 
Књижевност-6 
Граматика-5 
Језичка култура-6 
Укупно-17 
 
Наставна тема 
Свети Сава 
 
Граматика-3 
Књижевност-7 
Укупно-10 
 
Наставна тема: 
То код нас не може да буде 
 
Књижевност-4 
Граматика-9 
Језичка култура-3 
Укупно-16 
 
Наставна тема: 
Плави чуперак 
 
Књижевност-10 
Граматика-2 
Језичка култура-5 
Укупно-17 
 
Наставна тема: 
Само је усправан човек слободан 
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Граматика-3 
Језичка култура-1 
Књижевност-7 
Правопис-1 
Укупно-12 
 
Наставна тема: 
Немири 
 
Књижевност-6 
Граматика-2 
Језичка култура-9 
Укупно-17 
 
Наставна тема: 
Живот је леп 
 
Књижевност-3 
Језичка култура-1 
 Укупно-4 
 
Годишњи фонд-144 
 

Н
ас

та
в

н
а 

те
м

а 

 
 
Облaст 

 
 
Ниво 

 
 
Шифра 

 
 
Искази који описују шта ученик/ученица зна и уме на 
одређеном нивоу 

1.
 У

тв
а 

зл
ат

о
кр

и
л

а 

1. Вештина читања и 
разумевање 
прочитаног 

Основни CJ.1.1.5 
проналази и издваја основне информације из текста према 
датим критеријумима 

Основни  CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

Основни  CJ.1.1.7. 

повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно 
исказане односе (временски след, средство – циљ, узрок – 
последица и сл.) и извoди закључак заснован на 
једноставнијем тексту 

Средњи  CJ.2.1.6. 
разликује чињеницу од коментара, објективност од 
пристрасности и пропаганде на једноставним примерима 

Напредни CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст 

2. Писано 
изражавање 

Основни  CJ.1.2.1 зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

Основни  CJ.1.2.2 саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

Основни  CJ.1.2.3. 
саставља једноставан експозиторни, наративни и 
дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне 
целине (уводни, средишњи и завршни део текста) 

Основни  CJ.1.2.4. уме да преприча текст 

Основни  CJ.1.2.8 
примењује правописну норму (из сваке правописне области) 
у једноставним примерима 

Средњи  CJ.2.2.1. 
саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, 
који је јединствен, кохерентан и унутар себе повезан 

Средњи  CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 

Напредни  CJ.3.2.1. 
организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; 
одређује прикладан наслов тексту и поднаслове деловима 
текста 
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 Напредни  CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 

3. Граматика, 
лексика, народни и 
књижевни језик 

Основни  CJ.1.3.1. 
зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове у 
једноставнијим примерима; примењује књижевнојезичку 
норму у вези са гласовним променама 

Основни  CJ.1.3.4. 
препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије 
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у 
вези с облицима речи 

Основни  CJ.1.3.5. 
разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; 
гради реч према задатом значењу на основу постојећих 
творбених модела 

Основни  CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта) 

Основни  CJ.1.3.15. 
одређује значења непознатих речи и израза на основу 
њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени 
(једноставни случајеви) 

Основни  CJ.1.3.17. 
разликује појмове књижевног и народног језика; зна основне 
податке о развоју књижевног језика код Срба (од почетака до 
данас) 

Основни  CJ.1.3.21. 
разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за 
лични развој* 

Средњи  CJ.2.3.2. препознаје гласовне промене 

Средњи  CJ.2.3.3. 
познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди 
облик променљиве речи 

Напредни  CJ.3.3.2. 
познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и 
именује) 
 

Напредни  CJ.3.3.4. 
познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са 
врстама и подврстама речи и њиховим граматичким 
категоријама 

 Напредни  CJ.3.3.6. 
познаје главна значења падежа и главна значења глаголских 
облика (уме да их објасни и зна терминологију у вези с 
њима) 

4. Књижевност 

Основни CJ.1.4.2. 
разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и 
ауторска књижевност) 

Основни  CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

Основни CJ.1.4.4. 
препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и 
десетерац) 

Основни  CJ.1.4.6. 
препознаје постојање стилских фигура у 
књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, 
ономатопеја) 

Основни  CJ.1.4.7. 
уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, 
тему, фабулу, време и место радње, лик... 

Средњи  CJ.2.4.1. 
повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је 
настало и са временом које се узима за оквир приповедања 

Средњи CJ.2.4.2. 
повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик 
из дела; препознаје род и врсту књижевноуметничког дела 
на основу одломака, ликова, карактеристичних ситуација 

Средњи CJ.2.4.5.  
препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у 
књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, 
градација, метафора, контраст) 
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Средњи  CJ.2.4.6. 
одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике 
лика (психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну 
повезаност 

Напредни  CJ.3.4.2. 
издваја основне одлике књижевних родова и врста у 
конкретном тексту 

Напредни  CJ.3.4.4. 
проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију 
стилских фигура у тексту 

 

 

Напредни CJ.3.4.6. 
тумачи различите елементе књижевноуметничког дела 
позивајући се на само дело 

Напредни CJ.3.4.7. 
изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га 
образлаже 

2.
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в
и
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аш
е,

 г
о
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о

, 
у 

К
о

со
в

у.
.. 

1.Вештина читања и 
разумевање 
прочитаног 

Основни  CJ.1.1.5. 
проналази и издваја основне информације из текста према 
датим критеријумима 

Основни  CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

Основни CJ.1.1.7. 

повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно 
исказане односе (временски след, средство – циљ, узрок – 
последица и сл.) и извoди закључак заснован на 
једноставнијем тексту 

Напредни CJ.3.1.1. 
проналази, издваја и упоређује информације из два дужa 
текстa сложеније структуре или више њих (према датим 
критеријумима) 

2.Писано 
изражавање 

Основни  CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

Основни CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

Основни CJ.1.2.3. 
саставља једноставан експозиторни, наративни и 
дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне 
целине (уводни, средишњи и завршни део текста) 

Основни CJ.1.2.5. 

свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору, 
односно писању), теми, прилици и сл.; препознаје и 
употребљава одговарајуће језичке варијетете (формални 
или неформални) 

Основни CJ.1.2.8. 
примењује правописну норму (из сваке правописне области) 
у једноставним примерима 

Основни  CJ.1.2.9. 
има изграђену језичку толеранцију и негативан став према 
језику дискриминације и говору мржње* 

Средњи  CJ.2.2.1. 
саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, 
који је јединствен, кохерентан и унутар себе повезан  

Средњи  CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 

Напредни  CJ.3.2.1. 
организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; 
одређује прикладан наслов тексту и поднаслове деловима 
текста 

Напредни  CJ.3.2.2. саставља аргументативни текст 

Напредни  CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 

3. Граматика, 
лексика, народни и 
књижевни језик 

Основни CJ.1.3.4. 
препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије 
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у 
вези с облицима речи 



ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

395 

 

Н
ас

та
в

н
а 

те
м

а 

 
 
Облaст 

 
 
Ниво 

 
 
Шифра 

 
 
Искази који описују шта ученик/ученица зна и уме на 
одређеном нивоу 

Основни CJ.1.3.8. 
одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним 
(школским) примерима 

Основни  CJ.1.3.6. 
препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску 
реченицу и комуникативну реченицу) 

Основни  CJ.1.3.15. 
одређује значења непознатих речи и израза на основу 
њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени 
(једноставни случајеви) 

Основни  CJ.1.3.16. служи се речницима, приручницима и енциклопедијама 

Средњи  CJ.2.3.3. 
познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди 
облик променљиве речи 

 

Средњи CJ.2.3.5. 
препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, 
независних и зависних предикатских реченица) 

Средњи  CJ.2.3.6. 
одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим 
примерима 
 

Напредни  CJ.3.3.4. 
познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са 
врстама и подврстама речи и њиховим граматичким 
категоријама 

Напредни  CJ.3.3.5. 
познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте 
синтагми, независних и зависних предикатских реченица) 

4. Књижевност 

Основни CJ.1.4.2. 
разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и 
ауторска књижевност) 

Основни  CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

Основни  CJ.1.4.5. 
препознаје различите облике казивања у 
књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог 
и монолог 

Основни  CJ.1.4.6. 
препознаје постојање стилских фигура у 
књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, 
ономатопеја) 

Основни  CJ.1.4.7. 
уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, 
тему, фабулу, време и место радње, лик... 

Основни  CJ.1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела* 

Средњи  CJ.2.4.1. 
повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је 
настало и са временом које се узима за оквир приповедања 

Средњи  CJ.2.4.4. 
разликује књижевнонаучне врсте: биографију, 
аутобиографију, дневник и путопис и научно-популарне 
текстове 

Средњи  CJ.2.4.6. 
одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике 
лика (психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну 
повезаност 

Средњи CJ.2.4.5. 
препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у 
књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, 
градација, метафора, контраст) 
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Средњи CJ.2.4.6. 
одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике 
лика (психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну 
повезаност 

Средњи CJ.2.4.7. 
разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: 
приповедање, описивање, монолог/унутрашњи монолог, 
дијалог 

Средњи  CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела 

Средњи   CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама* 

Напредни  CJ.3.4.2. 
издваја основне одлике књижевних родова и врста у 
конкретном тексту 

Напредни  CJ.3.4.4. 
проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију 
стилских фигура у тексту 

Напредни  CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе 

Напредни  CJ.3.4.6. 
тумачи различите елементе књижевноуметничког дела 
позивајући се на само дело 

Напредни  CJ.3.4.7. 
изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га 
образлаже 
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1.Вештина читања и 
разумевање 
прочитаног 

Основни  CJ.1.1.1. 
разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у 
себи 

Основни  CJ.1.1.2. 

разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди 
сврху текста: експозиција (излагање), дескрипција 
(описивање), нарација (приповедање), аргументација, 
пропаганда * 

Основни  CJ.1.1.5. 
проналази и издваја основне информације из текста према 
датим критеријумима 

Основни  CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

Основни  CJ.1.1.7. 

повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно 
исказане односе (временски след, средство – циљ, узрок – 
последица и сл.) и извoди закључак заснован на 
једноставнијем тексту 

Основни  CJ.1.1.8. 
чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде, 
табеле, дијаграме и графиконе 

Средњи  CJ.2.1.2. 
познаје врсте неуметничких текстова (излагање, технички 
опис, техничко приповедање, расправа, реклама) 

Средњи  CJ.2.1.3. 
препознаје и издваја језичка средства карактеристична за 
различите функционалне стилове 

Напредни  CJ.3.1.1. 
проналази, издваја и упоређује информације из два дужa 
текстa сложеније структуре или више њих (према датим 
критеријумима) 

Напредни  CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст 

Напредни  CJ.3.1.3. 
издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или 
аргументе против ње; изводи закључке засноване на 
сложенијем тексту 

2.Писано Основни  CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 
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изражавање 
Основни  CJ.1.2.3. 

саставља једноставан експозиторни, наративни и 
дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне 
целине (уводни, средишњи и завршни део текста) 

Основни  CJ.1.2.4. уме да преприча текст 

Средњи  CJ.2.2.3. пише резиме краћег и/или једноставнијег текста 

3.Граматика, лексика, 
народни и књижевни 
језик 

Основни  CJ.1.3.2. 
уочава разлику између књижевне и некњижевне 
акцентуације* 

Основни  CJ.1.3.3. 
одређује место реченичног акцента у једноставним 
примерима 

Основни CJ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми 

Основни CJ.1.3.16. служи се речницима, приручницима и енциклопедијама 

Средњи CJ.2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици 

Напредни CJ.3.3.6. 
познаје главна значења падежа и главна значења глаголских 
облика (уме да их објасни и зна терминологију у вези с 
њима) 

4.Књижевност  

Основни  CJ.1.4.1. 
повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених 
програмима од V до VIII разреда) са именима аутора тих 
дела 

Основни CJ.1.4.2. 
разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и 
ауторска књижевност) 

Основни  CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

Основни CJ.1.4.7. 
уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, 
тему, фабулу, време и место радње, лик... 

Основни  CJ.1.4.8. 
има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких 
текстова и поштује национално, књижевно и уметничко 
наслеђе* 

Основни  CJ.1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела* 

Средњи  CJ.2.4.1. 
повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је 
настало и са временом које се узима за оквир приповедања 

Средњи CJ.2.4.2. 
повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик 
из дела; препознаје род и врсту књижевноуметничког дела 
на основу одломака, ликова, карактеристичних ситуација 

Средњи CJ.2.4.6. 
одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике 
лика (психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну 
повезаност 

 

Средњи  CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела 

 Средњи  CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама* 

 

 Напредни  CJ.3.4.1. 
наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу 
одломака, ликова карактеристичних тема и мотива 

  
Напредни  CJ.3.4.2. 

издваја основне одлике књижевних родова и врста у 
конкретном тексту 

 

Напредни CJ.3.4.6. 
тумачи различите елементе књижевноуметничког дела 
позивајући се на само дело 
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одређеном нивоу 

 

Напредни  CJ.3.4.7. 
изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га 
образлаже 

 

 Напредни CJ.3.4.8. 
повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима 
који се обрађују у настави* 

4.
Ја

б
ук

а 
н

а 
д

р
ум

у 

1.Вештина читања и 
разумевање 
прочитаног 

Основни CJ.1.1.2. 

разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди 
сврху текста: експозиција (излагање), дескрипција 
(описивање), нарација (приповедање), аргументација, 
пропаганда * 

Основни CJ.1.1.2. 

разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди 
сврху текста: експозиција (излагање), дескрипција 
(описивање), нарација (приповедање), аргументација, 
пропаганда * 

Основни  CJ.1.1.5. 
проналази и издваја основне информације из текста према 
датим критеријумима 

Основни  CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

Основни CJ.1.1.7. 

повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно 
исказане односе (временски след, средство – циљ, узрок – 
последица и сл.) и извoди закључак заснован на 
једноставнијем тексту 

Средњи  CJ.2.1.2. 
познаје врсте неуметничких текстова (излагање, технички 
опис, техничко приповедање, расправа, реклама) 

Средњи  CJ.2.1.5. 
проналази, издваја и упоређује информације из два краћа 
текста или више њих (према датим критеријумима) 

Напредни  CJ.3.1.1. 
проналази, издваја и упоређује информације из два дужa 
текстa сложеније структуре или више њих (према датим 
критеријумима) 

Напредни  CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст 

2.Писано 
изражавање 

Основни  CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

Основни  CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

Основни  CJ.1.2.3. 
саставља једноставан експозиторни, наративни и 
дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне 
целине (уводни, средишњи и завршни део текста) 

 

Основни  CJ.1.2.5. 

свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору, 
односно писању), теми, прилици и сл.; препознаје и 
употребљава одговарајуће језичке варијетете (формални 
или неформални) 

Основни  CJ.1.2.8. 
примењује правописну норму (из сваке правописне области) 
у једноставним примерима 

Средњи  CJ.2.2.1. 
саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, 
који је јединствен, кохерентан и унутар себе повезан 

Средњи CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 

Напредни  CJ.3.2.1. 
организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; 
одређује прикладан наслов тексту и поднаслове деловима 
текста 

Напредни  CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 
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3.Граматика, лексика, 
народни и књижевни 
језик 

Основни CJ.1.3.1. 
зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове у 
једноставнијим примерима; примењује књижевнојезичку 
норму у вези са гласовним променама 

Основни CJ.1.3.4. 
препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије 
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у 
вези с облицима речи 

Основни  CJ.1.3.15. 
одређује значења непознатих речи и израза на основу 
њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени 
(једноставни случајеви) 

Основни  CJ.1.3.16. служи се речницима, приручницима и енциклопедијама 

Средњи  CJ.2.3.2. препознаје гласовне промене 

Средњи CJ.2.3.3. 
познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди 
облик променљиве речи 

Напредни  CJ.3.3.2. 
познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и 
именује) 

Напредни CJ.3.3.4. 
познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са 
врстама и подврстама речи и њиховим граматичким 
категоријама  

 

Напредни  CJ.3.3.6. 
познаје главна значења падежа и главна значења глаголских 
облика (уме да их објасни и зна терминологију у вези с 
њима) 

Напредни  CJ.3.3.7. 
уме да одреди значења непознатих речи и израза на основу 
њиховог састава, контекста у коме су употребљени, или на 
основу њиховог порекла 

4.Књижевност 

Основни CJ.1.4.5. 
препознаје различите облике казивања у 
књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог 
и монолог 

Основни CJ.1.4.6. 
препознаје постојање стилских фигура у 
књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, 
ономатопеја) 

 
 
Средњи 

CJ.2.4.4. 
разликује књижевнонаучне врсте: биографију, 
аутобиографију, дневник и путопис и научно-популарне 
текстове 

Средњи CJ.2.4.5. 
препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у 
књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, 
градација, метафора, контраст) 

Средњи CJ.2.4.6. 
одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике 
лика (психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну 
повезаност 

Средњи CJ.2.4.7. 
разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: 
приповедање, описивање, монолог/унутрашњи монолог, 
дијалог 

Средњи CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела 

Средњи  CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама* 
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Напредни CJ.3.4.6. 
тумачи различите елементе књижевноуметничког дела 
позивајући се на само дело 

Напредни CJ.3.4.7. 
изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га 
образлаже 

5.
С

в
ет

и
 С

ав
а 

1.Вештина читања и 
разумевање 
прочитаног 

Основни CJ.1.1.5. 
проналази и издваја основне информације из текста према 
датим критеријумима 

Основни CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

Основни CJ.1.1.7. 

повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно 
исказане односе (временски след, средство – циљ, узрок – 
последица и сл.) и извoди закључак заснован на 
једноставнијем тексту 

 

Основни CJ.1.3.4. 
препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије 
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у 
вези с облицима речи 

Основни  CJ.1.3.8. 
одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним 
(школским) примерима 

Основни  CJ.1.3.15. 
одређује значења непознатих речи и израза на основу 
њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени 
(једноставни случајеви) 

Основни  CJ.1.3.17. 
разликује појмове књижевног и народног језика; зна основне 
податке о развоју књижевног језика код Срба (од почетака до 
данас) 

 

3. Граматика, 
лексика, народни и 
књижевни језик 

Основни CJ.1.3.20. има позитиван став према дијалектима (свом и туђем)* 

Основни  CJ.1.3.21. 
разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за 
лични развој* 

Средњи  CJ.2.3.3. 
познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди 
облик променљиве речи 

Средњи CJ.2.3.6. 
одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим 
примерима 

Средњи  CJ.2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици 

Средњи  CJ.2.3.11. 
одређује значења непознатих речи и израза на основу 
њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени 
(сложенији примери) 

Напредни  CJ.3.3.4. 
познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са 
врстама и подврстама речи и њиховим граматичким 
категоријама 

Напредни  CJ.3.3.6. 
познаје главна значења падежа и главна значења глаголских 
облика (уме да их објасни и зна терминологију у вези с 
њима) 

4.Књижевност 

Основни CJ.1.4.2. 
разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и 
ауторска књижевност) 

Основни CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

Основни CJ.1.4.5. 
препознаје различите облике казивања у 
књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог 
и монолог 



ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

401 

 

Н
ас

та
в

н
а 

те
м

а 

 
 
Облaст 

 
 
Ниво 

 
 
Шифра 

 
 
Искази који описују шта ученик/ученица зна и уме на 
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Основни CJ.1.4.7. 
уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, 
тему, фабулу, време и место радње, лик... 

Основни CJ.1.4.8. 
има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких 
текстова и поштује национално, књижевно и уметничко 
наслеђе* 

Средњи CJ.2.4.1. 
повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је 
настало и са временом које се узима за оквир приповедања 

Средњи CJ.2.4.6. 
одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике 
лика (психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну 
повезаност 

Средњи CJ.2.4.7. 
разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: 
приповедање, описивање, монолог/унутрашњи монолог, 
дијалог 

Средњи CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама* 

Напредни CJ.3.4.1. 
наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу 
одломака, ликова карактеристичних тема и мотива 

Напредни CJ.3.4.2. 
издваја основне одлике књижевних родова и врста у 
конкретном тексту 

Напредни CJ.3.4.3. 
разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у 
делу 

Напредни CJ.3.4.6. 
тумачи различите елементе књижевноуметничког дела 
позивајући се на само дело 

Напредни CJ.3.4.7. 
изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га 
образлаже 

Напредни CJ.3.4.8. 
повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима 
који се обрађују у настави* 

6.
 Т

о
 к

о
д

 н
ас

 н
е 

м
о

ж
е 

д
а 

б
уд

е 

1.Вештина читања и 
разумевање 
прочитаног 

Основни CJ.1.1.1. 
разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у 
себи 

Основни CJ.1.1.2. 

разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди 
сврху текста: експозиција (излагање), дескрипција 
(описивање), нарација (приповедање), аргументација, 
пропаганда * 

Основни  CJ.1.1.5. 
проналази и издваја основне информације из текста према 
датим критеријумима 

Основни  CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

Основни  CJ.1.1.7. 

повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно 
исказане односе (временски след, средство – циљ, узрок – 
последица и сл.) и извoди закључак заснован на 
једноставнијем тексту 

Средњи CJ.2.1.2. 
познаје врсте неуметничких текстова (излагање, технички 
опис, техничко приповедање, расправа, реклама) 

Средњи  CJ.2.1.6. 
разликује чињеницу од коментара, објективност од 
пристрасности и пропаганде на једноставним примерима 

Напредни  CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст 
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Искази који описују шта ученик/ученица зна и уме на 
одређеном нивоу 

Напредни  CJ.3.1.3. 
издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или 
аргументе против ње; изводи закључке засноване на 
сложенијем тексту 

2.Писано 
изражавање 

Основни CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

Основни  CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

Основни CJ.1.2.3. 
саставља једноставан експозиторни, наративни и 
дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне 
целине (уводни, средишњи и завршни део текста) 

Основни  CJ.1.2.4. уме да преприча текст 

Основни  CJ.1.2.5. 

свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору, 
односно писању), теми, прилици и сл.; препознаје и 
употребљава одговарајуће језичке варијетете (формални 
или неформални) 

Средњи  CJ.2.2.1. 
саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, 
који је јединствен, кохерентан и унутар себе повезан 

Напредни CJ.3.2.1. 
организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; 
одређује прикладан наслов тексту и поднаслове деловима 
текста 

 Напредни  CJ.3.2.2. саставља аргументативни текст 

3.Граматика, лексика, 
народни и књижевни 
језик 

Основни CJ.1.3.6. 
препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску 
реченицу и комуникативну реченицу) 

 

Основни  CJ.1.3.7. 
разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, 
упитне, заповедне) 

Основни CJ.1.3.8. 
одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним 
(школским) примерима 

Основни  CJ.1.3.15. 
одређује значења непознатих речи и израза на основу 
њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени 
(једноставни случајеви) 

Средњи CJ.2.3.5. 
препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, 
независних и зависних предикатских реченица) 

Средњи  CJ.2.3.6. 
одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим 
примерима 

Средњи  CJ.2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици 

Напредни  CJ.3.3.5. 
познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте 
синтагми, независних и зависних предикатских реченица) 

Напредни CJ.3.3.6. 
познаје главна значења падежа и главна значења глаголских 
облика (уме да их објасни и зна терминологију у вези с 
њима) 

4.Књижевност 

Основни  CJ.1.4.2. 
разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и 
ауторска књижевност) 

Основни  CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

Основни  CJ.1.4.7. 
уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, 
тему, фабулу, време и место радње, лик... 

Основни  CJ.1.4.8. 
има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких 
текстова и поштује национално, књижевно и уметничко 
наслеђе* 

Основни CJ.1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела* 
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Искази који описују шта ученик/ученица зна и уме на 
одређеном нивоу 

Средњи CJ.2.4.1. 
повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је 
настало и са временом које се узима за оквир приповедања 

Средњи CJ.2.4.2. 
повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик 
из дела; препознаје род и врсту књижевноуметничког дела 
на основу одломака, ликова, карактеристичних ситуација 

Средњи  CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела 

Напредни  CJ.3.4.2. 
издваја основне одлике књижевних родова и врста у 
конкретном тексту 

Напредни  CJ.3.4.4. 
проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију 
стилских фигура у тексту 

Напредни CJ.3.4.6. 
тумачи различите елементе књижевноуметничког дела 
позивајући се на само дело 

Напредни CJ.3.4.7. 
изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га 
образлаже 

7.
П

л
ав

и
 ч

уп
ер

ак
 

1.Вештина читанња и 
разумевање 
прочитаног 

Основни 
CJ.1.1.5. 

проналази и издваја основне информације из текста према 
датим критеријумима 

Основни CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

Основни CJ.1.1.7. 

повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно 
исказане односе (временски след, средство – циљ, узрок – 
последица и сл.) и извoди закључак заснован на 
једноставнијем тексту 

Средњи CJ.2.1.5. 
проналази, издваја и упоређује информације из два краћа 
текста или више њих (према датим критеријумима) 

Напредни CJ.3.1.1. 
проналази, издваја и упоређује информације из два дужa 
текстa сложеније структуре или више њих (према датим 
критеријумима) 

2.Писано 
изражавање 

Основни CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

Основни  CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

Основни CJ.1.2.3. 
саставља једноставан експозиторни, наративни и 
дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне 
целине (уводни, средишњи и завршни део текста) 

Основни CJ.1.2.5. 

свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору, 
односно писању), теми, прилици и сл.; препознаје и 
употребљава одговарајуће језичке варијетете (формални 
или неформални) 

Основни  CJ.1.2.6. 
влада основним жанровима писане комуникације: саставља 
писмо; попуњава различите обрасце и формуларе с којима 
се сусреће у школи и свакодневном животу 

Основни CJ.1.2.8. 
примењује правописну норму (из сваке правописне области) 
у једноставним примерима 

Основни  CJ.1.2.9. 
има изграђену језичку толеранцију и негативан став према 
језику дискриминације и говору мржње* 

Средњи  CJ.2.2.1. 
саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, 
који је јединствен, кохерентан и унутар себе повезан 

Средњи CJ.2.2.4. зна основне особине говорног и писаног језика* 
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Искази који описују шта ученик/ученица зна и уме на 
одређеном нивоу 

Средњи  CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 

Напредни CJ.3.2.1. 
организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; 
одређује прикладан наслов тексту и поднаслове деловима 
текста 

7.
П

л
ав

и
 ч

уп
ер

ак
 

 Напредни CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 

3.Граматика, лексика, 
народни и књижевни 
језик 

Основни CJ.1.3.6. 
препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску 
реченицу и комуникативну реченицу) 

Основни CJ.1.3.7. 
разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, 
упитне, заповедне) 

Основни  CJ.1.3.8. 
одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним 
(школским) примерима 

Средњи CJ.2.3.5. 
препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, 
независних и зависних предикатских реченица) 

Средњи CJ.2.3.6. 
одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим 
примерима 

Напредни CJ.3.3.5. 
познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте 
синтагми, независних и зависних предикатских реченица) 

4.Књижевност 

Основни CJ.1.4.2. 
разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и 
ауторска књижевност) 

Основни CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

Основни CJ.1.4.4. 
препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и 
десетерац) 

Основни CJ.1.4.6. 
препознаје постојање стилских фигура у 
књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, 
ономатопеја) 

Основни CJ.1.4.7. 
уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, 
тему, фабулу, време и место радње, лик... 

Основни CJ.1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела* 

Средњи CJ.2.4.1. 
повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је 
настало и са временом које се узима за оквир приповедања 

Средњи  CJ.2.4.5. 
препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у 
књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, 
градација, метафора, контраст) 

Средњи  CJ.2.4.6. 
одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике 
лика (психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну 
повезаност 

Напредни  CJ.3.4.3. 
разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у 
делу 

Напредни CJ.3.4.6. 
тумачи различите елементе књижевноуметничког дела 
позивајући се на само дело 

Напредни  CJ.3.4.7. 
изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га 
образлаже 

Напредни CJ.3.4.8. 
повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима 
који се обрађују у настави* 

  8.
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1.Вештина читања и 
разумевање 
прочитаног 

Основни CJ.1.1.5. 
проналази и издваја основне информације из текста према 
датим критеријумима 

Основни CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 
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Искази који описују шта ученик/ученица зна и уме на 
одређеном нивоу 

Основни CJ.1.1.7. 

повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно 
исказане односе (временски след, средство – циљ, узрок – 
последица и сл.) и извoди закључак заснован на 
једноставнијем тексту 

2.Писано 
изражавање 

Основни CJ.1.2.8. 
примењује правописну норму (из сваке правописне области) 
у једноставним примерима 

Средњи  CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 

Напредни  CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 

 
3.Граматика, лексика, 
народни и књижевни 
језик 

Основни CJ.1.3.4. 
препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије 
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у 
вези с облицима речи 

Основни CJ.1.3.5. 
разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; 
гради реч према задатом значењу на основу постојећих 
творбених модела 

Основни CJ.1.3.6. 
препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску 
реченицу и комуникативну реченицу) 

Основни CJ.1.3.7. 
разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, 
упитне, заповедне) 

Основни CJ.1.3.8. 
одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним 
(школским) примерима 

Основни CJ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми 

Основни CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта) 

Основни CJ.1.3.14. 

зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у 
контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.), 
као и оних који се често јављају у школским текстовима (у 
уџбеницима, текстовима из лектире и сл.) 

Основни CJ.1.3.17. 
разликује појмове књижевног и народног језика; зна основне 
податке о развоју књижевног језика код Срба (од почетака до 
данас) 

Основни CJ.1.3.18. 
зна основне податке о пореклу и дијалекатској разуђености 
српског језика 

Основни CJ.1.3.19. зна основне податке о језицима националних мањина 

Основни CJ.1.3.20. има позитиван став према дијалектима (свом и туђем)* 

Основни CJ.1.3.21. 
разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за 
лични развој* 

Средњи  CJ.2.3.5. 
препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, 
независних и зависних предикатских реченица) 

Средњи CJ.2.3.6. 
одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим 
примерима 

Средњи CJ.2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици 

Средњи CJ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика 

Средњи CJ.2.3.10. 

зна значења речи и фразеологизама који се јављају у 
школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире 
и сл.), као и литерарним и медијским текстовима намењеним 
младима, и правилно их употребљава 

Напредни CJ.3.3.5. 
познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте 
синтагми, независних и зависних предикатских реченица) 
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Искази који описују шта ученик/ученица зна и уме на 
одређеном нивоу 

 Напредни  CJ.3.3.7. 
уме да одреди значења непознатих речи и израза на основу 
њиховог састава, контекста у коме су употребљени, или на 
основу њиховог порекла 

4.Књижевност 

Основни CJ.1.4.2. 
разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и 
ауторска књижевност) 

Основни  CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

Основни  CJ.1.4.5. 
препознаје различите облике казивања у 
књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог 
и монолог 

Основни  CJ.1.4.6. 
препознаје постојање стилских фигура у 
књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, 
ономатопеја) 

Основни CJ.1.4.7. 
уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, 
тему, фабулу, време и место радње, лик... 

Основни  CJ.1.4.8. 
има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких 
текстова и поштује национално, књижевно и уметничко 
наслеђе* 

Основни  CJ.1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела* 

Средњи CJ.2.4.5. 
препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у 
књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, 
градација, метафора, контраст) 

Средњи  CJ.2.4.6. 
одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике 
лика (психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну 
повезаност 

Средњи  CJ.2.4.7. 
разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: 
приповедање, описивање, монолог/унутрашњи монолог, 
дијалог 

Средњи CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела 

 

Напредни  CJ.3.4.2. 
издваја основне одлике књижевних родова и врста у 
конкретном тексту 

Напредни  CJ.3.4.4. 
проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију 
стилских фигура у тексту 

 

Напредни CJ.3.4.6. 
тумачи различите елементе књижевноуметничког дела 
позивајући се на само дело 

Напредни CJ.3.4.7. 
изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га 
образлаже 

 

Напредни  CJ.3.4.8. 
повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима 
који се обрађују у настави* 

9.
Н

ем
и

р
и

 

1.Вештина читања и 
разумевање 
прочитаног 

Основни CJ.1.1.5. 
проналази и издваја основне информације из текста према 
датим критеријумима 

Основни CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

Основни CJ.1.1.7. 

повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно 
исказане односе (временски след, средство – циљ, узрок – 
последица и сл.) и извoди закључак заснован на 
једноставнијем тексту 

Основни CJ.1.1.8. 
чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде, 
табеле, дијаграме и графиконе 

Средњи CJ.2.1.2. 
познаје врсте неуметничких текстова (излагање, технички 
опис, техничко приповедање, расправа, реклама) 

Средњи CJ.2.1.6. 
разликује чињеницу од коментара, објективност од 
пристрасности и пропаганде на једноставним примерима 
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Искази који описују шта ученик/ученица зна и уме на 
одређеном нивоу 

Средњи  CJ.2.1.7. 
препознаје став аутора неуметничког текста и разликује га од 
другачијих ставова изнетих у таквом тексту 

Напредни  
CJ.3.1.1. 

проналази, издваја и упоређује информације из два дужa 
текстa сложеније структуре или више њих (према датим 
критеријумима) 

 
Напредни  

CJ.3.1.4. 
чита и тумачи сложеније нелинеарне елементе текста: 
вишеструке легенде, табеле, дијаграме и графиконе 

2.Писано 
изражавање 

Основни CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

Основни CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

Основни CJ.1.2.3. 
саставља једноставан експозиторни, наративни и 
дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне 
целине (уводни, средишњи и завршни део текста) 

Основни  CJ.1.2.4. уме да преприча текст 

Основни CJ.1.2.5. 

свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору, 
односно писању), теми, прилици и сл.; препознаје и 
употребљава одговарајуће језичке варијетете (формални 
или неформални) 

Основни CJ.1.2.8. 
примењује правописну норму (из сваке правописне области) 
у једноставним примерима 

Средњи CJ.2.2.1. 
саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, 
који је јединствен, кохерентан и унутар себе повезан 

Средњи  CJ.2.2.3. пише резиме краћег и/или једноставнијег текста 

Средњи CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 

Напредни CJ.3.2.1. 
организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; 
одређује прикладан наслов тексту и поднаслове деловима 
текста 

Напредни CJ.3.2.4. пише резиме дужег и/или сложенијег текста 

Напредни  CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 

3.Граматика, лексика, 
народни и књижевни 
језик 

Основни CJ.1.3.2. 
уочава разлику између књижевне и некњижевне 
акцентуације* 

Основни CJ.1.3.3. 
одређује место реченичног акцента у једноставним 
примерима 

Основни CJ.1.3.4. 
препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије 
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у 
вези с облицима речи 

Основни CJ.1.3.5. 
разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; 
гради реч према задатом значењу на основу постојећих 
творбених модела 

Основни CJ.1.3.6. 
препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску 
реченицу и комуникативну реченицу) 

Основни CJ.1.3.7. 
разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, 
упитне, заповедне) 

Основни CJ.1.3.8. 
одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним 
(школским) примерима 

Основни CJ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми 

Основни CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта) 

Средњи CJ.2.3.1. 
одређује место акцента у речи; зна основна правила 
акценатске норме 

Средњи CJ.2.3.5. 
препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, 
независних и зависних предикатских реченица) 

Средњи CJ.2.3.6. 
одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим 
примерима 
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Искази који описују шта ученик/ученица зна и уме на 
одређеном нивоу 

Средњи  CJ.2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици 

Средњи CJ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика 

Напредни CJ.3.3.3. зна и у свом говору примењује* акценатску норму 

 

Напредни CJ.3.3.6. 
познаје главна значења падежа и главна значења глаголских 
облика (уме да их објасни и зна терминологију у вези с 
њима) 

Напредни CJ.3.3.7. 
уме да одреди значења непознатих речи и израза на основу 
њиховог састава, контекста у коме су употребљени, или на 
основу њиховог порекла 

4.Књижевност 

Основни CJ.1.4.1. 
повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених 
програмима од V до VIII разреда) са именима аутора тих 
дела 

Основни CJ.1.4.2. 
разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и 
ауторска књижевност) 

Основни CJ.1.4.4. 
препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и 
десетерац) 

Основни CJ.1.4.6. 
препознаје постојање стилских фигура у 
књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, 
ономатопеја) 

Основни CJ.1.4.7. 
уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, 
тему, фабулу, време и место радње, лик... 

Основни CJ.1.4.8. 
има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких 
текстова и поштује национално, књижевно и уметничко 
наслеђе* 

Средњи CJ.2.4.1. 
повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је 
настало и са временом које се узима за оквир приповедања 

Средњи CJ.2.4.2. 
повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик 
из дела; препознаје род и врсту књижевноуметничког дела 
на основу одломака, ликова, карактеристичних ситуација 

Средњи CJ.2.4.5. 
препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у 
књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, 
градација, метафора, контраст) 

Средњи CJ.2.4.6. 
одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике 
лика (психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну 
повезаност 

 

 

Напредни CJ.3.4.4. 
проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију 
стилских фигура у тексту 

Напредни CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе 

Напредни CJ.3.4.6. 
тумачи различите елементе књижевноуметничког дела 
позивајући се на само дело 

Напредни CJ.3.4.7. 
изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га 
образлаже 

 

 
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 
Циљ наставе енглеског језика је 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.  
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БРОЈ И НАЗИВ 
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 
(Комуникативне 

функције) 

ИСХОДИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Б
р
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и

п
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в
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По завршеној 
теми/области 
ученици су у стању 
да у усменој 
комуникацији: 

Ученици у усменој комуникацији уче и 
увежбавају: 

 
1. Battle of the teens 
Представљање себе и 
других; описивање 
догађаја у 
садашњости; 
описивање живих 
бића, предмета и 
појава; 

- препознају и 
именују појмове који 
се односе на тему; 
- разумеју краће и 
дуже текстове у 
којима се описују 
сталне, уобичајене и 
тренутне радње; 
- размене сложеније 
информације које се 
односе на догађаје у 
садашњости; 
- опишу сталне, 
уобичајене и 
тренутне догађаје / 
активности и 
способности 
користећи неколико 
везаних исказа; 
- разумеју сличности 
и разлике у 
ваншколским 
активностима у 
Великој Британији и 
Србији 
- разумеју опис 
живих бића и појава; 
- описују жива бића 
и појаве користећи 
позната језичка 
средства; 
- разумеју сложеније 
описе радњи, стања 
и збивања; 
- да упоређују и 
шире опишу радње, 
стања и збивања. 

Речи и изразе који се односе на тему; 
језичке структуре When my grandparents 
come to London, they usually stay at a 
hotel. But this week they’re staying with us 
at our new house. (Present Simple vs 
Present Progressive) see, like, love, hate, 
want, need, understand, know (Stative 
verbs) I am taller than my brother. Janet is 
the most popular girl in my class. Brad is as 
good as his sister at Art. My mum doesn’t 
drive as carefully as my dad. (Comparison 
of adjectives and adverbs) We went to 
the cinema. (Past Simple) When I was 
young, I used to live here. I used to live in 
Ireland. (Used to) I’d like some cherries 
and something to drink. 
(Some/Any/No/Every/ and their 
compounds) текстове и дијалоге који се 
односе на тему и интеркултурне 
садржаје (слушају, читају, говоре и 
пишу). 

9 3 6 

 
 

     



ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

410 

 

Корелација са 
другим предм.  

српски језик, час одељенског старешине, физичко васпитање, информатика и 
рачунарство 

Стандарди 
постигнућа 

 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. 1.1.16. 1.1.17. 
1.1.18. 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.  2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 
2.1.4. 2.1.6. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 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. 3.1.2. 
3.1.3. 3.1.6. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.15. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.21. 
3.1.22. 3.1.24. 3.1.25. 3.1.28. 3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 
3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.6. 

Начин провере 
постигнућа 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 
симулације у паровима, тестови вештина  и различите технике формативног 
оцењивања, пројекти ученика. 

 

2. Travelling around 
Описивање живих 
бића, појава и 
предмета; 
изражавање 
претпоставки и 
изражавање слагања 
и неслагања.   
 

- препознају и именују 
појмове који се односе на 
тему; 
- разумеју краће и дуже 
текстове који се односе 
на изражавање 
предлога, претпоставки, 
савета/упозорења, 
нереалних и 
хипотетичких 
жеља/ситуација и 
исказивање планова и 
намера у будућности; 
- изразе предлоге, 
претпоставке, 
савете/упозорења и 
опишу нереалне и 
хипотетичке 
жеље/ситуације 
користећи сложенија 
језичка средства;  
- разумеју сложеније 
описе радњи, стања и 
збивања; 
- разумеју опис живих 
бића, појава и предмета; 
- разумеју исказе којима 
се изражавају слагање и 
неслагање и реагују на 
њих; 
- разумеју и опишу 
културне знаменитости 
везане за циљну културу. 
 

Речи и изразе који се односе на тему; 
језичке структуре Fred Aston is the student 
who/that did well in the test. (Relative 
pronouns who/which/that/whose) The hostel 
where we stayed was really cheap. 
(Relative adverb: where) If you tell Bill your 
secret, everybody will find out. (Conditional 
Sentences Type 1) I’ll call you after I finish 
doing my homework. (Time Clauses) Both 
Steve and Mark had tickets for the football 
match but it was raining so neither of them 
went. (All/Both/Neither/None/Either) 
текстове и дијалоге који се односе на 
тему и интеркултурне садржаје (слушају, 
читају, говоре и пишу). 

10 2 8 

Корелација са 
другим предм.  

географија, српски језик, биологија, ликовна култура, музичка култура 
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Стандарди 
постигнућа 

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. 1.1.18. 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.  
2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 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. 2.1.22. 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. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 
3.1.10. 3.1.11. 3.1.12. 3.1.14. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.21. 3.1.22. 
3.1.23. 3.1.24. 3.1.25. 3.1.27. 3.1.28. 3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 
3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.6. 

Начин провере 
постигнућа 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 
симулације у паровима, тестови вештина  и различите технике формативног 
оцењивања, пројекти ученика. 

3. Get active 
Описивање 
догађаја/искустава из 
прошлости; 
описивање живих 
бића и појава. 

- препознају и именују 
појмове који се односе на 
тему; 
- разумеју краће и дуже 
текстове у којима се 
описују догађаји и 
искуства у дефинисаној и 
недефинисаној 
прошлости;  
- размене сложеније 
информације које се 
односе на догађаје и 
искуства у дефинисаној и 
недефинисаној 
прошлости; 
- опишу догађаје и 
искуства у дефинисаној и 
недефинисаној 
прошлости користећи 
неколико везаних исказа; 
- разумеју сложенији 
опис живих бића и 
појава; 
- описују жива бића и 
појаве користећи позната 
језичка средства; 
- разумеју и примењују 
правила учтиве 
комуникације са 
одраслима; 
- разумеју сличности и 
разлике у начину 
провођења слободног 
времена у Великој 
Британији и у Србији. 

Речи и изразе који се односе на тему; 
језичке структуре  Henry has already 
bought a present for Anna, but he hasn’t 
given it to her yet. Have you ever tried 
scuba diving? (Present Perfect Simple) I 
haven’t finished my homework yet. (Time 
expressions: ever, never, before, always, 
just, so far. already, yet, once, twice), My 
best friend moved to a town by the coast 
last year, but I haven’t visited him yet. 
(Present Perfect Simple vs Past Simple) 
We have lived there since 2005. (for-since) 
It was so hot yesterday that we went to the 
beach. (Clauses of result) текстове и 
дијалоге који се односе на тему и 
интеркултурне садржаје (слушају, читају, 
говоре и пишу). 

7 3 4 

Корелација са 
другим предм.  

српски језик, физичко васпитање, час одељенског старешине 
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Стандарди 
постигнућа 

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. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.  
2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.6. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 
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. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.6. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.15. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 
3.1.21. 3.1.22. 3.1.24. 3.1.25. 3.1.28. 3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 
3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.6. 

Начин провере 
постигнућа 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 
симулације у паровима, тестови вештина  и различите технике формативног 
оцењивања, пројекти ученика. 

 

4. The first written test 
Описивање 
догађаја/искустава из 
прошлости; 
описивање живих бића и 
појава. 
 

- размене сложеније 
информације које се 
односе на догађаје и 
искуства у дефинисаној 
и недефинисаној 
прошлости; 
- опишу догађаје и 
искуства у дефинисаној 
и недефинисаној 
прошлости користећи 
неколико везаних 
исказа. 

Лексику и језичке структуре које се 
односе на тему и наведене 
комуникативне функције, а које су се 
радиле у темама 1, 2 и 3; 

3 0 3 

Корелација са другим 
предм.  

српски језик 

Стандарди постигнућа 
1.1.2. 1.1.4.  1.1.9. 1.1.12. 1.1.15. 1.1.20. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 2.1.1.  
2.1.2. 2.1.3. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.23. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4.   
2.3.2. 3.1.2. 3.1.6. 3.1.16. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.24. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.2. 

Начин провере 
постигнућа 

Посматрање и праћење, усмена и писмена провера кроз задатке. 
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5. The unexplained 
Описивање 
догађаја/искустава из 
прошлости; тражење 
потврде/слагања; 
описивање живих бића и 
појава. 

- препознају и именују 
појмове који се односе 
на тему; 
- разумеју краће и дуже 
текстове у којима се 
описују догађаји, 
способности и обавезе у 
прошлости; 
- размене сложеније 
информације које се 
односе на догађаје, 
способности и обавезе у 
прошлости; 
- опишу догађаје, 
способности и обавезе у 
прошлости користећи 
неколико везаних 
исказа; 
- разумеју сложенији 
опис живих бића и 
предмета; 
- описују жива бића 
предмете користећи 
позната језичка 
средства; 
- размењују 
информације везане за 
дату комуникативну 
функцију;  
- разумеју и затраже 
потврду/слагање 
саговорника; 
- разумеју и опишу 
различите врсте 
спортова везаних за 
циљну културу. 

Речи и изразе који се односе на тему; 
језичке структуре She was watching TV 
when the phone rang. (Past Simple – 
Past Progressive) Sue was making a 
salad  while Kevin was cooking. (Time 
clauses: when, while, as, as soon as) 
You went to the video arcade last night, 
didn’t you? (Question tags), My parents 
work from nine to five. (Prepositions of 
time) Melissa was born in Italy. 
(Prepositions of place) I usually travel to 
London by plane. (Prepositions of 
movement) текстове и дијалоге који се 
односе на тему и интеркултурне 
садржаје (слушају, читају, говоре и 
пишу). 

10 4 6 

 

Корелација са 
другим предм. 

српски језик, историја, географија, изабрани спорт 

Стандарди 
постигнућа 

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. 1.1.13.  
1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 
1.3.1. 1.3.2 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5.  2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.8. 2.1.9.  
2.1.10.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 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.   2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.7. 2.3.8. 3.1.1. 3.1.2. 
3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.12. 3.1.14. 3.1.16. 3.1.17. 
3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.21. 3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.25. 3.1.26. 3.1.27. 3.1.28. 
3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3.  

Начин провере 
постигнућа 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 
симулације у паровима, тестови вештина  и различите технике формативног 
оцењивања, пројекти ученика. 
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6. Let's communicate 
Описивање догађаја и 
искуства у 
садашњости и 
прошлости; 
описивање живих 
бића и појава; 
исказивање молби, 
наредби и савета 
 

- препознају и 
именују појмове 
који се односе на 
тему; 
- разумеју краће и 
дуже текстове у 
којима се описују 
догађаји и искуства 
у садашњости и 
прошлости;  
- размене 
сложеније 
информације које 
се односе на 
догађаје и искуства 
у садашњости и 
прошлости; 
- опишу догађаје и 
искуства у 
садашњости и 
прошлости 
користећи неколико 
везаних исказа; 
- разумеју 
сложенији опис 
живих бића и 
појава; 
- описују жива бића 
и појаве користећи 
позната језичка 
средства; 
- разумеју молбе, 
наредбе и савете и 
реагују на њих; 
- изразе своје 
молбе, наредбе и 
савете. 
 

Речи и изразе који се односе на тему; језичке 
структуре  Can I help you? Could I use the 
phone? May I have a cup of tea? Would you do 
the washing up? (can/could/may/might/ 
will/would) I must/have to leave now.  I need to 
speak to Jane before she leaves. You 
mustn’t/can’t use your mobile in a hospital. 
(must/have to/need(to)/ can’t) Jerry went to the 
park to meet his friends. (full infinitive) My dad 
doesn’t let me take the car every evening. (bare 
infinitive) Skating is very exciting. (-ing form) 
текстове и дијалоге који се односе на тему и 
интеркултурне садржаје (слушају, читају, 
говоре и пишу). 

10 
 

4 6 

Корелација са 
другим предм.  

српски језик, час одељенског старешине, историја, информатика и рачунарство, 
географија 

Стандарди 
постигнућа 

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. 1.1.18. 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. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5.   2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10.  
2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 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. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.12. 3.1.14. 3.1.16. 3.1.18. 
3.1.19. 3.1.20. 3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.25. 3.1.26. 3.1.27. 3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 
3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.6. 3.3.9. 
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Начин провере 
постигнућа 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 
симулације у паровима, тестови вештина  и различите технике формативног 
оцењивања, пројекти ученика. 

 

БРОЈ И НАЗИВ 
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 
(Комуникативне 

функције) 

ИСХОДИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Б
р

о
ј ч

ас
о

в
а 

п
о

 

те
м

и
 

О
б

р
ад

а 

О
ст

ал
и

 т
и

п
о

в
и

 

По завршеној 
теми/области 
ученици су у стању 
да у усменој 
комуникацији: 

Ученици у усменој комуникацији уче 
и увежбавају: 

7. H2О 
Описивање догађаја, 
стања и појава у 
садашњости, 
прошлости и 
будућности; 
изражавање осећања 
и расположења; 

- препознају и 
именују појмове који 
се односе на тему;  
- разумеју краће и 
дуже текстове који се 
односе на описивање 
радњи, стања и 
појава у садашњости, 
прошлости и 
будућности;  
- опишу у неколико 
везаних исказа 
стања и појаве у 
садашњости, 
прошлости и 
будућности;  
- разумеју сложеније 
исказе који се односе 
изражавање осећања 
и расположења; 
- изразе своја и туђа 
изражавање осећања 
и расположења 
користећи позната 
језичка средства; 
- разумеју и опишу 
основне одлике 
регија и животне 
услове који владају 
екосистемима 
држава циљне 
културе. 

Речи и изразе који се односе на тему; 
језичке структуре  The Earth looks 
beautiful from the moon.  Lake Victoria 
and the River Nile are both in Africa. (the 
article ‘the’) I’ve never been sailing 
before. Neither have I. I haven’t either. 
(so/neither/too/either) Old wrecks are 
visited by thousands of divers every year. 
This castle was built in the 16th century. 
(Passive Voice) текстове и дијалоге који 
се односе на тему и интеркултурне 
садржаје (слушају, читају, говоре и 
пишу). 

10 4 6 

Корелација са 
другим предм.  

географија, биологија, историја, музичка култура, српски језик, час одељенског 
старешине 
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Стандарди 
постигнућа 

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. 1.1.16. 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. 2.1.8. 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. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.8. 3.1.1. 3.1.2. 
3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6.  3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.12. 3.1.14. 3.1.16. 3.1.19. 
3.1.20. 3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.25. 3.1.26. 3.1.27. 3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 3.1.32. 
3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.6. 3.3.7. 

Начин провере 
постигнућа 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 
симулације у паровима, тестови вештина  и различите технике формативног 
оцењивања, пројекти ученика. 

 

БРОЈ И НАЗИВ 
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 
(Комуникативне 

функције) 

ИСХОДИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Б
р

о
ј 

ч
ас
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а 
п

о
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м

и
 

О
б

р
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а 

О
ст
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и

 

ти
п

о
в

и
 

По завршеној теми/области 
ученици су у стању да у 
усменој комуникацији: 

Ученици у усменој 
комуникацији уче и 
увежбавају: 

8. The second written 
test 
Описивање догађаја, 
стања и појава у 
садашњости, прошлости 
и будућности; 

- разумеју краће и дуже 
текстове који се односе на 
описивање радњи, стања и 
појава у садашњости, 
прошлости и будућности;  
- опишу у неколико везаних 
исказа стања и појаве у 
садашњости, прошлости и 
будућности. 

Лексику и језичке структуре 
које се односе на тему и 
наведене комуникативне 
функције, а које су се радиле 
у темама 5, 6 и 7; 

3 0 3 

Корелација са другим 
предм.  

српски језик 

Стандарди постигнућа 
 1.1.2. 1.1.4.  1.1.9. 1.1.12. 1.1.15. 1.1.20. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 2.1.1.  
2.1.2. 2.1.3. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.23. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4.   
2.3.2. 3.1.2. 3.1.6. 3.1.16. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.24. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.2. 

Начин провере 
постигнућа 

Посматрање и праћење, усмена и писмена провера кроз задатке. 

 
 

БРОЈ И НАЗИВ 
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 
(Комуникативне 

функције) 

ИСХОДИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Б
р

о
ј ч

ас
о

в
а 

п
о

 т
ем

и
 

О
б
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а 
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и
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п

о
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и
 По завршеној 

теми/области ученици су у 
стању да у усменој 
комуникацији: 

Ученици у усменој 
комуникацији уче и 
увежбавају: 
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9. Stand by me 
Изражавање предлога, 
претпоставки, 
савета/упозорења, 
нереалних и 
хипотетичких 
жеља/ситуација; 

- препознају и именују 
појмове који се односе на 
тему; 
- разумеју краће и дуже 
текстове који се односе на 
изражавање предлога, 
претпоставки, 
савета/упозорења, 
нереалних и хипотетичких 
жеља/ситуација и 
исказивање планова и 
намера у будућности; 
- изразе предлоге, 
претпоставке, 
савете/упозорења и опишу 
нереалне и хипотетичке 
жеље/ситуације користећи 
позната језичка средства;  
- разумеју сложеније описе 
радњи, стања и збивања; 
- да упореде и шире опишу 
радње, стања и збивања. 

Речи и изразе који се односе на 
тему; језичке структуре  Who saw 
the accident? Ron saw the 
accident. Who did you seat the 
party? (Subject-Object 
Questions) Haven’t I seen you 
before? (Negative Questions) I 
burnt myself. He did it by himself. 
(Reflexive Pronouns) If he lived 
his parents, he would save more 
money. If I had a car, I could drive 
to work every day. (Conditional 
Sentences Type 2) I wish I had 
more free time. (Wishes) текстове 
и дијалоге који се односе на 
тему и интеркултурне садржаје 
(слушају, читају, говоре и пишу). 

6 3 3 

Корелација са другим 
предм.  

српски језик, час одељенског старешине 

Стандарди 
постигнућа 

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. 1.1.16. 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.  2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10.  2.1.12. 
2.1.13. 2.1.15. 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. 2.3.3. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 
3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.12. 3.1.14. 3.1.16. 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. 3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 
3.3.1. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.6. 

Начин провере 
постигнућа 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 
симулације у паровима, тестови вештина  и различите технике формативног 
оцењивања, пројекти ученика. 

 
 

БРОЈ И НАЗИВ 
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 
(Комуникативне 

функције) 

ИСХОДИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Б
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По завршеној 
теми/области ученици 
су у стању да у 
усменој 
комуникацији: 

Ученици у усменој комуникацији уче 
и увежбавају: 
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10. No limits 
Описивање догађаја 
и искуства у 
садашњости и 
прошлости; 
преношење молби, 
наредби и савета 

- препознају и именују 
појмове који се односе 
на тему; 
- разумеју сложенији 
опис живих бића и 
појава; 
- описују жива бића и 
појаве користећи 
сложенија језичка 
средства; 
- разумеју и примењују 
правила учтиве 
комуникације са 
одраслима; 
- разумеју молбе, 
наредбе и савете и 
реагују на њих; 
- изразе своје и пренесу 
туђе молбе, наредбе и 
савете. 

Речи и изразе који се односе на тему; 
језичке структуре  My mother told me to 
clean my room and not to watch TV. 
Nora asked Neil to pick up John from 
work. (Reported Speech: commands, 
requests) 
текстове и дијалоге који се односе на 
тему и интеркултурне садржаје 
(слушају, читају, говоре и пишу). 

4 1 3 

Корелација са 
другим предм.  

српски језик, час одељенског старешине, географија, ликовна култура, српски 
језик, информатика и рачунарство 

Стандарди 
постигнућа 

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. 1.1.18. 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. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5.   2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10.  
2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 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. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.12. 3.1.14. 3.1.16. 3.1.18. 
3.1.19. 3.1.20. 3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.25. 3.1.26. 3.1.27. 3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 
3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.6. 3.3.9. 

Начин провере 
постигнућа 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 
симулације у паровима, тестови вештина  и различите технике формативног 
оцењивања, пројекти ученика. 

Укупан број часова: 72 24 48 

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

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА – Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна 
средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставна средства 

Комуникативна,интерактивна,директн
а, аудио-лингвална, метода писаних 

радова КМ-
читај/слушај/понови/допуни/штиклира

ј/ ТПР/пантомома/ исправи 
грешку/пронађи уљеза/ игра 

меморије 
 
 

Фронтални, 
индивидуални, рад у 

пару/групи 

Уџбеник,радна свеска, 
слике,постери,ЦД и плејер, географске 

карте, мапе 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТО-
ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

мотивише 
ученике за 
рад,развија  

њихова 
интересовања, 

организује 
наставни 
процес 

подстиче 
сарадњу и 

самосталност 
у раду, 

Слушају, 
пишу,читају,  
учествују у  

дијалогу/дискусији, 
понављају, доносе 

закључке,постављај
у питања,  

самостално пишу 
писмену /контролну  

вежбу/диктат, 
попуњавају задатке 

у радној 

Посматрање и 
вредновање 
ангажованости на 
часу;усмене провере; 
писмене провере 
(тестови, писмени 
задаци,диктати);провер
а усвојености градива 
кроз домаће задатке; 
оцељивање(од стране 
наставника/од стране 
ученика) 

Историја;географија;биологија/екологи
ја; српски језик; спорт; грађанско 

васпитање;информатика 
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креативно и 
критичко 

мишљење, 
 интерпертира, 

објашњава, 
поставља 
питања, 

демонстрира, 
помаже 

ученицима,дај
е упутства за 

рад у 
пару/групи,рад
и припрему за 

писмене 
провере 
знања, 

писменим 
путем 

проверава 
ниво 

усвојености 
знања, 

оцењује,усмен
о испитује, 

свесци,раде домаће 
задатке, раде 

Project Work, глуме, 
драматизују 

текст,препричавају 
,дају сугестије за 

рад на часу, 
евалуирају знање 

других ученика 

 

 
 
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, 
- 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 
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     3. 

Анализа и обрада драмских 
текстова,  припрема за 

приредбу 

 
 

12 
 

12 

 
    4. 

Презентација рада клуба “The 
English Club” 

(уређење паноа) 

 
 
8 

 
8 

 
     5. 

 
Анализа рада клуба “The 

English Club” 

 
 
2 

 
2 

      6.  
      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. 
 

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 
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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 

 
 

 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 
  
Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку 
писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа;  да се 
оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама; да изразе и образложе 
своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за 
предметне садржаје, као и да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу 
са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 
               Задаци образовно- васпитног рада у настави ликовне културе састоје се у стварању 
разноврсних          могићности кроз различите садржаје и облике рада и развијању ученикових 
способности за: 
- коришћење свих ликовних елемената, 

- ликовни стваралачки рад, 

- коришћење различитих матаријала и медијума, 

- усвајање естетских критеријума за креативно мишљење, 

- доживљавање ликовних уметничких дела у оквиру културне баштине, за препознавање 

савремених кретања у уметности свог и других народа, 
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- визуелну перцепцију и аперцепцију, 

- критичко мишљење, 

- оплемењивање животног и радног простора, 

- активно стваралачко деловање у културном и уметничком животу средине, 

- активно естетско унапређење своје околине и очување природе, баштине завичаја и 

домовине, 

- неговање укупних људских достигнућа, 

- и да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са 

демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 

 
Оперативни задаци 
 
Ученици треба да: 
- проширују искуства у ликовном изражавању и развију ликовно- естетски сензибилитет за: 

арабеску, пропорције,  

композицију и простор, обједињавање покрета игре и звука и фотографију; 
- упознају основне елементе ликовне организације и припреме се за самостално и колективно 

преобликовање одређеног простора; 

- - и да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са 

демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета упознају вредности 

споменика културе и своју културну баштину. и да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење 

и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета 

 
ОСНОВНИ  НИВО 
- Опажа облике којима град иарабеску. 

- Уочава односе величина. 

- Разликује и користи основне медије, материјале и технике. 

- Исказује утисак о свом раду и радовима. 

- Изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове, обједињавајући покрет и игру. 

- Користи предности савремених технологија. 

- Описује разлике које уочава на уметничким радовима. 

 
СРЕДЊИ  НИВО 
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-      Опажа и користи основне изражајне могућности класичних и савремених медија и техника у изради 
арабеске. 
-      Одабира адекватан сарџај, да би изразио равнотежу облика и масе у простору. 
-      При анализи, свог и туђих радова, наводи садржај, тему и карактеристике. 
-      Одабира адекватан садржај да би представио ритам дешавања покрета игре и звука. 
-      Лоцира одређена уметничка дела у историјски и уметнички контекст. 
-      Одабира адекватан садржај да би истакао своју идеју кроз фотографију. 
 
НАПРЕДНИ  НИВО 
- Одабира адекватна средства помоћу којих ће на најбољи начин да изрази арабеску. 

- Изводи радове са одређеном наменом, користећи знање о пропорцији. 

- Користи основне ликовне елементе и принципе обликовања да би постигао ефекат простора. 

- Користи тачне термине (компотиција, пропорција, равнотежа... ). 

- Разуме и примењује међусобну повезаност покрета игре и звука и утицај уметности на друге 

облике живота. 

- Користи друга места и изворе, да би проширио своја знања из визуелних уметности. 

- Познаје и користи различите изражајне могућности фотографије. 

Ученик/ученица: 
 
 

 1. ниво - ОСНОВНИ 2. ниво - СРЕДЊИ 3. ниво - НАПРЕДНИ 

1. Медији, 
материјали и 
технике 
визуелних 
уметности 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у 
свом раду) основне меди-је, 
материјале и технике (цртање, 
сликање, ваја-н>е) визуелних 
уметности 
ЛК.1.1.2. изводи 
дводимензионалне и 
тродимензионалне радове 
ЛК. 1.1.3. описује свој рад и 
радове других (нпр. исказује 
утисак) 

ЛК.2.1.1. познаје и користи 
(у свом раду) основне из-
ражајне могућности 
класичних и савремених 
медија, техника и 
материјала визуелних умет-
ности 
ЛК.2.1.2. образлаже свој рад 
и радове других (нпр. 
наводи садржај, тему, 
карактеристике технике...) 

ЛК.3.1.1. познаје и користи различите 
изражајне могућности класичних и 
савремених медија, техника и матери-
јала визуелне уметности 
ЛК.3.1.2. одабира адекватна средства 
(медиј, материјал, тех-нику, поступак) 
помоћу којих ће на најбољи начин 
реализовати своју (одабрану) идеју 

2. Елементи, 
принципи и 
садржаји (теме, 
моти-ви, идеје...) 
Визуелних 
уметности 

ЛК. 1.2.1. описује свој рад и 
радове других (нпр. исказује 
утисак) 

ЛК.2.2.1. одабира адекватан 
садржај да би представио 
неку идеју или концепт 
ЛК.2.2.2. образлаже свој 
рад и радове других (нпр. 
наводи садржај, тему, 
карактеристике тех-нике...) 

ЛК.3.2.1. одабира адекватна средства 
(медиј, материјал, тех-нику, поступак) 
помоћу којих ће на најбољи начин 
реализовати своју (одабрану) идеју 
ЛК.3.2.2. изводи радове са одређеном 
намером, користећи основне визуелне 
елементе и принципе да би пости -гао 
одређени ефекат 
ЛК.3.2.3. користи тачне термине (нпр. 
текстура, ритам, об-лик...) из 
визуелних уметности (примерене 
узрасту и садржају) када образлаже 
свој рад и радове дру| и х 
ЛК.3.2.4. уочава међусобну повезаност 
елемената, принцпмл и садржаја на 
свом раду и на радовима други х 
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3. Улога, развој и 
различи-тост 
визуелних 
уметности 

ЛК. 1.3.1. описује разлике које 
уочава на уметничким радо-вима 
из различитих земаља, култура и 
периода 
ЛК. 1.3.2. зна да наведе 
различита занимања за која су по-
требна знања и вештине стечени 
учењем у визу-елним 
уметностима (нпр. костимограф, 
дизајнер, архитекта...) 
ЛК.1.3.3. познаје места и изворе 
где може да прошири своја 
знања везана за визуелне 
уметности (нпр. музеј, галерија, 
атеље, уметничка радионица...) 
ЛК.1.3.4. зна неколико примера 
примене визуелних уметности у 
свакодневном животу 

ЛК.2.3.1. лоцира одабрана 
уметничка дела у историј-
ски и друштвени контекст 

ЛК.3.3.1. анализира одабрана 
уметничка делау оджн \ на време 
настанка и према културној припаднт 
ги (описује основне карактеристике, 
намеру уметни ка...) 
ЛК.3.3.2. описује потребна знања и 
вештине који су неопход ни у 
занимањима везаним за визуелне умг 
1НО1 1 и 
ЛК.3.3.3. користи 
другаместаиизворе(нм|>. библиотека, 
ин-тернет...) да би проширио своја 
ШММ И | ни |у1''1них уметности 
ЛК.3.3.4. разуме међусобну повезашкт 
и утиц.1| уметности и других области 
живота 

 

 
МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 
ЦИЉЕВИ: 
1. Стицање базичне, језичке и уметничке писмености 

2. Оспособљавање ученика за решавање проблема и задатака у новим и непознатим ситуацијама 

3. Развијање критичког мишљења и способности дискутовања  

4. Стварање интересовања за активно бављење музиком 

5. Подстицање стваралачке способности код ученика, развијање музикалности и креативности 

6. Естетски и етички развој личности ученика 

7. Развијање осетљивости за музичке вредности, музикалности и креативности 

8. Неговање смисла за заједничко и индивидуално музицирање 

 
ЗАДАЦИ: 
1. Стицање знања о музици различитих епоха 

2. Развијање способности за извођење музике 

3. Стварање активног слушаоца и љубитеља музике 

4. Оспособљавање ученика за стваралачке музичке активности којима се доприноси развоју креативног 

мишљења 

5. Слушање и разумевање музичких порука уметничког дела којима се доприноси развоју музичког 

мишљења 

6. Развијање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике 

7. Упознавање културне баштине и савремена кретања у музичкој уметности свога и других народа 

8. Даље упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности 

9. Подстицање креативности у свим музичким активностима 
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ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 
1. Певање и свирање песама по слуху и из нотног текста, као и тема из композиција 

2. Упознавање музичких стилова кроз епохе:праисторија, музика старог света, средњи век, ренесанса, 

барок, класицизам- кроз сагледавање друштвене функције музике 

3. Упознавање музичких облика, инструмената и најистакнутијих представника музичких епоха 

4. Упознавање и препознавање нових инструмената и ансамбала путем слушања музике 

5. Препознавање жанра композиције путем слушања 

6. Усвајање нових елемената музичке писмености: мелодијски мол, каденца, акорди на главним 

ступњевима, мешовити такт-7/8 и 5/8 

7. Утврђивање и обрада појмова: мелодија, ритам, метар, темпо, динамика, хармонија, полифонија, 

хомофонија 

8. Активно припремање програма за интерна славља, јавне школске наступе и такмичења  

 
НАЧИН  ОСТВАРИВАЊА  ПРОГРАМА: 
 
 У програму музичке културе за седеми разред истакнуто место има стицање знања о музици кроз 
различите епохе. Циљ је обрада тема, значајних за разумевање улоге музике у друштву, упознавање изражајних 
музичких средстава, инструмената, жанрова и облика, истакнутих стваралаца и извођача. Циљеви се остварују 
криз слушање музике и активно музицирање. Основе музичке писмености и теоријски појмови су у функцији бољег 
разумевања музике. 
 Основни принцип у остваривању циљева и задатака је активно учешће ученика на часу, а час музичке 
културе је доживљај за ученике. Наставна јединица је увек уметничко дело. На часу је потребно обухватити разна 
подручја рада и комбиновати разне методе због успешности часа. Наставник је равноправни учесник у свим 
активностима. 
 Настава музичке културе остварује се међусобним прожимањем неколико музичких активности: стицање 
знања о музици кроз различите епохе, певање и свирање уз усвајање музичког писма, ритмике и интонације 
(стицање основа музичке писмености);  слушање музике уз усвајање појмова опште музичке културе; музичко 
стваралаштво уз развијање маштовитости и креативности. 
  
 
НАСТАВНА ТЕМА БРОЈ 1:  УПОЗНАВАЊЕ МУЗИКЕ РАЗЛИЧИТИХ ЕПОХА 
 
ПРАИСТОРИЈА 
- Порекло и улога музике у првобитном друштву, изражајна средства музике, настанак првих инструмената  
- Певање и свирање уз покрете; обрада појма импровизација 
 
АНТИЧКА ЕПОХА 
- Прве цивилизације- Меспотамија, Египат, Индија, Кина; пентатоника 
- Античка Грчка - музика и мит, инструменти, грчка трагедија, хорско певање 
 
СРЕДЊИ ВЕК 
- Музика и хришћанство, Осмогласник и Грегоријански корал, црквени музички облици, видови вокалне музике,  
- Појава оргуља и развој других инструмената,  
- Православно црквено певање- литургија и црквене песме 
- Појава вишегласја, миса 
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РЕНЕСАНСА 
- Световна и духовна музика, хомофонија и полифонија 
- Облици: мадригал, миса, мотет, шансон 
 
БАРОК 
- Развој инструмената: гудачи, дрвени и лимени дувачи, инструменти са диркама 
- Настанак опере, Монтеверди 
- Вокално-инструменатлна музика: ораторијум, кантата, пасија 
- Инструментална музика, облици- свита, концерт, фуга 
- Антонио Вивалди,  Јохан С.ђебастијан Бах,  Георг Ффридрих Хендл 
 
КЛАСИЦИЗАМ 
- Појам сонате и симфоније 
- Жанрови класичне музике: црквена музика, симфонијска, концертна, камерна, солистичка музика, опера. Клавир 
- Јозеф Хајдн, Волфганг Амадеус Моцарт, Лудвиг ван Бетовен 
МУЗИКА У СРБИЈИ 
- Праисторијска налазишта и антички споменици на тлу Србије 
- Народна музика и обичаји 
- Развој црквене музике од 12. до 18. века 
 
НАСТАВНА ТЕМА БРОЈ 2:  СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 
 
- Усмеравање пажње ученика на аналитичко слушање звучних примера и стимулисање за њихово активно 
праћење 
- Разликовање звучних боја музичких инструмената, упознавање њихових карактеристика (основне групе, грађа, 
техничко- извођачке могућности 
- Подстицање различитих видова изражавања ученика на основу слушаног примера  
- Упознавање музичких дела, стваралаца и извођача  
 
НАСТАВНА ТЕМА БРОЈ 3: ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ ПЕВАЊЕМ И СВИРАЊЕМ 
 
А) ПЕВАЊЕ 
- Певање и учење по слуху и из нотног текста народних и уметничких песама, канона, песама наших и страних 
композитора 
- Развијање слуха, гласовних могућности, музичког укуса, смисла за лепо 
- Оспособљавање и непрекидно инсистирање на изражајном  и доживљеном певању 
- Редовно указивање на значај правилне хигијене гласа, на положај тела при певању, на правилно певачко 
дисање, распевавње, вежбе артикулације, певање каденце 
 
Б) СВИРАЊЕ 
- Свирање на инструментима Орфовог инструментаријума 
- Свирање на другим доступним инструментима (фрулица, мелодика, синтисајзер) 
- Свирање примера из литературе 
- Свирање из нотног текста 
 
В) ОСНОВЕ МУЗИЧКЕ ПИМЕНОСТИ 
- Оспособљавање за сналажење у нотном тексту и  за његову анализу 
- Обнављање предзнака 
- Обнављање парних и непарних тактова са четвртинском и осминском јединицом бројања и такта "ала бреве" 
- Обрада мешовитих тактова 
- Обнављање ознака за темпо и динамику 
- Обнављање научених лествица, појма тоналитета, вежбање каденце  
- Обрада мелодијског мола 
 
НАСТАВНА ТЕМА БРОЈ 4: МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО (ИЗРАЖАВАЊЕ И СТВАРАЊЕ): 
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- Импровизација мелодије на задати текст   
- Инструментална импровизација 
- Коришћење плеса и импровизовање покрета уз музику 
- Компоновање заокружених целина 
- Записивање импровизације 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА  САДРЖАЈИМА ОСТАЛИХ  НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 
 
 Наставу као и  садржаје песама и композиција увек треба повезивати са садржајима осталих наставних 
предмета: српски језик, историја, географија, физичко васпитање, ликовна култура, енглески језик, немачки језик, 
руски језик, такође са музичким животом друштвене средине:  ученици и школа, празници и обичаји, домовина и 
завичај, природа и околина, годишња доба, животиње и учествовати на такмичењима и музичким приредбама. 
 Садржаји музичке културе пружају ученицима знања и обавештеност која им омогућавају да разликују 
стварне вредности и квалитет у музици која их окружује у свакодневном животу и  да их разликују од садржаја који 
не развијају њихов укус и не доприносе нјиховом естетском васпитању 
 
 
ЗАХТЕВИ  ПРОГРАМА  ПО  АКТИВНОСТИМА 
 
А) ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ ПЕВАЊЕМ 
- Наставник полази од психофизичког развоја ученика, као и гласовних могућности, ширећи њихов интерес и 
богатећи их новим садржајима 
- Наставника код ученика развија љубав према музици, смислу за лепим, помаже развој личности ученика, 
оплемењује га и улепшава му живот 
- Наставник је слободан у избору песама и води рачуна да су заступљене народне, песме савремених дечјих 
композитора, пригодне, композиције са фестивала дечјег стваралаштва, али и неку забавну-актуелну песму. 
- Песма која се учи по слуху или из нотног текста, утиче на развој слуха и музичких способности. Певањем се 
стичу нова сазнања и развија музички укус 
- Кроз певање се савлађују се појмови из основа музичке писмености и инсистира на изражајном интерпретирању- 
динамици, фразирању, доброј дикцији 
 
Б) ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ СВИРАЊЕМ 
- - Наставник укључује све ученике у процес свирања, а нарочито оне који имају потешкоћа у певању. То је начина 
да се сви укључе у групно музицирање. 
- Користе се мелодијски и ритмички инструменти Орфовог инструментаријума, а свирање је олакшано због 
могућности коришћења нотних примера, јер су ученици описмењени 
- Развијање дечјих предиспозиција за музичко обликовање и омогућавање да се доживи радост свирања 
 
В) СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 
- Слушање музике мора бити активан психички процес који обухвата емоционално доживљавање и мисаону 
активност. 
- Наставник организује правилан приступ у слушању дела ради правилног естетског односа према  музици и 
тумачења дела и садржаја 
- Трајање, садржај и музички израз слушане композиције мора да одговара могућностима перцепције ученика и 
организацији часа 
- Равноправно су заступљене вокалне, инструменталне и вокално -инструменталне композиције 
- Пре слушања треба обновити знање о музичким изражајним средствима  
- После слушаног дела следи разговор и анализа начина извођења кроз дијалог са ученицима у ком се подстиче 
слободно изражавање 
- Пожељно је да изабрана инструментална дела за слушање имају карактеристичано расположење, изразит 
ритам, пуно израза и својом упечатљивошћу привуку пажњу 
- Подаци о композитору се представљају уопштено, са основним хронолошким подацима уз пригодне анегдоте 
 
Г) МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО  
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- Дечје музичко стваралаштво је виши степен активирања музичких способности које се стичу у свим музичким 
активностима 
- Подстиче музичку фантазију, обликује стваралачко мишљење, продубљује интересовања и доприноси усвајању 
и памћењу музичких репродуктивних и стваралачких активности и знања 
- Стваралаштво може бити заступљено кроз: музичка питања и одговоре, компоновање мелодије на задати текст, 
састављање мелодије од понуђених двотакта, импровизација покрета на одређену музику 
 
 
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ЧАСОВА ПО НАСТАВНИМ ТЕМАМА 

редни 
број 
наставне 
теме 

Назив наставне теме 
број часова 
по теми 

бр. часова за 
обраду новог 
градива 

бр. часова за 
утврђивање 
градива 

бр. за друге 
типове 
часова 

1. 
УПОЗНАВЊЕ МУЗИКЕ 
РАЗЛИЧИТИХ ЕПОХА 

17 12 3 2 

2. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 12 9 3  

3. 
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 
ПЕВАЊЕМ И СВИРАЊЕМ 

5 3 1 1 

4. 
МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО- 
ИЗРАЖАВАЊЕ И СТВАРАЊЕ 

2 1 1  

 УКУПНО: 36 25 8 3 
 
 
ОБРАЗОВНИ  СТАНДАРДИ 
Образовни стандарди су дефинисани за четири области у три нивоа постигнућа: основни, средњи и напредни 
1. Основни ниво означава елементарни ниво знања о одређеном проблему, овладаност основним појмовима и 
умећима 
2. Средњи ниво  подразумева аналитичко мишљење у оквиру постојећег знања и логичко 
повезивање елемената  
3. Напреди ниво означава способност критичког мишљења уз осмишљавање креативних 
решења и аргументовано образлагање сопственог става 
 
1. СУШАЊЕ МУЗИКЕ  
Основни ниво: 
 МК 1.1.1. именовање музичких изражајних елемената,  
 МК 1.1.2. именовање извођачког састава 
 МК 1.1.3. именовање музичких жанрова  
 МК 1.1.4. именовање српског музичког фолклора 
Средњи ниво: 
 МК 2.1.1. Анализирање и описивање карактеристика звучног примера кроз садејство опажених музичких 
елемената 
 МК 2.1.2. Препознавање структуре одређеног музичког жанра 
Напредни ниво: 
 МК 3.1.1. Откривање везе опажајних карактеристика анализираног слушног примера са структуралном и 
драматуршком димензијом звучног примера 
 МК 3.1.2. Откривање везе опажајних карактеристика анализираног слушног примера са жанровским и 
историјско- стилским контекстом звучног примера 
 МК 3.1.3. Откривање везе опажајних карактеристика анализираног слушног примера са контекстом 
настанка и применом различитих облика музичког фолклора 
 
2. МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ 
Основни и средњи ниво: 
 МК 1.2.1. Певање једноставних дечјих, народних или популарних композиција 
 МК 1.2.2. Свирање једноставних дечјих, народних или популарних композиција на бар једном инструменту 



ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

434 

 

 
Напредни ниво: 
 МК 3.2.1. Извођење разноврсног музичког репертоара певањем и свирањем, солистички и групно у 
школским ансамблима 
 
3. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО  
Основни и средњи ниво: 
 МК 1.3.1. прављење музичких инструмената, користећи предмете из окружења 
 МК 1.3.2. осмишљавање мањих музичких целина на основу понуђених модела 
 МК 1.3.3. извођење пратећих ритмичких и мелодијско-ритмичких деоница на направљеним 
инструментима 
 МК 1.3.4. учествовање у одабиру музике за дати историјски и жанровски контекст 
 
Напредни ниво: 
 МК 3.3.1. Осмишљавање пратећих аранжмана за Орфов инструмантаријум и друге инструменте 
 МК 3.3.2. Импровизовање или компоновање мањих музичких целина у оквиру различитих жанрова и 
стилова 
 МК 3.3.3. Осмишљавање музике за школску приредбу, представу или перформанс 
 
4. ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ  
Основни ниво: 
 МК 1.4.1. Препознавање основних елемената музичке писмености 
 МК 1.4.2. Описивање основних карактеристика: 
  - музичких инструмената 
  - историјско-стилских периода 
  - музичких жанрова 
  - народног стваралаштва 
 
Средњи ниво: 
 МК 2.4.1. Анализирање повезаности музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са 
музичком изражајношћу 
 МК 2.4.2. Анализирање повезаности структуре и драматургије одређеног музичког жанра 
 МК 2.4.3. Анализирање повезаности облика народног музицирања са специфичним контекстом народног 
живота 
 
Напредни ниво: 
  МК 3.4.1. Познавање функције елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког 
дела 
 МК 3.4.2. Разумевање историјских и друштвених околности настанка жанра и облика музичког фолклора 
 МК 3.4.3. Критичко и аргументовао образлагање суда  
 МК 3.4.4. комбиновање изражајних музичких елемената у естетици 
 

ИСТОРИЈА 
 
Сврха: наставе историје је да ученици стекну опште образовање, да уочавајући узрочно-последичне везе 
развијају критичко и самостално мишљење, разумеју историјске токове и процесе, улогу истакнутих 
личности у развоју људског друштва и да познају националну и општу историју. 
 
Циљеви наставе историје је да осигура да:  
Сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда 
образовних постигнућа 
Да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама 
Да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима  
Развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје 
Развијање историјске свести  и хуманистичко образовање ученика 
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Да допринесе разумевању историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса 
Развијање националног и европског идентитета и духа толеранције код ученика 
 
Задаци наставе историје:  
Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе историје сврха, 
циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе историје буду у пуној мери реализовани  
Да ученици разумеју историјске догађаје, појаве и процесе, улогу истакнутих личности у развоју људског друштва 
и да познају националну и општу историју ( политичку, економску, културну, друштвену...), као и историју суседних 
народа и држава 
 
Оперативни задаци: 
Ученик треба да: 
усвоји појам „нови век“и стекне знања о основним одликама тог историјског периода  
стекне знања о историји најзначајнијих Европских држава у новом веку 
стекне знања о положају српског народа под турском, хабзбуршком и млетачком влашћу  
стекне знања о настанку и развоју модерних српских држава до међународног признања независности 
1878.године 
стекне знања о знаменитим  личностима новог века 
упозна културна и научно-техничка достигнућа Европе и света у новом веку  
упозна културна и научно-техничка достигнућа Срба у новом веку  
развија истраживачку радозналост и  критички однос према историјским изворима  
стекне знања о развоју грађанских слобода и права током новог века 
 
Начин остваривања програма: Континуирано припремање за часове, како наставника тако и  ученика  
Планирање наставе на годишњем и месечном нивоу  
Што више користити методе рада, које активирају ученике и у  којима су самосталнији у раду  
Што интересантније извођење наставе историје подстицањем  креативног и критичког  мишљења код ученика, 
развијањем моралних ставова и емотивног односа према догађајима... 
Обезбеђивање корелације са сродним предметима: географија, српски језик, грађанско, веронаука,  ликовно и 
музичко васпитање.... 
Консултације са наставницима сродних предмета 
Осмишљавање додатног материјала  
Брижљиво планирање и рационално извођење различитих метода рада ради постизања што веће 
индивидуализације наставе и што већег искоришћавања и развоја ученичких капацитета  
Правилан избор и комбинација различитих облика рада на часу  
Стално коришћење историјске карте и историјског атласа 
Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: илустрације, шеме, графикони,  дијапозитиви, ППТ, 
филмови... 
Посета локалном музеју и културно-историјским споменицима, историјском архиву... 
Упућивање ученика на коришћење додатне литературе, интернета, енциклопедија...   
. 
Врсте активности у образовно-васпитном раду 
Слуша на часу и активно учествује (континуирано се јавља, учествује у разним облицима рада на часу, израђује 
задатке-контролне, домаће...) 
Чита уџбеник, издваја најважније чињенице и појмове, израђује домаће задатаке 
Објашњава основне појмове везане за одређени период  
Користи историјску карту уз помоћ наставника или самостално  
Чита и анализира историјске изворе, шеме, графиконе, лозе... 
Развијање креативног и критичког мишљења анализом историјских текстова, графикона, историјске карте... 
Уочава узрочно-последичне везе 
Уочава и анализира значај историјских личности  
Повезује и проширује стечена знања  
Повезује и инерпретира догађаје 
Разликује и упоређује државно и друштвено уређење земаља одређене епохе и простора кроз одређен временски 
континуум 
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Анализира војну историју (савезе, битке, јачину и слабост противника...), политичку, економску, културну... 
Користи текстове из историјске читанке 
Комбинује сазнања из опште, националне и локалне историје 
Повезује знања из различитих области, успоставља корелацију између садржаја 
Посећује актуелне изложбе у граду ( са наставником и самостално ) 
Користи додатне изворе и литературу: интернет и енциклопедије... 
Извештава о резултатима свог рада: одговара на часу, поставља питања, износи своје ставове, предаје лекцију... 
Процењује свој и туђи рад  
Развија емотивни однос и изграђује морални став према одређеним историјским личностима и догађајима 
Израђује помоћна наставна средства: паное, карте, шеме, лозе...  
Учествује у раду у пару, групном раду, сарађује са другима 
У складу са својим индивидуалним потребама ученик користи часове додатне и допунске наставе, секције, 
припрема се и учествује на такмичењу 
 
Неки од препоручених начина прилагођавања програма образовања ученицима којима је потребна додатна 
образовна подршка: 
просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор градива за 
учење и вежбање, прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања, домаћих...) 
што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка 
размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи... 
коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја 
 
Циљ и задаци наставе историје остварују се кроз различите садржаје, методе и облике рада, уз поштовање 
Образовних стандарда за крај обавезног образовања 
 
ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ: 

Ред. 
Бр. 

Назив наставне теме 

бр. 
часова 
за 
обраду 

бр. часова за 
утврђивање, 
пис. провера 

За друге 
типове 
часова 

1 
Успон Европе.  
Европа од краја 15-ог до краја 18-ог века.  

6 6 1 

2 Српски народ под страном влашћу од 16-ог до 18-ог века 7 7 1 

3 
Доба револуција. Европа и свет од краја 18-ог до 70-их 
година 19-ог века 

8 8 1 

4 Нововековне српске државе Србија и Црна Гора 10 9 2 

5 
Српски народ под страном влашћу од краја 18-ог века до 
70-их година 19-ог века 

2 2 2 

        Укупно:             33             32           7 
Укупно часова:          72 
 
 
Корелација са другим предметима (навести по наставној теми): 
 
УСПОН ЕВРОПЕ (Европа од краја 15. до краја 18. века) 
Српски језик: Књижевност хуманизма и ренесансе;  
 
Енглески језик: Виљем Шекспир 
 
Географија: Капитализам, Регионална и политичка подела континента; 
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Ликовна култура: Уметност хуманизма и ренесансе; 
 
Музичка култура: музика 15. и 16. века; 
 
 
СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД 16. ДО КРАЈА 18. ВЕКА 
Српски језик: Хајдучки и ускочки циклус епских песама; 
 
Географија: Појам миграција становништва; 
 
Ликовна култура: Уметност 16. и 17. века; 
 
Верска настава: Значај Пећке патријаршије; 
 
ДОБА РЕВОЛУЦИЈА (Европа и свет од краја 18. до седамдесети година 19. века) 
 
Географија: Политичка карта Европе; Дражве Зашадне и Средње Европе; 
 
Грађанско васпитање: Појам револуција, национално опредељење, облици власти и државног уређења; 
 
НОВОВЕКОВНЕ СРПСКЕ ДРЖАВЕ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА (до међународног признања 1878. године) 
 
Географија: Територија Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине; 
 
Грађанско васпитање: Устав; 
 
СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД КРАЈА 18. ВЕКА ДО СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА 19. ВЕКА 
 
Српски језик: Циклус песама за ослобођење Србије; Горски вијенац; 
 
Географија: Територија Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине; 
Граћанско васпитање: Устав; 
 
 
Планиране иновације и угледни часови: 
 
Мултимедијална настава (ППП, наставни филмови...) 
 
Верски празник; Дан државности и уставности Србије-угледни час. 
 
 
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
 
У области ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ ученик за:  
Основни ниво: 
Именује и разликује основне временске одреднице 
Именује историјске периоде и зна редослед историјских периода 
Зна поделу на праисторију и историју 
Уме да одреди којем веку припадају важне године из прошлости 
Препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 
Именује најважније појаве из националне историје 
Именује најважније појаве из опште историје 
Уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости 
Средњи ниво: 
Уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом временском одредницом и историјским периодом 
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Препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске историје 
Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости 
Зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у националној историји 
Зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште историје 
Напредни ниво: 
Уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одреди којој деценији и веку припада одређена 
година, личност и историјски феномен) 
Зна специфичне детаље из националне и опште историје 
Разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости 
Уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које су последице важних историјских 
дешавања 
 
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ: 
 

ред. бр. 
наставне 
теме 

 
назив наставне теме 

бр. часова по 
теми 

 
1 

Успон Европе.  
Европа од краја 15-ог до краја 18-ог века.  

 
7 

 
2 

Српски народ под страном влашћу од 16-ог до 18-ог века 
 
5 

 
3 

Доба револуција. Европа и свет од краја 18-ог до 70-их година 19-ог века 
 
8 

 
4 

Нововековне српске државе Србија и Црна Гора 
 
10 

 
5 

Српски народ под страном влашћу од краја 18-ог века до 70-их година 19-
ог века 

 
6 

 
Укупно часова:                36 
 
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: 

ред. бр. 
наставне 
теме 

 
назив наставне теме 

бр. часова по 
теми 

 
1 

Успон Европе.  
Европа од краја 15-ог до краја 18-ог века.  

 
7 

 
2 

Српски народ под страном влашћу од 16-ог до 18-ог века 
 
5 

 
3 

Доба револуција. Европа и свет од краја 18-ог до 70-их година 19-ог века 
 
8 

 
4 

Нововековне српске државе Србија и Црна Гора 
 
10 

 
5 

Српски народ под страном влашћу од краја 18-ог века до 70-их година 19-
ог века 

 
6 

Укупно часова:      36 
 
Циљ допунске наставе је да ученици који имају потешкоћа у савлађивању и усвајању наставног програма током 
редовне наставе усвоје и овладају основним појмовима и знањима који су у вези са: 

Усвајањем појма „нови век“ и стицање знања тог историјског периода 
Стицањем знања о историји најзначајнијих европских држава у новом веку 
Стицањем знања о положају српског народа под турском, хабзбуршком и млетачком влашћу 
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ГЕОГРАФИЈА 

 
 

Ред. број 
наставне 

теме 

НАСТАВНА  ТЕМА Број 
часова 
по теми 

Број часова за 

обраду остале 
типове 
часова 

I УВОД 1 1  
II АЗИЈА 21 14 7 
III АФРИКА 14 9 5 
IV СЕВЕРНА АМЕРИКА 11 7 4 
V СРЕДЊА АМЕРИКА 3 2 1 
VI ЈУЖНА АМЕРИКА 7 5 2 
VII АУСТРАЛИЈА И ОКЕАНИЈА 5 3 2 
VIII ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ 3 2 1 
IX СВЕТ КАО ЦЕЛИНА 2 1 1 
 СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ГРАДИВА 5  5 
 
 

УКУПНО ЧАСОВА 72 44   28 

 

НАСТАВНА ТЕМА  :                                       СЕДМИ РАЗРЕД 
1. УВОД      1 час 

Образовни циљеви: Упознавање ученика са програмским садржајем географије у семом разреду и са обавезама које их 
очекују. 

Васпитни циљеви: Стицање и развијање опште културе и радних навика. 

Садржај наставне  
теме :   

- Увод у регионалну географију света 

Методе рада: Дијалошка, демонстрациона 

Корелација : Географија за шести разред, историја 

Време реализације:  Септембар 
 

Образовни 
стандарди –основни 
ниво 

 
__________________________ 

Образовни 
стандарди –средњи 
ниво  

 
__________________________ 

Образовни 
стандарди –
напредни ниво 

 
__________________________ 

НАСТАВНА ТЕМА  :  
2. АЗИЈА  21 (14+7) 

Образовни циљеви: Стицање знања о имену, величини, географском положају, границама, природногеографским, 
друштвеногеографским одлиокама, регионалној подели, специфичностима географских регија и 

Стицањем знања о настанку и развоју модерних српских држава до међународног признања 
независности 1878 године 
Упознавањем културе и научних достигнућа Европе и света у новом веку 
Упознавањем културе и научних достигнућа Срба у новом веку 
Стицањем знања о познатим личностима новог века 
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географским карактеристикама најважнијих држава Азије. 

Васпитни циљеви: Стицање и развијање опште културе и образовања, развијање радних навика, упознавање 
различитих култура, обичаја, религија и неговање хуманих односа према другим државама и 
народима. 

Садржај наставне  
теме : 

- Азија -  основни географски подаци о континенту; 
- Азија – природногеографске одлике; 
- Азија – друштвеногеографске одлике; 
- Југозападна Азија – Арабијско полуострво, Азијско средоземље и Месопотамија; 
- Југозападна Азија – Висоравни и Закавказје; 
- Јужна Азија – опште географске одлике; 
- Јужна Азија – Индија; 
- Југоисточна Азија – опште географске одлике; 
- Југоисточна Азија – Индонезија; 
- Средња Азија – опште географске одлиоке; 
- Источна Азија – природногеографске одлике; 
- Источна Азија – друштвеногеографске одлике; 
- Кина – општи географски преглед; 
- Јапан – општи географски преглед 

Методе рада: Дијалошка, илустрациона, демонстрациона, метода излагања и текстуална 

Корелација : Историја, биологија, хемија, ликовна култура 

Време реализације:  Септембар, Октобар и Новембар 
 

Образовни 
стандарди –основни 
ниво 

ГЕ 1.1.1.Препознаје континент, уочава океане и мора која га окружују, показује на карти границу 
између Европе и Азије и већа острва и полуострва Азије: 
ГЕ 1.1.2.Препознаје основне природногеографске и друштвеногеографске одлиоке Азије; 
ГЕ 1.1.3.Уочава положај Југозападне Азије на геог. карти и препознаје основне природне и 
друштвене одлике; 
ГЕ 1.1.4.Именује и показује на карти државе Јудозападне Азије и њихове главне градове; 
ГЕ 1.1.5.Препознаје Индијско полуострво на геог. карти и уочава његове основне природне и 
друштвене одлике; 
ГЕ 1.1.6.Именује и проналази државе Јужне Азије, њихове главне градове и зна основне 
географске одлике Индије; 
ГЕ 1.1.7.Уочава положај Југоисточне Азије, препознаје њену поделу, именује и проналази на карти 
већа острва и зна њене основне природне и друштвене одлике; 
ГЕ 1.1.8.Препознаје Индонезију на геог. Карти и зна њене основне географске одлике; 
ГЕ 1.1.9.Препознаје положај и границе Средње Азије, именује и проналази на карти државе и 
главне градове и зна њене основне природне и друштвене одлике; 
ГЕ 1.1.10.Уочава величину Источне Азије, препознаје државе и главне градове и зна њене основне 
природне и друштвене одлике; 
ГЕ 1.1.11.Препознаје географски положај Кине и Јапана и зна њихове основне природне и 
друштвене одлике; 

Образовни 
стандарди –средњи 
ниво  

ГЕ 2.1.1.Одређује хоризонталну и вертикалну разуђеност Азије и облике разуђености приказује на 
немој карти; 
ГЕ 2.1.2.Одређује математико-географски положај Азије и описује експедиције којима су вршена 
истраживања Азије; 
ГЕ 2.1.3.Описује природне и друштвене одлике Азије, наводи њене географске регијеи решава 
задатке у немој карти; 
ГЕ 2.1.4.Одређује математичко-географски и саобраћајно-географски положај и описује географске 
одлике Арабијског полуострва, Азијског средоземља и Месопотамије; 
ГЕ 2.1.5.Описује географске одлике Висоравни и Закавказја и успешно попуњава нему карту 
Југозападне Азије; 
ГЕ 2.1.6.Одређује математичко-географски и саобраћајно-географски положај Јужне Азије, издваај 
подрегије и описује њене географске одлике; 
ГЕ 2.1.7.Описује географске одлике Индије и решава задатке у немој карти Јужне Азије; 
ГЕ 2.1.8.Одређује математичко-географски и саобраћајно-географски положај Југоисточне Азије, 
издваја подрегије и описује њихове географске одлике; 
ГЕ 2.1.9.Описује географске одлике Индонезије и решава задатке у немој карти Југоисточне Азије; 
ГЕ 2.1.10.Одређује географски положај, издваја физичкогеографске целине и описује географске 
одлике Средње Азије; 
ГЕ 2.1.11.Описује положај и географско простирање Источне Азије, издваја подрегије и зна њене 
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природне и друштвене одлике; 
ГЕ 2.1.12.Описује природне и друштвене одлике Кине и Јапана и приказује их на немој карти;  

Образовни 
стандарди –
напредни ниво 

ГЕ 3.1.1.Објашњава димензије Азије на основу математичког положаја и образлаже узрочно 
последичне односе; 
ГЕ 3.1.2.Објашњава географске везе и законитости природних и друштвених одлика Азије; 
ГЕ 3.1.3.Издваја географске регије Азије и анализира разлике и сличности између њих; 
ГЕ 3.1.4.Објашњава географске везе и законитости у Југозападној Азији и њеним подрегијама; 
ГЕ 3.1.5.Објашњава географске везе и законитости у Јужној Азији и њеним подрегијама; 
ГЕ 3.1.6.Објашњава географске везе и законитости и анализира узрочно последичне односе у 
Југоисточној Азији и њеним подрегијама; 
ГЕ 3.1.7.Објашњава географске везе и законитости и анализира узрочно последичне односе у 
Средњој Азији и уочава сличности и разлике њених држава; 
ГЕ 3.1.8.Објашњава географске везе и законитости, анализира специфичности Источне Азије и 
уочава битне карактеристике Кине и Јапана; 

НАСТАВНА ТЕМА  :  
3. АФРИКА  14 (9+5) 

Образовни циљеви: Стицањезнања о имену, величини, географском положају, границама, природногеографским, 
друштвеногеографским одликама, регионалној подели, специфичностима географских регија и 
географским карактеристикама важних држава Африке. 

Васпитни циљеви: Стисање и развијање опште културе и радних навика, упознавање непознатих простора и 
неговање хуманих односа према другим културама, обичајима и религијама. 

Садржај наставне  
теме : 

- Африка – основни географски подаци о континенту; 
- Африка – природногеографске одлике; 
- Африка – друштвеногеографске одлике; 
- Северна Африка – опште географске одлике; 
- Египат; 
- Западна Африка – опште географские одлике; 
- Централна Африка – опште географске одлике; 
- Источна Африка – опште географске одлике; 
- Јужна Африка – опште географске одлике; 

Методе рада: Дијалошка, илустрациона, демонстрациона, текстуална и метода излагања 

Корелација : Историја, биологија хемија, ликовна култура 

Време реализације:  Новембар, Децембар и Јануар 
 

Образовни 
стандарди –основни 
ниво 

ГЕ 1.2.1.Препознаје континент на географској карти, уочава океане и мора која га окружују и 
проналази на карти важне облике разуђености (острво, полуострво и залив); 
ГЕ 1.2.2.Препознаје основне природногеографске и друштвеногеографске одлике Африке; 
ГЕ 1.2.3.Уочава географски положај Северне Африке на географској карти и препознаје основне 
географске одлике њених подрегија; 
ГЕ 1.2.4.Именује и показује на карти државе Северне Африке и главне градове и препознаје 
носновне географске одлике Египта; 
ГЕ 1.2.5.Уочава географски положај Западне Африке на географској карти, препознаје њене 
основне природне и друштвене одлике и именује државе и главне градове; 
ГЕ 1.2.6.Уочава географски положај Централне Африке на географској карти, препознаје њене 
основне природне и друштвене одлиоке и именује државе и главне градове; 
ГЕ 1.2.7.Уочава географски положај Источне Африке на географској карти, препознаје њене 
основне природне и друштвене одлике и именује државе и главне градове; 
ГЕ 1.2.8.Уочава географски положај Јужне Африке на географској карти, препознаје њене основне 
природне и друштвене одлике и именује државе и главне градове; 

Образовни 
стандарди –средњи 
ниво  

ГЕ 2.2.1.Описује вертикалну и хоризонталну разуђеност Африке,  облике разуђености приказује на 
немој карти, одређује математичко-географски положај и описује истраживања  Африке; 
ГЕ 2.2.2.Описује природне и друштвене одлиоке Африке, наводи њене географске регије и 
географске елементе приказује на немој карти; 
ГЕ 2.2.3.Одређује математичко-географски и саобраћајно-географски положај Северне Африке, 
издваја њене подрегије и описује њихове географске одлике; 
ГЕ 2.2.4.Одређује географски положај Египта, описује његове географске карактеристике и 
географске елементе приказује на немој карти; 
ГЕ 2.2.5.Одређује математичко- географски положај и границе Западне Африке, издваја подрегије, 



ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

442 

 

описује њихове географске одлике и приказује географске елементе на немој карти; 
ГЕ 2.2.6.Одређује математичко-географски положај и границе Централне Африке, описује њене 
географске одлике и приказује географске елементе на немој карти; 
ГЕ 2.2.7.Одређује математичко- географски положај и границе Источне Африке, издваја подрегије, 
описује њихове географске одлике и приказује географске елементе на немој карти; 
ГЕ 2.2.8.Одређује математичко-географски положај и границе Јужне Африке, издваја географске 
целине, описује њихове географске одлике и приказује геог. елементе на немој карти; 

Образовни 
стандарди –
напредни ниво 

ГЕ 3.2.1.Објашњава математичко-географски положај Африке и анализира узрочно последичне 
односе; 
ГЕ 3.2.2.Објашњава географске везе и законитости природних и друштвених одлика Африке, 
издваја географске регије и уочава разлике и сличности између њих; 
ГЕ 3.2.3.Објашњава географске везе и законитости природних и друштвених одлика Северне 
Африке, њених подрегија и Египта; 
ГЕ 3.2.4.Објашњава географске везе и законитости природних и друштвених одлика Западне 
Африке и доноси закњучке о ширењу Сахаре ка Сахелу; 
ГЕ 3.2.5.Објашњава географске везе и законитости природних и друштвених одлика Централне 
Африке и доноси закључке о значају Конгоанске прашуме; 
ГЕ 3.2.6.Објашњава географске везе и законитости природних и друштвених одлика Источне 
Африке и доноси закључке о важности очувања флоре и фауне у нац. парковима Кеније; 
ГЕ 3.2.7.Објашњава географске везе и законитости природних и друштвених одлика Јужне Африке, 
објашњава Апартхејд ..... 

 
НАСТАВНА ТЕМА  :  

4. АМЕРИКА – СЕВЕРНА АМЕРИКА  11 (7+4) 

Образовни циљеви: Стицање знања о подели Америке, открићу, насељавању, географском положају, 
природногеографским и друштвеногеографским одликама Северне Америке и географским 
карактеристикама САД и Канаде. 

Васпитни циљеви: Стицање и развијање опште културе и образовања, развијање радних навика, упознавање 
непознатих простора и неговање хуманих односа према другим народима, културама, обичајима 
и религијама. 

Садржај наставне  
теме : 

- Америка – откриће и подела; 
- Северна Америка – разуђеност обала, рељеф и клима; 
- Северна Америка – воде и природне зоне; 
- Северна Америка – друштвеногеографске одлике; 
- САД – попстанак и становништво; 
- САД – привреда; 
- Канада – географски преглед; 

Методе рада: Дијалошка, демонстрациона, илустрациона, текстуална и метода излагања 

Корелација : Историја, биологија хемија, ликовна култура 

Време реализације:  Фебруар и Март 
 

Образовни стандарди 
–основни ниво 

ГЕ 1.3.1.Препознаје континент на географској карти, уочава океане и мора која га окружују, 
уочава поделу Америке и нименује најважније истраживаче; 
ГЕ 1.3.2.Уочава географски положај Северне Америке на карти,  препознаје њене основне 
природне и друштвене одлике и именује и проналази на карти државе и главне градове; 
ГЕ 1.3.3.Уочава географски положај САД на карти и препознаје његове основне природне и 
друштвене одлике; 
ГЕ 1.3.4.Уочава географски положај Канаде на карти и препознаје њене основне природне и 
друштвене одлике; 

Образовни стандарди 
–средњи ниво  

ГЕ 2.3.1.Описује географски положај, истраживања Америке и  њену поделу представља на 
немој карти; 
ГЕ 2.3.2.Одређује математичко-географски положај Северне Америке , описује њене природне и 
друштвене одлике и приказује геог. елементе на немој карти; 
ГЕ 2.3.3.Описује географски положај, природне и друштвене одлике САД  и приказује географске 
елементе на немој карти; 
ГЕ 2.3.4.Описује географски положај, природне и друштвене одлике Канаде и приказује 
географске елементе на немој карти; 

Образовни стандарди ГЕ 3.3.1.Објашњава математичко-географски положај Америке, доноси закључке о узрочно 
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–напредни ниво последичним односима и објашњава велика географска открића; 
ГЕ 3.3.2.Објашњава географске везе и законитопсти природних и друштвених одлика Северне 
Америке; 
ГЕ 3.3.3.Објашњава географске везе и законитости природних и друштвених одлика САД, 
издваја карактеристичне савезне државе и истиче њихове географске одлике; 
ГЕ 3.3.4.Објашњава географске везе и законитости природних и друштвених одлика Канаде, 
издваја њене покрајине и истиче њихове географске специфичности; 

НАСТАВНА ТЕМА  :  
5. СРЕДЊА АМЕРИКА  3 (2+1) 

Образовни циљеви: Стицање знања о географском положају,границама, природногеографским, 
друштвеногеографским одликама и подели Средње Америке и географским одликама Мексика. 

Васпитни циљеви: Стицање и развијање опште културе и радних навика, упознавање непознатих простора и 
неговање хуманих односа према другим народима, културама, обичајима и религијама. 

Садржај наставне  
теме : 

- Средња Америка – приподногеографске одлике; 
- Средња Америка – друштвеногеографске одлике, Мексико; 

Методе рада: Дијалошка, илустрациона, демонстрациона, текстуална и метода излагања 

Корелација : Историја, биологија, ликовна култура 

Време реализације:  Март 
 

Образовни стандарди 
–основни ниво 

ГЕ 1.4.1.Препознаје положај Средње Америке на географској карти, уочава океане и мора који је 
окружују и препознаје њене основне природне одлиоке; 
ГЕ 1.4.2.Препознаје народе Средње Америке, проналази државе и главне градове на 
географској карти и зна основне географске одлике Мексиока; 

Образовни стандарди 
–средњи ниво  

ГЕ 2.4.1.Одређује хоризонталну и вертикалну разуђеност Средње Америке, њен математичко-
географски оположај, описује природне одлике и приказује њене географске елементе на немој 
карти; 
ГЕ 2.4.2.Описује друштвене одлике Средње Америке и  географске одлике Мексика и важне 
елементе приказује на немој карти; 

Образовни стандарди 
–напредни ниво 

ГЕ 3.4.1.Објашњава математичко-географски положај Средње Америке, описује узрочно 
последичне односе и доноси закључке о утицају надморске висине на природу ове регије; 
ГЕ 3.4.2.Објашњава демографске одлике Средње Америке и доноси закључке о везама и 
законитостима географских одлика Мексика и већих острвских држава; 

НАСТАВНА ТЕМА  :  
6. ЈУЖНА АМЕРИОКА  7 (5+2) 

Образовни циљеви: Стицање знања о географском положају, границама, природногеографском, 
друштвеногеографским одликама, политичкој подеји Јужне Америке и географским 
карактеристикама Бразила и Аргентине. 

Васпитни циљеви: Стицање и развијање опште културе и радних навука, упознавање непоузнатих простора и 
неговање хуманих односа према другим народима, културама, обичајима и религијама.  

Садржај наставне  
теме : 

- Јужна Америка – основни географски подаци; 
- Јужна Америка – природногеографске одлике; 
- Јзжна Америка – друштвеногеографске одлике; 
- Бразил – географски преглед; 
- Аргентина – географски преглед; 

Методе рада: Дијалошка, демонстрациона, илустрациона, текстуална и метода излагања 

Корелација : Историја, биологија, ликовна култура, музичка култура 

Време реализације:  Април 
 

Образовни стандарди 
–основни ниво 

ГЕ 1.5.1.Препознаје Јужну Америку на географској карти, уочава њен географски положај, океане 
и мора који је окружују и веће облике разуђености; 
ГЕ 1.5.2.Препознаје на карти основне природне одлике Јужне Америке – планине, низије, 
висоравни, одлике климе и вегетације и проналази на карти веће реке и језера; 
ГЕ 1.5.3.Именује народе Јужне Америке, препознаје државе и главне градове и њихове природне 
ресурсе; 
ГЕ 1.5.4.Препознаје на географској карти Јужне Америке географски положај највеће државе 
Бразил и уочава њене основне географске одлике; 
ГЕ 1.5.5.Препознаје на географској карти Јужне Америке географски положај Аргентине и уочава 
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њене географске одлике  

Образовни стандарди 
–средњи ниво  

ГЕ 2.5.1.Одређује математичкогеографски положај Јужне Америке, описује разуђеност њених 
обала и облике разуђености приказује на немој карти; 
ГЕ 2.5.2.Описује природне одлике Јужне Америке и географске елементе приказује на немој 
карти; 
ГЕ 2.5.3.Описује друштвене одлике Јзжне Америке и њену политичку поделу приказује на неној 
карти; 
ГЕ 2.5.4.Одређује географски положај Бразила, издваја његове регије, описује њихове 
географске одлике и приказује их на немој карти; 
ГЕ 2.5.5.Одређује географски положај Аргентине, описује њене географске одлике и приказује 
географске елементе на немој карти; 

Образовни стандарди 
–напредни ниво 

ГЕ 3.5.1.Објашњава математичко-географски положај Јужне Америке и доноси закључке о 
узрочно последичним односима; 
ГЕ 3.5.2.Објашњава и доноси закључке о географским везама и законитостима природних и 
друштвених одлика Јужне Америке; 
ГЕ 3.5.3.Објашњава и доноси закључке о географским везама и законитостима природних и 
друштвених одлика Бразила; 
ГЕ 3.5.4.Објашњава и доноси закључке о географским везама и законитостима природних и 
друштвених одлика Аргентине; 

 

НАСТАВНА ТЕМА  :  
7. АУСТРАЛИЈА И ОКЕАНИЈА  5 (3+2) 

Образовни циљеви: Стицање знања о имену, открићу, истраживањима, географском положају, природногеографским, 
друштвеногеографским одликама, географским одликама Аустралијског Савеза и географским 
одликама Океаније – Меланезије, Микронезије и Полинезије. 

Васпитни циљеви: Стицање и развијања опште културе и радних навика, упознавање нових простора, народа, 
култура и религија и развијање толеранције у мултијезичком и мултикултуралном свету; 

Садржај наставне  
теме : 

- Аустралија – природногеографске одлике; 
- Аустралијски Савез – географски преглед; 
- Океанија – географски преглед 

Методе рада: Дијалошка, демонстрациона, илустрациона, текстуална и метода излагања 
Корелација : Историја, биологија, хемија 

Време реализације:  Мај 
 

Образовни 
стандарди –основни 
ниво 

ГЕ1.6.1.Препознаје Аустралију на географској карти и уочава њен географски положај, океане и 
мора који је окружују и облике разуђености, именује истраживче и зна природне одлике; 
ГЕ 1.6.2.Препознаје основне географске одлике Аустралијског Савеза и проналази на карти 
највеће градове; 
ГЕ 1.6.3.Препознаје на географској карти Океанију, уочава положај Меланезије, Микронезије и 
Полинезије и зна основне природне и друштвене одлике; 

Образовни 
стандарди –средњи 
ниво  

ГЕ 2.6.1.Одређује математичко-географски положај Аустралије, описује разуђеност обала, 
истраживања и природногеографске одлике и приказује географске елементе на немој карти; 
ГЕ 2.6.2.Опиосује природне и друштвене одлике Аустралијског Савеза и приказује их на немој 
карти; 
ГЕ 2.6.3.Одређује математичко-географски положај Океаније, описује природне и друштвене 
одлике Меланезије, Микронезије и Полинезије и приказује их на немој карти; 

Образовни 
стандарди –
напредни ниво 

ГЕ 3.6.1.Објашњава математичко-географски положај Аустралије и доноси закључке о географским 
везама и законитостима природних и друштвених одлика; 
ГЕ 3.6.2.Издваја Савезне државе Аустралије и доноси закључке о вези привредног развија и 
чланства у Комонвелту; 
 3.6.3.Објашњава математичко-географски положај Океаније и доноси закључке о географским 
везама и законитостима природних и друштвених одлика; 

НАСТАВНА ТЕМА  :  
8. ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ  3 (2+1) 
 

Образовни циљеви: Стицање знања о открићу и истраживањима, географском положају,границама и основним 
географским карактеристикама Арктика и Антарктика. 
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Васпитни циљеви: Стицање и развијање опште културе и радних навика, упознавање нових простора и 
оспособљавање за самостално коришћење географске карте у стицању знања и у свакодневном 
животу. 

Садржај наставне  
теме : 

- Поларне области – Арктик; 
- Поларне области - Антарктик 

Методе рада: Дијалошка, демонстрациона, илустрациона, текстуална и метода излагања 

Корелација : Историја, биологија, хемија 

Време реализације:  Мај 
 

Образовни 
стандарди –основни 
ниво 

ГЕ 1.7.1.Препознаје Арктик на географској карти, уочава његов положај, именује истраживаче и зна 
његове основне географске одлике; 
ГЕ 1.7.2.Препознаје Антарктик на географској карти, уочава његов положај, именује истраживаче и 
зна његове основне географске одлике; 

Образовни 
стандарди –средњи 
ниво  

ГЕ 2.7.1.Одређује географски положај Арктика, описује његове природне и друштвене одлике и 
приказује географске елементе на немој карти; 
ГЕ 2.7.2.Одређује географски положај Антарктика, описује његове природне одлике и приказује 
географске елементе на немој карти; 

Образовни 
стандарди –
напредни ниво 

ГЕ 3.7.1.Објашњава математичко-географски положај Арктика и доноси закључке о узрочно 
последичним односима природних и друштвених одлика; 
ГЕ 3.7.2.Објашњава математичко-географски положај Антарктика и доноси закључке о узрочно 
последичним односима природних одлика и утицаја на климу целе наше планете; 

НАСТАВНА ТЕМА  :  
9. СВЕТ КАО ЦЕЛИНА  2 (1+1) 

Образовни циљеви: Стицање знања о колонијализму, процесу деколонизације, неоколонијализму и глобалистичком 
процесу у савременом свету. 

Васпитни циљеви: Стицање и развијање опште културе и радних навика и разумевање савремених глобалистичких 
процеса у свету. 

Садржај наставне  
теме : 

- Свет као целина 
 

Методе рада: Дијалошка, демонстрациона, илустрациона 

Корелација : Историја 

Време реализације:  Јун 
 

Образовни 
стандарди –основни 
ниво 

ГЕ 1.8.1.Препознаје колико држава постоји у свету, именује важне светске организације и разуме 
појам колонизације, деколонизације, неоколонијализма и светску глобализацију; 

Образовни 
стандарди –средњи 
ниво  

ГЕ 2.8.1.Описује светске и регионалне организације и зна шта је колонијализам, деколонизација, 
неоколонијализам и светска глобализација; 

Образовни 
стандарди –
напредни ниво 

ГЕ 3.8.1.Објашњава улогу УН и других светских и регионалних организација, доноси закључке о 
процесу колонизације, деколонизације, неоколонијализму и глобализацији и објашњава улогу 
мултинационалних компанија и мас-медија у процесу глобализације. 

 
АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА: Наставник упознаје ученике са садржајем наставног градива у седмом 
разреду, даје упутства за рад, разговара са ученицима, одговара на ученичка питања, подстиче ученике 
да износе своја запажања о процесима у природи и друштву, објашњава непознате појмове, формира 
групе, наводи ученике на размишљање и логичко закључивање, истиче позитивне вреднодти, мотивише 
ученике на рад, похваљује и награђује ученике. 
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА: Ученици треба редовно да носе атлас, уџбенк, радну свеску и нему карту; да 
буду пажљиви и вредни на часу, да слушају упутства наставника, да буду активни при обради лекције, 
да износе своје ставове, постављају питања, труде се да уче са разумевањем, чиме стичу способност 
логичког размишљања, закључивања и повезивања чињеница. 
УЏБЕНИЦИ И ЛИТЕРАТУРА: Уџбеник географије, радна свеска и географска читанка за седми разред – 
аутор Милутин Тадић, издавач – завод за уџбенике; часопис “Земља и људи”, часопис “Национална 
географија”, Интернет, дневна штампа. 
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ЕВАЛУАЦИЈА: Решавање задатака у радним свескама, усмена провера знања, вредновање 
самосталног рада ученика, решавање задатака у немим картама, тестирање, контролне вежбе и 
учествовање на такмичењу. 
 

ФИЗИКА 

 
   Циљеви 
 
 Циљ наставе физике јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост и да 
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме 
и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, 
развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да упознају природне појаве и 
основне природне законе, да се оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у свакодневном животу и 
за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање, да оформе основу научног метода и да се 
усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 
  
           Задаци 

 стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

физике сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе физике буду у пуној мери реализовани 

 развијање функционалне писмености 

 упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици 

 разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона 

 развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама кроз  истраживање 

 развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у мишљењу и 

вештине јасног и прецизног изражавања 

 развијање логичког и апстрактног мишљења 

 схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења 

 решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја 

 развијање способности за примену знања из физике 

 схватање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите, обнове 

и унапређивања животне средине 

 развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи  

 развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној оријентацији. 

 
             Оперативни задаци  
 
 Ученик треба да: 

 разликује физичке величине које су одређене само бројном вредношћу од оних које су дефинисане 

интензитетом,  правцем и смером (време, маса, температура, рад, брзина, убрзање, сила...) 
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 користи, на нивоу примене, основне законе механике – Њутнове законе 

 стекне појам о гравитацији и разликује силу теже од тежине тела (бестежинско стање) 

 упозна силу трења 

 разуме да је рад силе једнак промени енергије и на нивоу примене користи  

трансформацију енергије у рад и обрнуто 

 на нивоу примене користи законе одржања (масе, енергије) 

 прави разлику између температуре и топлоте 

 уме да рукује мерним инструментима 

 користи јединице Међународног система (SI) за одговарајуће физичке величине.  

На основу Школског програма и Развојног плана школе,а  у оквиру часова редовне, допунске и додатне наставе и  
ваннаставних  активности, планирају се и следеће активности: 

 Рад са ученицима са  специјалним потребама и сметњама у развоју по индивидуалним програмима; 

 Ради развоја и промовисања здравог начина живота – систематизација теме „Кретање у пољу Земљине 

теже“ на примеру кретања лопте на терену за кошарку; 

 Увођење „Клуба младих научника“; 

 Константна сарадња са родитељима или старатељима ученика, као и организацијама локалне 

самоуправе у циљу остваривања програма заштите од насиља и занемаривања; остваривања програма 

превенције других облика ризичног понашања као што су, нарочито, употреба  алкохола,  дувана, 

психоактивних  супстанци и  малолетничке деликвенција; 

 Константна сарадња са ПП службом школе у превенцији свих облика ризичног понашања; 

 Константно праћење  склоности и способности ученика; 

 Јачање свести ученика о значају здравља и здравог начина живота; 

 Учешће у добротворним акцијама и бризи о угроженим појединцима; 

 Учешће и информисање ученика о потреби подизања еколошке свести и значају очувања животне 

средине, као и очувања  природних ресурса – кроз разговоре са ученицима приликом обраде 

одговарајућих наставних тема; 

 Учешће ученика и наставника у вођењу Летописа школе и опремању школског сајта. 

 

Ред. 
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Стандарди 

1 СИЛА И КРЕТАЊЕ  9 14 1 1 25 
ФИ.3.2.1. ФИ.1.2.1. ФИ.1.2.2. 
ФИ.2.1.4. ФИ.2.2.1. ФИ.2.2.2. 

2 
КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ. 

СИЛА ТРЕЊА 
 4 6 1 1 12 ФИ.1.1.1. 

3 РАВНОТЕЖА ТЕЛА  5 5 1  11 ФИ.3.1.1 ФИ.2.1.3. 

4 МЕХАНИЧКИ РАД И ЕНЕРГИЈА. СНАГА  6 7 1 1 15 
ФИ.2.5.1. ФИ.2.5.2. ФИ.2.5.3. 

ФИ.3.5.1. 

5 ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ  3 4 2  9 
ФИ.1.5.1. ФИ.2.5.4. ФИ.2.5.5. 

ФИ.3.5.2. 
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Свега  27 36 6 3 72  

 
 
МАТЕМАТИКА 
 
Циљеви и задаци 
 
Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су 
потебна за схватање појава и зависности у животу и друштву, да оспособи ученике за примену усвојених 
математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког 
образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног 
погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.   
 
Задаци наставе математике  јесу: 
-да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних просторних односа и законитости у разним 
појавама у природи, друштву и свакодневном животу; 
-да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у различитим 
подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање 
у рад; 
-да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичног, стваралачког и апстактног 
мишљења; 
-да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и 
изучавању природних појава; 
-да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и 
усменом облику; 
-да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима; 
-да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и основне 
законе тих операција; 
-да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне односе; 
-да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама; 
-да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе радном и 
политехничком васпитању и образовању; 
-да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су; истинољубивост, упорност, систематичност, 
уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад; 
-да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе 
формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика; 
-да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања.  
 
Оперативни задаци 
 
Ученике треба оспособити да: 
 

-   схвате појам квадрата рационалног броја и квадратног корена; 

-   умеју да одреде приближну вредност броја     (а  Q  а> 0); 
-   упознају скуп реалних бројева као унију скупа рационалних и скупа ирационалних  
    бројева; 
-   упознају појам степена и операције са степенима (изложилац степена природан број); 
-   умеју да изводе основне рачунске операције са мономима и полиномима; као и друге  
    идентичне трансформације ових израза (назначене у програму); 
-   упознају правоугли координатни систем и његову примену; 
-   добро упознају директну и обрнуту пропорционалност и практичне примене; 
-   знају Питагорину теорему и умеју да је примене код свих изучаваних геометријских 
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    фигура у којима се може уочити правоугли троугао; 
-   познају најважнија својства многоугла и круга; 
-   умеју да врше приближну конструкцију ма којег правилног многоугла и геометријску  
    конструкцију појединих правилних многоуглова (са 6, 8 и 12 страница) 
-   знају најважније обрасце у вези са многоуглом и кругом и да их могу применити у  
     одговарајућим задацима; 
-   схвате појам размере дужи и својства пропорције; 
-   схвате појам сличности троуглова и умеју да је примене у једноставнијим случајевима; 
-   могу да преведу на математички језик и реше једноставније текстуалне задатке 
-   користе елементе дедуктивног закључивања (изводе једноставније доказе у оквиру   
     изучаваних садржаја). 
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1. Реални бројеви 7 8 1     16 3   

2. Питагорина теорема 5 10 1     16 6   

3. 
Рационални алгебарски изрази -I део- степен, 
полином, сабирање и одузимање 

8 8 1     17 3   

4. Многоугао 5 7 1     13 4   

5. 
Рационални алгебарски изрази –II део- множење 
монома и полинома 

6 8 1     15 4   

6. 
Зависне величине и њихово графичко 
представљање 

7 12 1     20 5   

7. Круг 6 8 1     15 4   

8. 
Рационални алгебарски изрази -III део- 
растављање полинома 

5 8 1     14 4   

9. Сличност 4 5 1     10 3   

  Полугодишње и годишње понављање градива       4         

  Писмени задаци       8         

  Реални бројеви               4 

  Полиноми               6 

  Пропорционалност величина. Проценат               4 

  Питагорина теорема – примена               4 

  Правилни полигони; мозаици               2 

  Круг; криволинијске фигуре; Архимед               4 

  Елементи комбинаторике               4 

  
Дељивост целих бројева, прости бројеви. 
Еуклидов алгоритам 

              4 
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  Одабрани задаци са такмичења               4 

  Укупно часова 53 74 9 12 0 136 36 36 

  
          144 

 
  

 
 
 
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 
СЕДМИ РАЗРЕД 
 
 

Редни број 
наставне теме Назив наставне теме 

Број часова по 
теми 

           1. Реални бројеви 4 

2. Полиноми 6 

3. Пропорционалност величина. Проценат 4 

4. Питагорина теорема - примена 4 

5. Правилни полигони; мозаици 2 

6. Круг; криволинијске фигуре; Архимед 4 

7. Елементи комбинаторике 4 

8. 
Дељивост целих бројева, прости бројеви. Еуклидов 
алгоритам 4 

9. Одабрани задаци са такмичења 4 

 УКУПНО 36 
 
Циљ додатне наставе је проширити знања стечена на редовној настави, упознати ученике са математичким 
садржајем која нису у редовној настави 
 
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 
СЕДМИ РАЗРЕД 
 

Редни број 
наставне теме Назив наставне теме 

Број часова по 
теми 

           1. Реални бројеви 3 

2. Питагорина теорема 6 

3. 
Рационални алгебарски изрази – I део – степен, 
полином, сабирање и одузимање 3 

4. Многоугао 4 

5. 
Рационални алгебарски изрази – II део – множење 
монома и полинома 4 

6. Зависне величине и њихово графичко представљање 5 

7. Круг 4 

8. 
Рационални алгебарски изрази – III део – растављање 
полинома  4 

9. Сличност троуглова 3 

 УКУПНО 36 
 
ОБРАЗОВНИ  СТАНДАРДИ  ЗА  СЕДМИ  РАЗРЕД 
 
У области  СТЕПЕН и КВАДРАТНИ КОРЕН и ПОЛИНОМИ   ученик/ученица уме и зна на: 
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ОСНОВНОМ НИВОУ да: 
-израчуна степен датог броја, зна основне операције са степенима; 
-сабира, одузима и множи мономе; 
СРЕДЊЕМ НИВОУ да: 
-оперише са степенима и зна шта је квадратни корен; 
-сабира и одузима полиноме, уме да помножи два бинома и да квадрира бином. 
НАПРЕДНОМ НИВОУ да: 
-користи особине степена и квадратног корена; 
-зна и примењује формуле за разлику квадрата и квадрат бинома; 
-увежбано трансформише алгебарске изразе и своди их на најједноставнији облик. 
У области   ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА   ученик/ученица зна и уме на: 
ОСНОВНОМ НИВОУ да: 
-уме да израчуна непознату страницу правоуглог троугла примењујући Питагорину теорему; 
СРЕДЊЕМ НИВОУ да: 
-решава задатке користећи Питагорину теорему. 
 
У области   КООРДИНАТНИ СИСТЕМ и ФУНКЦИЈА (ДИРЕКТНА И ОБРНУТА) ученик/ученица зна и уме на: 
ОСНОВНОМ НИВОУ да: 
-изражава положај објекта сврставајући их у врсте и колоне; 
-одреди положај тачке у првом квадранту координатног система ако су дате координате и обрнуто; 
-прочита и разуме податак са графикона, дијаграма или из табеле и одреди минимум и максимум зависне 
величине; 
-податке из табеле прикаже графиконом и обрнуто; 
-одреди вредност функције дате таблицом или формулом. 
СРЕДЊЕМ НИВОУ да: 
-влада описом координатног система (одређује координате тачке, осно симетричне и централно симетричне итд); 
-чита једноставне дијаграме и табеле и на основу њих одреди податке по једном критеријуму (нпр одреди 
аритметичку средину за дати скуп података, пореди вредности узорка са средњом вредношћу); 
-обради прикупљене податке и представи их табеларно или графички; 
-представља средњу вредност медијаном; 
-уочи зависност међу променљивим, зна функцију у = ах и графички интерпретира њена својсва; 
НАПРЕДНОМ НИВОУ да: 
-одреди положај (координате) тачака које задовољавају сложеније услове; 
-тумачи дијаграме и табеле; 
-прикупи и обради податке и сам састави дијаграм или табелу; 
-црта график којим представља међузависност величина. 
 
У области   ПРОПОРЦИЈА   ученик/ученица зна и уме на: 
ОСНОВНОМ НИВОУ да: 
-одреди задати проценат неке величине; 
СРЕДЊЕМ НИВОУ да: 
-схвата појам директне пропорционалности и одређује непознати члан пропорције; 
-примени процентни рачун у једноставним реалним ситуацијама (нпр промена цене неког производа за дати 
проценат); 
НАПРЕДНОМ НИВОУ да: 
-разликује директно и обрнуто пропорционалне величине и то изражава одговарајућим записом. 
 
У области    КРУГ и КРУЖНА ЛИНИЈА   ученик/ученица зна и ума на: 
ОСНОВНОМ НИВОУ да: 
-влада појмовима круг, кружна линија (издваја њихове елементе, уочава њихове моделе у реалним ситуацијама) и 
уме да их нацрта користећи прибор; 
-израчуна обим и површину круга датог полупречника; 
СРЕДЊЕМ НИВОУ да: 
-користи формуле за обим и површину круга и кружног прстена; 
НАПРЕДНОМ НИВОУ да: 
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-одреди централни и периферијски угао, рачуна површину исечка као и дужину лука. 
 
У области   СЛИЧНОСТ  ученик/ученица зна и уме на: 
НАПРЕДНОМ НИВОУ да: 
-примени сличност троуглова, повезујући тако разна својства геометријских објеката.  
 

 
БИОЛОГИЈА  
 
 
Циљ наставе биологије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да 
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме 
и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискитују са другима, 
развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да усвајањем васпитно-
образовних садржаја стекну основна знања о грађи и функционисању човечијег организма, развијају здравствену 
културу, хигијенске навике и схвате значај репродуктивног здравља. 
 Изучавањем биологије код ученика треба развијати одговарајуће квалитете живота, навике, запажања, 
способности критичког мишљења, објективно и логично расуђивање као и хумане односе међу половима. 
 
Задаци наставе биологије су: 
- разумевање улоге и значаја биологије за развој и напредак човечанства 
- развијање свести о властитом пореклу и положају у природи 
- разумевање еволутивног положаја човека 
- упознавање грађе и функционисања организма, усвајање одређених хигијенских навика, стицање одговорности 
за лично здравље и здравље других људи 
- схватање да је полност саставни део живота и да човекова полност подразумева поштовање норми понашања 
које обезбеђују хумане односе међу људима 
- стицање радних навика и способности за самостално посматрање и истраживање 
 
Оперативни задаци 
 
Ученици треба да: 
- науче основне податке о развоју људске врсте, етапе у развоју савременог човека и еволутивни положај човека 
данас 
- стекну знања о грађи ћелија и ткива и повезаности органа и органских система у организам као целину 
- упознају основну грађу и улогу коже 
- упознају облик и грађу костију и мишића 
- упознају грађу и функцију нервног система и чула 
- упознају грађу и функцију жлезда са унутрашњим лучењем и њихову повезаност са нервним системом 
- упознају грађу и функцију система органа за варење 
- упознају грађу и функцију система органа за дисање 
- упознају грађу и функцију система органа за циркулацију 
- упознају грађу и функцију органа за излучивање и њихов значај за промет материја 
- упознају грађу и функцију система органа за размножавање, фазе у полном сазревању човека и биолошку 
регулацију процеса везаних за пол 
- упознају најчешћа обољења и повреде органских система човека 
- науче основна правила пружања прве помоћи 
- развијају неопходне хигијенске навике 
- схвате значај здравствене културе и репродуктивног здравља 
- схвате значај и улогу породице у развоју, опстанку, напретку људског друштва као и последице њеног 
наруГлобални програм (годишњи ) 
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Ред. бр. 
наставне 
теме 

Назив 
наставне теме 

Бр.часова 
за обраду 

Бр.часова за 
утврђивање 
и остале 
типове 
часова 

Метод рада Корелација Укупно 

1. 
Порекло и 
развој људске 
врсте 

2 2+0 
комбиновани 
(монол., дијал., 
текст-метод) 

Еволуција, 
Антропологија 

4 

2. 
Грађа 
човечијег тела 

30 18+11 

комбиновани 
(монол., дијал., 
текст-метод, 
експериментални) 

Хемија, 
Медицина 

59 

3. 
Репродуктивно 
здравље 

5 4+0 
комбиновани 
(монол., дијал., 
текст-метод) 

Хемија, 
Медицина 

9 

 УКУПНО 37 35   72 

 
 
              СТАНДАРДИ 
 
 У области ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФИНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА ученик-ца: 
 
                на ОСНОВНОМ НИВОУ 

 зна да су најмањи организми саграђени од једне ћелије у којој се одвијају сви карактеристични животни 

процеси и зна основне карактеристике грађе такве ћелије 

 зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организама у чијим одељцима се одвијају 

разноврсни процеси и зна основне карактеристике грађе тих ћелија 

 зна основне карактеристике грађе човека и основне функције које се обављају на нивоу организма 

 познаје основну организацију органа у којима се одвијају различити животни процеси 

 разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују исхраном      

 
                на СРЕДЊЕМ НИВОУ 

 разуме да постоје одређене разлике у грађи ћелија у зависности од функције коју обављају у 

вишећелијским организмима 

 зна и упоређује сличности и разлике између нивоа организације јединке  (ћелија - ткиво - орган - систем 

органа) 

 зна карактеристике и основне функције спољашње грађе човека 

 разуме да је за живот неопходна енергија која се производи, складишти и одаје у спец. процесима у 

ћелији и да се то назива метаболизам 

 разуме да се у свим ћелијама органске материје разграђују, при чему се ослобађа енергија у процесу који 

се назива дисање 
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 познаје термин хомеостаза и зна да објасни шта значи 

 зна да је неопходна координација функција у вишећелијским организмима и зна који органски системи 

омогућавају ову интеграцију 

 зна да нервни и ендикрини системи имају улогу у одржавању хомеостазе 

 
                на НАПРЕДНОМ НИВОУ 

 зна карактеристике и основне функције грађе човека 

 разуме морфолошку повезаност појединих нивоа организације и њихову међусобну функционалну 

условљеност 

 разуме узроке развоја и усложњавања грађе и функције током еволуције 

 разуме да је у остваривању карактеристичног понашања неопходна функционална интеграција више 

система органа и разуме значај такве интеграције понашања за преживљавање 

 зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који информишу организам о 

стању у околини и њихову улогу у одржавању унутрашње равнотеже( улога нервног система) 

 зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који реагују на промене у 

околини и карактеристике органа који враћају организам у равнотежу онда када је из ње избачен( стресно стање - 

улога ендокриног система) 

 зна и разуме које су последице стресног стања за организам 

 
      У области НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА ученик-ца: 
 
                на ОСНОВНОМ НИВОУ 

 разуме да јединка једне врсте даје јединке исте врсте 

 зна основне појмове о процесима размножавања 

 зна да свака ћелија у организму садржи генетички материјал 

 зна за појам и основну улогу хромозома 

 зна основне принципе наслеђивања 

 зна како делују гени и да се стечене особине не наслеђују 

 зна да од зигота настаје организам и да се тај процес назива развиће 

 
                  на СРЕДЊЕМ НИВОУ 

 разуме механизам настанка зигота 

 разуме зашто потомци личе на своје родитеље и претке, али нису идентични са њима 

 зна да на развиће организма поред генетичког материјала утиче и средина 
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 уочава да постоје разлике између јединки исте и различитих врста и зна да су оне настале деловањем 

еволуционих механизама 

 
                  на НАПРЕДНОМ НИВОУ 

 разуме разлику између телесних и полних ћелија у погледу хромозома и деоба 

 разуме да полне ћелије настају од посебних ћелија у организму 

 зна функцију генетичког материјала и његову основну улогу у ћелији 

 зна да је број хромозома у ћелији карактеристика врсте 

 
      У области ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ ученик-ца: 
 
                 на ОСНОВНОМ НИВОУ 

 зна основне мере за орджавање личне хигијене и хигијене околине и разуме зашто је важно да их се 

придржава 

 разуме значај примене хигијенских навика у исхрани и посебно термичке обраде хране 

 разуме зашто је важно да се придржава званичних упутстава која се односе на заразне болести 

 препознаје основне знаке поремећаја функције појединих органа и основне симптоме инфекције и 

разликује стање у коме може сам да интервенише од стања када мора да се обрати лекару 

 разуме предности и недостатке употребе додатака у храни и исхрани и опасности до којих може да 

доведе неуравнотежена исхрана и познаје основне принципе правилног комбиновања животних 

намирница 

 разуме да загађење животне средине и неке природне појаве ( УВ зрачење ) неповољно утичу на 

здравље човека 

 зна и разуме какав значај за здравље имају умерена физичка активност и поштовање биолошких ритмова 

( сна, одмора ) 

 разуме да постоје полне болести, познаје мере превенције, могуће путеве инфекције, као и њихиве 

негативне последице на здравље 

 зна да постоје природне промене у понашању које настају као послдица физиолошких промена ( 

пубертет, менопауза ), зна да у адолесцентном добу могу да се појаве психолошки развојни проблеми 

 разуме одговорност и опасност превременог ступања у сексуалне односе и разуме зашто абортус у доба 

развоја има негативне последице на физичко и ментално здравље 

 зна да болести зависности неповољно утичу на укупан квалитет живота и зна коме може да се обрати за 

помоћ 

 зна како се треба понашати према особи која болује од болести зависности или је ХИВ позитивна 

 
                     на СРЕДЊЕМ НИВОУ  
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 познаје основне механизме деловања превентивних мера у очувању здравља 

 разуме значај и зна основне принципе правилног комбиновања животних намирница 

 зна механизме којима загађење животне средине угрожава здравље човека 

 зна механизме деловања хемијских материја на физиолошке процесе у организму и на 

понашање(алкохол, дрога, енергетска пића) 

     
                     на НАПРЕДНОМ НИВОУ 

 познаје узроке и физиолошке последице заразних болести 

 познаје основне принципе лечења заразних и других болести 

 разуме основне биолошке процесе који леже у основи физиолошки правилне исхране 

 познаје главне компоненте намирница и њихову хранљиву вредност 

 познаје симптоме и главне карактеристике болести метаболизма, узроке због којих настају 

 ( гојазност, анорексија, булимија, шећерна болест) 

 разуме механизме поремећаја функције појединих органа 

 познаје основне биолошке механизме који доводе до развијања болести зависности 

 разуме механизме стресног стања и утицаја јаких негативних емоција на физиолошке процесе у 

организму и на понашање поједин 

 

ХЕМИЈА 

 
ЦИЉЕВИ НАСТАВЕ ХЕМИЈЕ: 
 Циљ наставе хемије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да 
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме 
и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, 
развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и  
              – развијање функционалне хемијске писмености 
              – разумевање промена и појава у природи на основу знања хемијских појмова, теорија, модела и закона 
              – развијање способности комуницирања коришћењем хемијских термина, хемијских симбола, формула и 
једначина 
              – развијање способности за извођење једноставних хемијских истраживања 
              – развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема 
              – развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу 
              – развијање способности за тражење и коришћење релевантних информација у различитим изворима 
              – развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, одговарајућег и рационалног 
коришћења и одлагања различитих  
                 супстанци у свакодневном  животу  
              – развијање радозналости, потребе за сазнавањем о својствима супстанци у окружењу и позитивног става 
према учењу хемије 
              – развијање свести о сопственим знањима и способностима о даљој професионалној оријентацији 
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ЗАДАЦИ НАСТАВЕ ХЕМИЈЕ:  
              – омогућавање ученицима да разумеју предмет изучавања хемије и научни метод којим се у хемији 
долази до сазнања 
              – омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу, за развој различитих 
технологија и развој друштва уопште  
              – оспособљавање ученика да се користе хемијским језиком, да знају хемијску технологију и да разумеју 
квалитативно и квантитативно  
                 значење хемијских симбола, формула и једначина 
              – стварање наставних ситуација у којима ће ученици до сазнања о својствима супстанци и њиховим 
променама долазити на основу    
                 демонстрационих огледа или огледа  које самостално изводе 
              – стварање наставних ситуација у којима ће ученици развијати експерименталне вештине, правилно и 
безбедно, по себе и друге, руковати  
                 лабораторијским прибором посуђем и супстанцама 
              – оспособљавање ученика за извођење једноставних истраживања као и развијање свести о сопственим 
знањима и способностима 
              – стварање ситуација у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за 
решавање проблемских ситуација 
              – стварање ситуација у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и промена у 
свом окружењу 
              – да препознаје примере физичких и хемијских промена, елемената и једињења и смеша у свакодневном 
окружењу 
              – омогућавање ученицима да кроз једноставна израчунавања разумеју квантитативни аспект хемијских 
промена и његову практичну  
                 примену 
              – оспособљавање ученика да се користе хемијским језиком: хемијска терминологија, хемијски симболи, 
формуле, једначине 
              – оспособљавање ученика за извођење једноставних истраживања 
              – решавање теоријских и експерименталних проблема. 
 
 

Наставни програм  
(садржај) 

Стандарди и циљеви 
постигнућа 

Начин остваривања 
принципа, циљева и 
стандарда постигнућа 

Врсте активности и 
поступци у 
остваривању 
наставног плана и 
програма 

Праћење 
остваривања 
програма и 
евалуација 

 
1. ХЕМИЈА И ЊЕН 
ЗНАЧАЈ 
Предмет изучавања 
хемије. Хемија у 
склопу природних 
наука и њена 
примена. 
ВЕЖБА 1: Увођење 
ученика у 
самосталан рад у 
хемијској 
лабораторији 
ВЕЖБА 2: Мерење 
 

ХЕ.1.1.1. да прави разлику 
између елемената, 
једињења и смеша из 
свакодневног живота на 
основу њихове 
сложености 
ХЕ.1.1.2. о практичној 
примени елемената, 
једињења и смеша из 
сопственог окружења на 
основу њихових својстава 
ХЕ.1.1.3. на основу којих 
својстава супстанце могу 
да се разликују, којим 
врстама промена 
супстанце подлежу као и 
да се при променама 
укупна маса супстанце не 
мења 
ХЕ.1.1.4. да су чисте 
супстанце изграђене од 

- формирање глобалног 
и  
   оперативног плана 
рада  
   наставника 
- организација тока часа 
- писање припрема за 
час 
- евалуација и  
  самоевалуација 
- примена 
комбинованих и   
  активних метода рада 
и  
  учења: монолошко-  
  дијалошка,     
  демонстрациона,  
  дескриптивна,  
  хеуристички разговор,  
  експериментално –  
  лабораторијска 

Активности ученика: 
- формирање научне  
  писмености 
- развијање  
  мануелних вештина  
- посматрање 
својстава  
  материјала и 
промена  
  у огледу 
- анализирање  
  резултата огледа и  
  њихово повезивање  
  са претходним  
  експерименталним  
  искуством и     
  постојећим  
  теоријским знањем 
- формулисање  
  претпостравки  
- извођење огледа уз  

Праћење 
остваривања 
програма и 
евалуација:  
Постигнућа ученика  
која дају повратну  
информацију  
наставнику, 
директору,  
педагогу, психологу,  
родитељу, уопше  
образовном 
процесу о  
степену усвојености  
знања ученика као 
и  
понашању и самој  
личности ученика:  
- иницијално  
  тестирање 
- тестирање према  
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атома, молекула и јона и 
те честице међусобно 
разликује по 
наелектрисању и 
сложености грађе 
ХЕ.1.1.5. тип хемијске везе 
у молекулима елемената, 
ковалентним и јонским 
једињењима 
ХЕ.1.1.6. квалитативно 
значење симбола 
најважнијих хемијских 
елемената, хемијских 
формула најважнијих 
представника класа 
неорганских и органских 
једињења и квалитативно 
значење хемијских 
једначина реакција 
оксидације 
ХЕ.1.1.7. шта су раствори, 
како настају и примере 
раствора у свакодневном 
животу 
ХЕ.1.1.8. значење 
следећих термина: 
супстанца,смеша, раствор, 
растварање, елемент, 
једињење, атом, молекул, 
јон, ковалентна веза, 
јонска веза, оксидација, 
оксид, киселина, база, со, 
индикатор 
ХЕ.1.1.9. загрева 
супстанцу на безбедан 
начин 
ХЕ.1.1.10. измери масу, 
запремину и температуру 
супстанце 
ХЕ.1.1.11. састави 
апаратуру и изведе 
поступак цеђења 
ХЕ.1.1.12. у једноставним 
огледима испита својства 
супстанци (агрегатно 
стање, мирис, боју, 
магнетна својства, 
растворљивост), као и да 
та својства опише 
ХЕ.1.2.10. безбедно рукује 
супстанцама, посуђем и 
прибором 
ХЕ.1.5.1. значај безбедног 
поступања са 
супстанцама, начине 
њиховог правилног 
складиштења, а са циљем 
очувања здравља животне 
средине 
ХЕ.1.6.1. безбедно рукује 

метода,    
  рецептивно-смислено  
  учење и практично- 
  смислено учење 
- примена 
интерактивних  
  облика рада-  
  кооперативно учење:  
  фронтални, групни,  
  индивидуални, рад у 
пару 
- припрема и употреба  
  разних врста 
наставних  
  средстава: табла, 
модели,  
  макете, слике, цртежи,  
  панои, огледи, прибор,  
  посуђе, разне врсте  
  материјала, супстанце,  
  стручна литерарура,  
  енциклопедија, 
компјутер,  
  Интернет 
- корелација наставних  
  садржаја 
(хоризонтална и  
  вертикална) из 
следећих  
  наставних предмета:  
  хемија, физика, 
биологија,   
  свет око нас, 
математика,    
  информатика и  
  рачунарство, 
медицина,  
  архитектура, 
грађевина,  
  индустрија, ликовна  
  култура, природа и  
  друштво итд 
- израда домаћих 
задатака 
- примена дидактичких  
  принципа: принцип  
  научности, принцип  
  индивидуализације  
  наставе, принцип  
  систематичности и  
  поступности,  принцип  
  очигледности  
  (индуктивни и  
  дедуктивни пут), 
принцип  
  свесне активности,  
  принцип повезаности  
  теорије са праксом 
- примена дидактичких  
  правила: од ближег ка  

  безбедно руковање  
  лабораторијским  
  прибором,  
  посуђем и  
  супстанцама  
- бележење резултата  
- формулисање  
  објашњења за  
  правилности уочене  
  међу прикупљеним  
  подацима  
- извођење закључака  
- дискутовање  
- претраживање  
  и коришћење  
  различите 
литературе  
  и интернета ради  
  прикупљања  
  информација  
- припремање 
извештаја  
  о експерименталном  
  раду 
- извештавање  
- сређивање радног  
  места 
- размишљање  
- прављење наставних  
  средстава 
- решавање рачунских  
  задатака 
- постављање питања  
- формирање група  
- припреме за  
  такмичење 
- решавање  
  тестова знања 
- ширење другарства  
  при групном раду  
- рад на уџбенику и  
  практикуму 
- израда домаћих  
  задатака 
- развијање критичког  
  мишљења 
- слушање 
- усвајање циљева и  
  исхода наставног  
  процеса 
 
 
Активности 
наставника:  
- организација тока 
часа  
- припрема за час  
- припремање и  
  постављање огледа  
- формирање група  

  стандардима  
  постигнућа 
ученика 
- усмено 
испитивање  
- тестови знања  
- оцене задатака  
  практичних вежби 
и  
  радова 
- излагање 
реферата 
- активности 
ученика  
  током наставног  
  процеса  
 
- похваљивање и  
  награђивање  
- процењивање  
  индивидуалног и  
  групног рада 
ученика  
  код интерактивних  
  облика рада 
- запажања  
- извођење 
закључака  
- јавно истицање  
  оцене 
- јавно 
коментарисање  
  и квалификовање  
  понашања и  
  личности ученика 
- уважавање  
  мишљења ученика 
- прављење   
  презентација и  
  других наставних  
  средстава 
- посета директора,  
  педагога, 
психолога,  
  саветника и  
  инспектора 
часовима 
- писање извештаја 
о  
  праћењу 
остваривања  
  програма 
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основном опремом за 
експерименталан рад и 
супстанцама 
ХЕ.1.6.2.изведе 
експеримент  
према датом упутству  
ХЕ.2.1.1. како тип хемијске 
везе одређује својства 
супстанци (температуре 
топљења и кључања, као 
и растворљивост 
супстанци)  
ХЕ.2.1.2. значење 
термина: материја, 
хомогена смеша, 
хетерогена смеша, 
анализа и синтеза, 
неутрализација, 
супституција, адиција, 
анхидрид, изомер, изотоп 
ХЕ.2.1.3. шта је засићен, 
незасићен и презасићен 
раствор 
ХЕ.2.1.4. да саставља  
формуле најважнијих  
представника класа  
неорганских и органских  
једињења и једначине  
хемијских реакција  
неутрализације и  
супституције 
ХЕ.2.1.5. изабере 
најпогоднији  
начин за повећање брзине  
растварања супстанце  
(повећањем температуре  
растварача, уситњавањем  
супстанце, мешањем) 
ХЕ.2.1.6. промени 
концентрацију раствора 
додавањем растворене 
супстанце или растварача 
(разблаживање и 
концентровање) 
ХЕ.2.1.7. у огледима 
испитује 
својства супстанци и 
податке о супстанцама 
приказује табеларно или 
шематски 
ХЕ.2.1.8. израчуна 
процентни састав 
једињења на основу 
формуле и масу реактанта 
и производа на основу 
хемијске једначине, тј. да 
покаже на основу 
израчунавања да се 
укупна маса супстанци не 
мења при хемијским 

  даљем, једноставног 
ка  
  сложеном, лакшег ка  
  тежем, познатог ка  
  непознатом 
- употреба задатака који  
  захтевају примену  
  наученог у  
  разумевању и 
решавању  
  свакодневних  
  проблемских ситуација 
- прављење 
презентација 
- формирање хемијске  
  писмености 
- развијање мануелних  
  вештина 
 

- давање савета и  
  пружање помоћи при  
  изради огледа,  
  задатака и 
формирања  
  знања 
- повезивање 
спонтаних  
  и научних знања  
- анализирање  
  резултата огледа и  
  њихово повезивање  
  са претходним  
  експерименталним  
  искуством и  
  постојећим  
  теоријским знањем  
- формулисање  
  претпостравки  
- извођење огледа уз  
  безбедно руковање  
  лабораторијским  
  прибором, посуђем и  
  супстанцама  
- бележење резултата  
- формулисање  
  објашњења за  
  правилности уочене  
  међу прикупљеним  
  подацима  
- извођење закључака  
- дискутовање  
 
- претраживање  
  и коришћење  
  различите  
  литературе и  
  интернета ради  
  прикупљања  
  информација  
- припремање 
извештаја  
  о експерименталном  
  раду 
- припрема ученика за  
  такмичење 
- припрема тестова  
  знања 
- упућивање  
  ученика на рад на  
  уџбенику и  
  практикуму 
- слушање 
- постављење циљева 
и  
  исхода наставе 
- евалуација и  
  самоевалуација 
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реакцијама 
ХЕ.2.1.9. израчуна масу 
растворене супстанце и 
растварача на основу 
процентне концентрације 
раствора и обрнуто 
ХЕ.2.1.10. направи 
раствор одређене 
процентне концентрације 
ХЕ.2.2.2. пише једначине 
хемијских реакција 
синтезе и анализе 
бинарних једињења 
ХЕ.2.6.1. прикупи податке 
посматрањем и мерењем 
и да при том користи 
одговарајуће инструменте 
ХЕ.2.6.2. табеларно и 
графички прикаже 
резултате посматрања 
или мерења 
ХЕ.2.6.3. изводи 
једноставна уопштавања и 
систематизацију резултата 
ХЕ.3.1.1. разлику између 
чистих супстанци 
(елемената и једињења) и 
смеша, на основу врста 
честица које их изграђују 
ХЕ.3.1.2. како је практична 
примена супстанци 
повезана са њиховим 
својствима 
ХЕ.3.1.3. да су својства 
супстанци и промене 
којима подлежу 
условљене разликама на 
нивоу честица 
ХЕ.3.1.4. структуру атома, 
молекула и јона, које их 
елементарне честице 
изграђују и како од 
њиховог броја зависи 
наелектрисање атома, 
молекула и јона 
ХЕ.3.1.5. зависност 
растворљивости 
супстанце од природе 
супстанце и растварача 
ХЕ.3.1.7. на основу 
својстава састојака смеше 
да изабере и изведе 
одговарајући поступак за 
њихово раздвајање  
ХЕ.3.1.8. да осмисли 
експериментални поступак 
према задатом циљу/ 
проблему/питању за 
истраживање, да бележи и 
приказује резултате 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поступци у  
остваривању  
наставног плана и  
програма: 
- испланирати на  
  основу наставног  
  плана и програма:  
  глобални и  
  оперативни план 
рада  
  са фондом часова 
- направити припрему   
  за час  
- формирати циљеве,  
  оперативне  
  задатке и исходе 
часа,     
  кључне појмове,  
  методе и облике 
рада,  
  наставна средства,  
  процесе евалуације,  
  корелацију наставних  
  садржаја из 
предмета,  
  стандарде 
постигнућа  
  ученика, разне 
облике  
  тестирања, часове  
  додатне и допунске  
  наставе 
- испланирати  
  евалуацију нивоа  
  усвојености знања 
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табеларно и графички, 
формулише објашњење/а 
и изведе закључак/е 
ХЕ.3.1.9. да израчуна 
процентуалну 
заступљеност неке 
супстанце у смеши, да 
изводи стехиометријска 
израчунавања која 
обухватају реактант у 
вишку и однос масе и 
количине супстанце 
ХЕ.3.6.1. препозна питање 
проблем који се може 
експериментално 
истражити 
ХЕ.3.6.2. постави хипотезе 
ХЕ.3.6.3. планира и изведе 
експеримент за тестирање 
хипотезе 
ХЕ.3.6.4. донесе 
релевнатан закључак на 
основу резултата 
добијених у 
експерименталном раду 

 
 
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 
 
Циљ и задаци 
 
Циљ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну 
базичну језичку, техничку и информатичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда 
образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да 
изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за 
предметне садржаје, као и да се упознају са техничко-технолошки развијеним окружењем, развију техничко 
мишљење, техничку културу, радне вештине и културу рада. 
 
Остали циљеви и задаци предмета су: 
 
 стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе техничког и 

информатичког образовања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе техничког и 

информатичког образовања буду у пуној мери реализовани 

 стицање основног техничког и информатичког образовања и васпитања 

 стицање основних техничко-технолошких знања, умења, вештина и оспособљавање ученика за њихову 

примену у учењу, раду и свакодневном животу 

 схватање законитости природних и техничких наука 

 сазнавање основног концепта информационо-комуникационих технологија (ИЦТ), улоге ИЦТ у различитим 

струкама и сферама живота, 

 као и оспособљавање ученика да 
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 раде на једном од оперативних система и неколико најчешће коришћених корисничких програма и стицање 

навике да их ученик користи у свакодневним активностима  

 науче употребу рачунара са готовим програмима за обраду текста, за графичке приказе, интерфејс и 

интернет  

 развијају стваралачко и критичко мишљење 

 развијају способност практичног стварања, односно да реализују сопствене идеје према сопственом плану 

рада и афирмишу креативност и оригиналност  

 развијају психомоторне способности 

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

рада 

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

технолошким процесима 

 развијају прецизност у раду, упорност и истрајност приликом решавања задатака 

 стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и тимски рад 

 комуницирају на језику технике (техничка терминологија, цртеж) 

 стекну знања за коришћење мерних инструмената 

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

модел, макету или средство 

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

их компонују у једноставније функционалне целине (графички и кроз моделе, макете или предмете) 

 разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија  

 препознају природне ресурсе и њихову ограниченост у коришћењу 

 прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском извору 

 одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције (моделе) 

 израде или примене једноставнији програм за управљање преко рачунара 

 упознају економске, техничко-технолошке, еколошке и етичке аспекте рада и производње и њихов значај на 

развој друштва 

 примењују мере и средства за личну заштиту при раду  

 знају мере заштите и потребу за обнову и унапређење животног окружења 

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

професију и др. 

 
Оперативни задаци  
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Ученици треба да: 
 комуницирају на језику технике (користе стручну терминологију и израђују технички цртеж-основним 

прибором и рачунаром) 

 користе рачунар у прикупљању информација као и у њиховој обради и презентацији 

 служе мерним инструментима за мерење дужине, углова, масе, силе; 

 на основу физичких, хемијских и технолошких својстава одаберу одговарајући материјал (метал, легуру, 

неметал и погонски материјал) за модел или употребно средство 

 препознају елементе (компоненте) из области машинства и да их компонују у једноставније функционалне 

целине (графички и кроз моделе или употребне предмете) 

 примењују одговарајуће поступке обраде материјала кроз алгоритам 

 разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија 

 правилно употребљавају стандардни прибор, алат и машине при обликовању елемената за моделе и 

употребна средства 

 одређују адекватне везе између елемената (завртањ, закивак, ...) 

 препознају природне ресурсе, њихову ограниченост у коришћењу 

 прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском претварачу 

 одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције (моделе) 

 одаберу једноставнији програм за управљање рачунаром 

 примењују мере и средства за личну заштиту при раду 

 знају мере заштите и потребе за обнову и унапређивање животног окружења 

 на основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања и знања, правилно одаберу 

своју будућу професију. 

 
Школски програм наставе за седми разред 

из предмета Техничко и информатичко образовање 
 

Редни број 
теме 

НАЗИВ ТЕМЕ 
Број 

часова 

Број часова за 

обраду новог 
градива 

остале типове 
часова 

1 УВОД У МАШИНСКУ ТЕХНИКУ 2 2 0 

2 ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ У МАШИНСТВУ 8 3 5 

3 ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 14 7 7 
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4 МАТЕРИЈАЛИ 2 1 1 

5 МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА 2 0 2 

6 ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ МАТЕРИЈАЛА 4 3 1 

7 МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ 16 9 7 

8 РОБОТИКА 2 2 0 

9 ЕНЕРГЕТИКА 6 6 0 

10 
КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ - 

МОДУЛИ 
16 0 16 

 УКУПНО 72 33 39 

 
 

 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 
 

Наставне области 
Обрада 
новог 
градива 

Утврђивање 

Остали 
типови 
понав./ 
пров. 

Укупно 

1. АТЛЕТИКА 5 11 5/5 26 

2. СПОРТСКЕ ИГРЕ 4 14 2/1 21 

- Фудбал         

- Рукомет         

- Кошарка         

- Одбојка         

3. СПОРТСКА ГИМНАСТИКА 3 3 5/3 14 

- Вежбе на справама и тлу         

4. ОСТАЛЕ ОБЛАСТИ 0 5 4/2 11 

- РСГ         

- Народни и друштвени плес         

- Штафетне и елементарне игре         

- Општа физичка припрема         

- Стони тенис         

- Иницијална мерења         
         

УКУПНО 12 33 16/11 72 
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Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 
ВЕРСКА НАСТАВА  -  ПРАВОСЛАВНИ  КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА) 
 

 
ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

Циљеви и задаци 
предмета 

Циљеви верске наставе јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и религијских заједница које живе и делују на нашем животном 

простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се 

омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој 

историјски припадају, односно чување и неговање сопстевног верског и културног 

идентитета, уз уважавање других религијских искустава и филозофских погледа, као и 

научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства. 

Годишњи фонд часова 36 Недељни фонд 
часова 

1 

Наставна средства 
Уџбеник нема уџбеника 
Остала 
средства 

Иконе, графоскоп, бојице, постери, ЦД, пројектор, ДВД, географске 
карте итд. 

Методе и технике Дијалошка, монолошка, демонстративна, текстуална, показивање, приказивање, 
практични радови 

Иновације Групни рад ученика, организација приредбе, излети у природу 

Активности 

 
Наставника 

Планира, организује, бира садржаје, усмерава, реализује, 
демонстрира, објашњава, даје упутства, омогућава примену 
наученог, партнер у учењу, обезбеђује ресурсе,  прати ефекте 
сопственог рада, прати ефекте рада ученика 

Ученика Вежбање, разговор, самосталан и интерактивни рад, упоређује, 

посматра, процењује, сарађује, креира 

Ресурси Ученици, наставници, родитељи, Црква, Света литургија, поклоничко путовање (излети, 
екскурзије), квизови и такмичења, одлазак у биоскоп или позориште, двориште, 
учионица, искуство ученика 

Сарадници Ученици,  ПП служба,  вероучитељи,  учитељи, наставници, родитељи, свештеници и 
ђакони 

 

 

Број 
теме 

Наставна тема и  
садржај у оквиру теме 

Број часова 

Задаци Стандарди 

Начин 
провере 

остварености 
стандарда 

Корелација Обрада Остало 

1. 

I – УВОД 

- Упознавање 

садржаја програма и 

начина рада 

 / 1 

 Упознавање 

ученика са 

садржајем 
предмета, 
планом и 
програмом и 
начином 
реализације 
наставе 
Православног 

 Практичан 
рад, усмена 
провера кроз 
вежбе, 
квизове, 
асоцијације и 
тимски рад 

8. Српски 

језик  

 
9. Историја  

 
10. Географија  

 
11. Биологија  

 
12. Ликовна 

2. 

II – БОГОПОЗНАЊЕ  
 

- Процес сазнавања  

 

4  1 

 Практичан 
рад, усмена 
провера кроз 
вежбе, 
квизове, 
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- Личносно познање  

 
- Познање Бога  

 
- Бог је један, али 

није сам  

 

катихизиса; 

 Установити 

каква су 

знања стекли и 
какве 
ставове 
усвојили 
ученици у 
претходном 
разреду 
школовања 

 Подстаћи 

ученике да 

преиспитају 

свој однос 

према знању и 
учењу; 

 Кроз очигледне 

примере 

и експерименте 

објаснити 
ученицма три 

начина 

сазнавања: 

 објективно, 

субјективно 

и личносно и 

границе 

њихове 

примене 

(наука, 

уметност, 

теологија); 

 Указати 

ученицима на 

повезаност 

љубави и 

знања у 
црквеном 
искуству; 

 Објаснити 

ученицима да 

нам Христос 
открива 
Бога као Свету 
Тројицу; 

 Развити код 

ученика 

свест о љубави 

као 

темељу 

зајед

нице. 

 Развијање 

свести 

ученика о 
неопходности 
личног 

асоцијације и 
тимски рад 

култура  

 
13. Музичка 

култура  

 
14. Грађанско 

васпитање  

 
 

3. 

III –

 

Ј

Е

Д

И

Н

С

Т

В

О

 

Ц

Р

К

В

Е

 

Х

Р

И

С

Т

О

В

Е

  

 
- Сабори као израз 

јединства Цркве  

 
- Васељенски сабори  

 
- Символ вере  

 
- Богочовек Христос  

 

4 3 

 Практичан 
рад, усмена 
провера кроз 
вежбе, 
квизове, 
асоцијације и 
тимски рад 

4. 

IV - СВЕТОТАЈИНСКИ 
ЖИВОТ ЦРКВЕ 
 

- Светотајински живот 

Цркве  

 
- Света Литургија – 

светајна Цркве  

 
- Свете Тајне Крштења и 

8 3  

 Практичан 
рад, усмена 
провера кроз 
вежбе, 
квизове, 
асоцијације и 
тимски рад 
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Миропомазања  

 
- Света Тајна Исповести  

 
- Света Тајна Брака  

 
- Монашка заједница  

 
- Света Тајна 

Рукоположења  

 
- Молитвословља Цркве  

 

учествовања у 

светотајинском 

животу 

Цркве. 

 Објаснити 

ученицима 

значај 

мисионарске и 

просветитељск
е 

делатности 
Свете браће и 

Светог Саве; 

 Указати 

ученицима кроз 

примере 

српских 

светитеља на 
значај 

стицања 
хришћанских 

врлина; 

 Указати 
ученицима 
на историјски 
пут Српске 

 
Цркве кроз 
житија 
изабраних 
светитеља
; 

 
 Подстаћи 

ученике да 
развију 
доживљај 
Крсне славе 
као молитвеног 
прослављања 
Бога и 
светитеља;  

 
 Развити 

код 
ученика 
свест о 
важности 
неговања 
традиције и 
обичаја 
(Крсна 
слава, 
литије, 
храмовне и 
градске 
славе);  

 
 Пружити 

ученицима 
могућност да 
сагледају 
улогу СПЦ у 
развоју 
српске 
културе и 

5. 

V - СРПСКА ЦРКВА КРОЗ 
ВЕКОВЕ 

 
- Света браћа Кирило и 

Методије  

 
- Свети Сава  

 
- Срби светитељи  

 
- Крсна слава и обичаји  

 
- Српска црквена баштина  

 

7  3 

 Практичан 
рад, усмена 
провера кроз 
вежбе, 
квизове, 
асоцијације и 
тимски рад 

6. 

 
 
 
 
 
 
Евалуација 

- 2 

 Практичан 
рад, усмена 
провера кроз 
вежбе, 
квизове, 
асоцијације и 
тимски рад 
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идентитета.  

  

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

Циљ наставе грађанског васпитања јесте да ученици стекну сазнања, формирају ставове, развију вештине 
и усвоје вредности које су претпоставка за компетентан, одговоран и ангажован живот у демократском друштву. 

Циљ програма грађанског васпитања за VII разред је да настави развојни правац предмета са фокусом на 
појмове који се односе на друштво као што су политика, држава, власт и грађанин. За ученике је посебно важно да 
разумеју своје место и улогу у демократском друштву и да се оснаже да активно учествују у друштвеном животу 
заједница којима припадају. Ученик као грађанин, са својим правима, обавезама и одговорностима треба да 
постане свестан да се његово понашање и одлуке не тичу само њега, већ и других људи. 

Задатак наставе грађанског васпитањаза VII  разред је да ученици:  
- разумеју значења кључних појмова који се односе на грађанина, државу и власт 
- схвате историјски развој грађанских права и слобода 
-  упознају  карактеристике одговорног и активног грађанина 
- разумеју место и улогу детета као грађанина у друштву 
- разумеју однос између грађанских права појединца и општег добра 
- упознају начине развијања грађанске одговорности 
- разумеју волонтерски покрет и значај волонтерских акција 
- буду подстицани да се ангажују у различитим иницијативама и акцијама;  
- разумеју значај иницијативе за постизање промена у друштвеној заједници 
- разумеју неопходност постојања власти 
-упознају  концепт ограничене власти 
-упознају институцију Ђачког парламента 

 

Р. бр. 
наставне 

теме 
НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   
по теми 

број часова за 

обраду 
остале 
типове 
часова 

1. Увод  2  2 

2. Грађанин  19  19 

3. Држава и власт  7  7 

4. Ђачки парламент  5  5 

5. Завршни део  3  3 

укупно: 36  36 

 

ЦЕЛОГОДИШЊИ ПЛАН СЕДМОГ РАЗРЕДА - ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Бр. 
часа 

Назив 
теме НАСЛОВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ МЕСЕЦ 

1. 

Увод 

Поглед уназад С
епте

м
б

ар 

2. 
Представљање циљева, задатака, садржаја и 
метода рада 
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3. 

Грађанин 

Грађанин и политика у прошлости 

4. Грађанин и политика у прошлости 

5. Одговоран и активан грађанин 

О
ктоб

ар 

6. Одговоран и активан грађанин 

7. Дете као грађанин 

8. Дете као грађанин 

9. 
Породица, школа, локална заједница, држава - 
заједнице у којима живимо 

10. Права појединца и опште добро Н
овем

б
ар 

11. Одговорност (индивидуална) 

12. Одговорност (грађанска) 

13. 
Начин развијања грађанске одговорности: 
институционално 

14. Појам и значај волонтерског покрета Д
ец

ем
б

а

р 

15. Вредности на којима почива волонтеризам 

16. Избор волонтерских акција 

17. Извођење волонтерских акција 

18. Извођење волонтерских акција 

Јануар 
19. Извођење волонтерских акција 

20. 
Анализа извођења успешности волонтерских 
акција 

21. 
Анализа извођења успешности волонтерских 
акција Фебруар 

22. 

Држава и 
власт 

Држава-историјски контекст развоја државе 

23. Држава-појам 

М
арт 

24. Власт-неопходност постојања власти 

25. Власт-владавина појединца, владавина закона 

26. Власт-демократија, устав 

27. Власт-ограничена и неограничена власт А
прил

 

28. Власт-нивои и подела 

29. 

Ђачки парламент и 
иницијатива 

Ђачки парламент 

30. Начин функционисања Ђачког парламента 

31. 

Избор теме демократском процедуром и 
покретање иницијативе да се о њој расправља у 
Ђачком парламенту 

М
ај 32. 

Избор теме демократском процедуром и 
покретање иницијативе да се о њој расправља у 
Ђачком парламенту 

33. 

Избор теме демократском процедуром и 
покретање иницијативе да се о њој расправља у 
Ђачком парламенту 

34. 
Завршни 

део 

Израда речника кључних појмова 

35. Израда речника кључних појмова Јун 36. Шта носим са собом 
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НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
ТРЕЋА ГОДИНА УЧЕЊА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 

(2 часа недељно, 72 часа годишње) 
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 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 на нивоу језичких вештина 
Разумевање говора 
На крају седмог разреда, ученик треба да: 
- разуме изразе и упутства које наставник употребљава и прати обична и краћа обавештења; 
- разуме кратке дијалоге и монолошка излагања до 12 реченица, које наставник исказује природним темпом, други 
ученици или их чује преко звучног материјала, а који садрже познату језичку грађу обрађену током петог, шестог и 
седмог разреда; 
- разуме једноставне песме у вези са обрађеном тематиком; 
- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и интересовањима 
са активностима на часу. 
Разумевање писаног текста 
Ученик треба да:  
- упозна и, када је у питању позната језичка грађа, савлада технике читања у себи; 
- даље упознаје правила графије и ортографије; 
- разуме смисао краћих писаних порука и илустрованих текстова о познатим темама (огласи, плакати са већим 
бројем учесталих израза и интернационализама око 100 речи); 
- издваја основне информације из краћег прилагођеног текста у вези са неком особом или догађајем (ко, шта, где, 
када...); 
- наслути садржај неког информативног текста ако је праћен визуелним додатком. 
Усмено изражавање 
Ученик треба да: 
- разговетно изговара гласове, посебно оне које наш језик не познаје, акцентује речи, поштује ритам и интонацију 
при спонтаном говору и читању;  
- ступи у дијалог и у оквиру десет реплика, постављањем и одговарањем на питања, води разговор у оквирима 
комуникативних функција и лексике обрађених током петог, шестог и седмог разреда; 
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- монолошки, без претходне припреме, али уз наставников подстицај, у десетак реченица представи себе или 
другога, саопшти садржај дијалога или наративног текста, или опише слику, лице, предмет, животињу и ситуацију. 
 
Интеракција 
Ученик треба да: 
- реагује вербално или невербално на упутства и постављена питања у вези са конкретном ситуацијом; 
- поставља једноставна питања и одговара на њих; 
- изражава допадање или недопадање; нуди и прихвата понуду, позив или извињење; 
- учествује у комуникацији на часу (у пару, у групи, итд.); 
- тражи разјашњења када нешто не разуме; 
- остварује једноставну интеракцију уз стално понављање и поновно формулисање исказа и врши корекције. 
Писмено изражавање 
Ученик треба да: 
- даље упознаје правила графије, ортографије и интерпункције; 
- пише реченице и краће текстове на основу датог модела, слике или другог визуелног подстицаја (биографије, 
краће описе догађаја из свакодневног живота); 
- пише пригодне честитке, поруке и електронска писма користећи модел; 
- одговори на једноставна питања (ко, шта, где) која се односе на обрађене теме, ситуације у разреду или њега 
лично; 
- прави спискове с различитим наменама (куповина, прославе рођендана, обавезе у току дана...). 
Знања о језику 
- препознаје шта је ново научио; 
- схвата значај познавања језика; 
- увиђа могућности позитивног трансфера знања и стратегија стечених учењем 
- првог страног језика; 
- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости); 
- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима. 
 
Теме и ситуације по доменима употребе језика 

Приватно  Јавно  Образовно  

- куда се иде на одмор 
- како се препричава неки 
догађај 
- односи у породици, уређење 
простора у којем живи (куповина 
животних намирница, подела 
посла...) 
- Немачка и њене 
карактеристике 

- развијање позитивног односа према 
путовањима и другим активностима у 
слободно време   
- оброци (здрава исхрана) 
- становање (блок, насеље, кућа, град. село) 
- куповина (обраћање и учтиве форме 
обраћања) 
- знаменитости у земљи у којој се говори 
Немачки 
 

- предлози за правац и 
време 
- употреба  заменица и 
именица у дативу, 
акузативу 

 
 
КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

1. Представљање жеља куда желимо да путујемо 

2. Разговор са другима о локацијама и циљевима путовања 

3. Идентификација и именовање  објеката, животних намирница, активности које се обављају у слободно време 

4. Разумевање и давање једноставних упутстава и команди  

5. Постављање и одговарање на питања 

6. Молбе и изрази захвалности 

7. Примање и  давање позива за учешће у игри/групној активности 

8. Изражавање допадања/недопадања 
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9. Изражавање физичких сензација и потреба 

10. Именовање активности (у вези са темама) 

11. Исказивање просторних односа и величина (Идем, долазим из..., Лево, десно,  горе, доле...) 

12. Давање и тражење информација о себи и другима 

13. Тражење и давање обавештења 

14. Описивање лица и предмета 

15. Изрицање забране и реаговање на забрану 

16. Изражавање припадања и поседовања 

17. Тражење и давање обавештења о правцу кретања  

18. Скретање пажње 

19. Тражење мишљења и изражавање слагања/неслагања 

20. Исказивање извињења и оправдања 

С А Д Р Ж А Ј И       П Р О Г Р А М А 
М О Р Ф О С И Н Т А К С А 

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.  
Именице (заједничке, властите) 
Рецептивно и продуктивно усвајање рода, броја и падежа помоћу члана, наставака и детерминатива. Продуктивно 
коришћење номинатива, генитива, датива и акузатива једнине и множине, са одговарајућим предлозима и без 
предлога у говорним ситуацијама које су предвиђене тематиком. Саксонски генитив.  
Ich lese den Roman „ Emil und Detektive”. Hilfst du deiner Mutter? Hilfst du Muichaelas Mutter? Ich fahre mit den 
Freunden zum See. Wie gefällt dir das Auto meines Bruders? 
Члан  
Рецептивно и продуктивно усвајање одређеног и неодређеног члана уз именице у наведеним падежима. 
Сажимање члана um, am, ins (рецептивно и продуктивно). Нулти члан уз градивне именице (рецептивно и 
продуктивно). Присвојни детерминативи у номинативу, генитиву, дативу и акузативу једнине и множине 
(рецептивно и продуктивно). 
Ich liege im Bett. Dort steht ein Computer. Der Computer ist neu. Ich trinke gern Milch. Zeig mir dein Foto! 
Разлика између неодређеног и одређеног члана у ширем контексту (неодређено и непознато: одређено и 
познато): Klaus hat eine neue Jacke. Die Jacke ist gelb. 
Употреба одређеног члана: 
- уз глаголе кретања: ins Bett gehen, zur Schule gehen, ans Meer fahren, ins Gebirge fahren 
- уз годишња доба: im Sommer 
- уз доба дана: am  Vormittag 
- уз датуме: am 6. März 
Употреба нултог члана:  
- уз називе спортова: Fußball spielen, Gymnastik treiben 
- уз називе музичких инструмената: Klavier spielen 
- у изразима: zu Fuß gehen, zu Hause sein, nach Hause gehen 
- уз географске појмове : nach Italien fahren, in Berlin leben 
 
Негација 
Kein у номинативу, генитиву, дативу и акузативу. Nein, nicht. 
Nein, dass weiss ich nicht. Ich habe keine Ahnung.  
Заменице 
Личне заменице у номинативу, дативу и акузативу једнине и множине (рецептивно и продуктивно).  
Er heßt Peter. Wann besuchst du uns? Wie geht es Ihnen? 
слабих и најфреквентнијих јаких глагола 
Придеви 
Описни придеви у саставу именског предиката, а само изузетно у атрибутивној функцији (рецептивно). 
Sie ist Lehrerin. Du bist nicht da. Er ist groß. 
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Придеви у компаративу и суперлативу:  
- правилне поредбене облике: billig, billiger, der (die, das) billigste 
- неправилне поредбене облике (gut/ besser /der (die, das) beste; lang /länger /der (die, das) längste).  
Придеви изведени од имена града (Belgrader, Hamburger).  
Предлози 
Предлози са дативом, акузативом и дативом и акузативом који се користе: 
а) за означавање положаја у простору: auf dem Tisch, unter dem Stuhl, zwischen den Bänken, hinter der Schule, vor 
dem Theater, dem Kino gegenüber. 
б) за правац кретања: zum Arzt, nach Deutschland, in die Stadt ,ans Meer, ins Gebirge 
в) за време: vor dem Essen, nach der Schule, während der Stunde, während der Sommerferien 
д) за порекло: aus der Schweiz 
ђ) за средство: mit dem Taxi 
е) за намену: für Kinder 
Прилози и прилошке одредбе (рецептивно и продуктивно): 
а) за време: gestern, vor einer Woche, letztes Jahr, morgen. 
б) за место и правац кретања: da hinten, geradeaus, nach links. 
в) за начин: zufällig. 
г) за учесталост: oft, einmal, jeden Tag, zweimal  im Monat, üblich.  
Глаголи (потврдне, упитне и одричне облике) у следећим временима: 
а) презент слабих и јаких глагола; презент најфреквентнијих глагола са наглашеним и ненаглашеним префиксима, 
презент модалних глагола (рецептино и продуктивно) 
б) претерит помоћних и модалних глагола  
в) перфект слабих и најфреквентнијих јаких глагола; перфект најфреквентнијих глагола са наглашеним и 
ненаглашеним префиксима  
г) коњунктив претерита за постављање учтивих питања и изражавање жеље (без граматичких објашњења): 
Möchtest du einen Apfel? Möchtest du heute mit mir ins Kino gehen?  
д) глаголи са предложном допуном: warten auf, hoffen auf, sich freuen über / auf. 
ђ) повратни глаголи: sich waschen, sich die Hände waschen 
Бројеви 
Основни до 1000. 
Редни бројеви до 31. 
Казивање времена по часовнику. 
Реченица 
а) Основне реченичне структуре у потврдном, одричном и упитном облику.  
б) Везници за напоредне реченице (рецептивно и продуктивно): und, aber, oder, denn. 
Er lernt Deutsch, denn er möchte in Berlin studieren. Er hat einen Führerschein aber er fährt nicht. 
г) Везници за зависно-сложене реченице ob, dass, w? (рецептино и продуктивно) 
Ich weiss nicht, wann der Film beginnt. Er sagt, dass er Deutsch kann. 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону вредност активних и 
интерактивних (кооперативних) метода наставе/учења те кроз све програмске целине доследно осигурати да 
најмање једна трећина наставе буде организована употребом ових метода.  
У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају примену наученог у разумевању и 
решавању свакодневних проблемских ситуација препоручених од стране Министарства и Завода, а приликом 
оцењивања обезбедити да су ученици информисани о критеријумима на основу којих су оцењивани. 
Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Примена овог приступа у настави страних језика 
заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи ставови: 
- циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике, у пријатној и 
опуштеној атмосфери; 
- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика;  
- наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне и 
социјализирајуће елементе; 
- битно је значење језичке поруке;  
- наставник и даље ученицима скреће пажњу и упућује их на значај граматичке прецизности исказа;  
- знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни говорник; 
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- са циљем да унапреди квалитет и количину језичког материјала, настава се заснива и на социјалној интеракцији; 
рад у учионици и ван ње спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема, потрагом за 
информацијама из различитих извора (интернет, дечији часописи, проспекти и аудио материјал) као и решавањем 
мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно одређеним контекстом, поступком 
и циљем;  
- наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог међусобног односа. 
- Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће: 
- усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 
- поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и 
активности; 
- наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја; 
- ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 
- уџбеници постају извори активности и морају бити праћени употребом аутентичних материјала; 
- учионица постаје простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан;  
- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на студиозни и 
истраживачки рад; 
- за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто; 
Технике (активности) 
Током часа се препоручује динамично смењивање техника / активности које не би требало да трају дуже од 15 
минута. 
1. Слушање и реаговање на команде наставника или са траке (слушај, пиши, повежи, одреди али и активности у 
вези са радом у учионици: цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску, итд.). 
2. Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.) 
3. Мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.) 
4. Вежбе слушања (према упутствима наставника или са траке повезати појмове у вежбанки, додати делове 
слике, допунити информације, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити хронологију и сл.) 
5. Игре примерене узрасту 
6. Певање у групи  
7. Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, компарације...) 
8. Решавање "текућих проблема" у разреду, тј. договори и мини-пројекти 
9. Цртање по диктату, израда сликовног речника 
10. "Превођење" исказа у гест и геста у исказ 
11. Повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова са текстом или пак 
именовање наслова 
12. Заједничко прављење илустрованих и писаних материјала (извештај/дневник са путовања, рекламни плакат, 
програм приредбе или неке друге манифестације) 
13. Разумевање писаног језика: 
- уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке специфичности (род, број, глаголско време, лице...) 
а. препознавање везе између група слова и гласова 
б. одговарање на једноставна питања у вези са текстом, тачно/нетачно, вишеструки избор 
ц. извршавање прочитаних упутстава и наредби 
14. Увођење дечије књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, ликовни израз. 
15. Писмено изражавање: 
- повезивање гласова и групе слова 
- замењивање речи цртежом или сликом 
- проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење "уљеза", осмосмерке, укрштене речи, и 
слично) 
- повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама 
- попуњавање формулара (пријава за курс, претплату на дечији часопис или сл, налепнице за кофер) 
- писање честитки и разгледница 
- писање краћих текстова.  
Елементи који се оцењују не треба да се разликују од уобичајених активности на часу. Исто тако оцењивање 
треба схватити као саставни део процеса наставе и учења, а не као изоловану активност која подиже ниво стреса 
код ученика. Оцењивањем и евалуацијом треба да се обезбеди напредовање ученика у складу са оперативним 
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задацима и квалитет и ефикасност наставе. Оцењивање се спороводи са акцентом на провери постигнућа и 
савладаности ради јачања мотивације, а не на учињеним грешкама. Елементи за проверу и оцењивање: 
- разумевање говора 
- разумевање краћег писаног текста 
- усмено изражавање 
- писмено изражавање 
- усвојеност лексичких садржаја 
- усвојеност граматичких структура 
- правопис 
- залагање на часу 
- израда домаћих задатака и пројеката (појединачних, у пару и групи) 
Начини провере морају бити познати ученицима, односно у складу са техникама, типологијом вежби и врстама 
активности које се примењују на редовним часовима. 
Предвиђена су два писмена задатка, по један у сваком полугодишту. 
Граматички садржаји у седмом разреду 
У претходним разредима основне школе ученици су усвајали страни језик. Учење је на том узрасту било претежно 
интуитивно: одговарајућим наставним активностима ученици су довођени у ситуацију да слушају страни језик у 
оквиру одређених, њима блиских и разумљивих ситуација, а затим да научене исказе комбинују да би се усмено и 
писмено изразили у сличним контекстима. 
У петом разреду ученици су почели да уочавају прва језичка правила која су им олакшавала почетно 
описмењавање на страном језику. 
Од петог разреда, паралелно са усвајањем, почиње и учење страног језика; реч је о свесном процесу који 
посматрањем релевантних језичких (и нејезичких) феномена и размишљањем о њима омогућује уочавање 
одређених законитости и њихову концептуализацију.  
Граматички садржаји предвиђени у шестом и седмом разреду дати су, дакле, са двоструким циљем: да би 
ученици могли да унапреде своју комуникативну компетенцију, али и да би стекли основна знања о језику као 
сложеном систему. Савладавање граматичких садржаја, стога, није само себи циљ, те се ауторима уџбеника и 
наставницима предлаже да: 
1. охрабрују ученике да посматрањем сами покушавају да открију граматичка правила; 
2. откривена граматичка правила прикажу на схематизован начин; 
3. у примерима и вежбањима користе што је могуће више познату лексику; 
4. примере и вежбања контекстуализују; 
5. додатна објашњења - само најнеопходнија - заснују на анализи најчешћих граматичких грешака својих ученика; 
6. указују ученицима на неразумевање или неспоразум као могуће последице граматичке непрецизности / 
нетачности. 
Будући да се на овом узрасту граматичка знања проширују (способност ученика да разумеју страни језик и да се 
изразе њиме умногоме превазилази њихова експлицитна граматичка знања), њихово вредновање требало би 
предвидети пре свега у оквиру формативне евалуације, то јест кроз кратке усмене / писмене вежбе којима се 
проверава способност ученика да примене одређено откривено граматичко правило; исправак је за ученике 
прилика да га боље разумеју и запамте. У сумативној евалуацији (на крају полугођа и школске године), то јест у 
писменим задацима и приликом провере способности усменог изражавања, не би требало давати граматичка 
вежбања, већ би граматичку тачност наставник требало да вреднује као један од више елемената којим се 
оцењују различите рецептивне и продуктивне језичке вештине. Елементи и скала вредновања, усаглашени на 
нивоу школе, требало би да буду познати и јасни ученицима 
 
Н А С Т А В Н Е       Т Е МЕ 

Редни 
бр. 

Наставна тема Обрада Осталит
ипови 

Укуп
анo 

Стандард
ипостигн

ућа 

Обл
ици 
рада 

Мето
де 

Корел
ација 

1. Wohin in den Urlaub? 
Куда на одмор? 
 
 

4 4 8 1.1.11.1.31
.1.6 1.1.8 
1.1.22. 
2.1 

Фрон
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и, 
групн

К 
О 
М 
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Наста
ва 

страни
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 1.1.20 
3.1.19. 
 
 
 
 
1.1.1. 
1.1.8. 
1.1.24. 
2.1.8. 
2.1.13. 
3.1.19. 
3.2.2. 
3.3.7. 
 
3.1.19. 
3.2.2 
1.1.1. 
1.1.8. 
1.1.16. 
2.1.8. 
3.1.26. 
2.1.29. 
 
1.1.5. 
1.1.8. 
1.2.1. 
2.1.3. 
2.1.29. 
2.2.3. 
3.1.4. 
3.1.26. 
 
1.1.2. 
1.2.1. 
1.3.1. 
2.1.7. 
2.1.15. 
3.1.4. 
3.1.27. 
 
1.1.5. 
1.1.12. 
1.2.3. 
2.1.8. 
2.1.13. 
3.1.2. 
3.1.19. 
3.3.4. 
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2. Erinnerungen 
Сећања 
 
 
 
 

3 6 9 

3. Es ist passiert 
Десило се  
 
 
 
 
 
 
 
 

3 4 7 

4. Писмени задатак 
 
 

 3 3 

5. Einkäufe und Geschäfte 
Куповина и радње 
 
 
 
 
 

3 5 8 

6. Zu wenig Freizeit 
Премало слободног 
времена 
 
 
 
 
 
 
 

3 6 9 

7. Deutschland, Land mit 
Superlativen 
Немачка, земља у 
суперлативима 
 
 
 
 
 

4 
 

5 9 

8. Meine erste Liebe 
Моја прва љубав 
 

3 4 17 
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1.1.1 
2.1.4. 
3.1.19. 
1.1.2. 
1.1.16. 
2.1.10. 
3.1.19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Други писмени задатак 
 
 

 3 13 

11. Familienkonflikte 
Конфликти у породици 
 
 

4 5 9 

Укупно 
годишњ
е 

 26 46 72 

 
 

 
Школски програм рада допунске наставе из немачког језика за школску 2018 / 2019. годину 

 
Допунска настава се организује за ученике који из објективних разлога у редовној настави немачког језика не 
постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја. У зависности од утврђених 
недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, наставник формира одговарајуће групе с 
којима организује допунски радн. Допунски рад се организује у току 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 знање из језика, 

- Индивидуализација наставе, 

- Стимулисање ученика за рад, 

- Развијање љубави према немачком језику, 

- Развијање интересовања према некњижевним  ( популарним, научним и информативним ) текстовима,  

Оспособити ученика за самосталан рад. 
 

Редни број 
наставне 
теме 

 
    Назив наставне            теме 

           Број  часова 

за  
обра
ду 

за друге  
типове 

Укупно 

 
1. 

 
ГРАМАТИКА (GRAMMATIK) 

  
16 

 
16 

 
2. 

 
ПИСМЕНО И УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

(SCHREIBEN UND SPRECHEN) 

  
8 

 
8 



ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

478 

 

 
3. 

 
ВЕШТИНЕ ЧИТАЊЕ И СЛУШАЊЕ 

(LESEN UND HÖREN ) 

  
7 

 
7 

 
4. 

 
АНАЛИЗА РЕЧЕНИЦЕ И УСВАЈАЊЕ 

НОВИХ РЕЧИ И ИЗРАЗА 
(WORTSCHATZ ) 

  
5 

 
5 

 
Школски програм рада Der deutsche Klub  
                                                            
  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 Klub” 

  
4 

 
4 

 
    2. 

 
Landeskunde 

  
9 

 
9 

 
     3. 

Анализа и обрада 
 ( драмских ) текстова, припрема за 

приредбу, паноа 

  
11 

 
11 

 
     4. 

 
Презентација рада клуба         

уређење паноа ) 

  
9 

 
9 

 
     5. 

 
Анализа рада клуба 

  
3 

 
3 

       
     6. 

 
      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. 
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. 
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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 

  

 

 

   РУСКИ ЈЕЗИК 
Трећа година учења 
 
Циљ 
Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да 
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају 
проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 
другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају 
комуникативним вештинама и развију способности и методе учења страног језика. 
Задаци наставе страног језика 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 знaчају 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.  
Стандарди  
Разумевање говора 
Ученик разуме једноставну усмену поруку исказану савременим језиком, не дужу од 4 до 5 минута; и то на 
нивоу глобалног разумевања (основно обавештење из поруке), на нивоу селективног разумевања 
(проналажење тражене информације). Разумевање треба да се односи на различите врсте усмених порука 
(монолог, краћи разговор, кратка информација).  
Разумевање писаног текста 
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Ученик чита са разумевањем краће писане и илустроване текстове у вези са познатим темама, садржајима и 
комуникативним функцијама.  
Усмено изражавање 
У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик је у стању да искаже једноставну усмену поруку, 
исприча лични доживљај, садржај разговора или наративног текста, самостално или уз помоћ наставника.  
Писмено изражавање 
У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик пише поруке и кратке текстове.  
Интеракција  
Ученик остварује комуникацију и размењује са саговорницима кратке информације у вези са познатим 
темама, садржајима и комуникативним функцијама.  
Знања о језику 
Препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције.  
Оперативни задаци на нивоу језичких вештина  
Разумевање говора 
На крају седмог разреда, ученик треба да: 
- разуме изразе и упутства које наставник употребљава и прати обична и краћа обавештења; 
- разуме кратке дијалоге и монолошка излагања до 12 реченица, које наставник исказује природним темпом, 
други ученици или их чује преко звучног материјала, а који садрже познату језичку грађу обрађену током 
петог, шестог и седмог разреда; 
- разуме једноставне песме у вези са обрађеном тематиком; 
- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и 
интересовањима са активностима на часу.  
Разумевање писаног текста 
Ученик треба да:  
- упозна и, када је у питању позната језичка грађа, савлада технике читања у себи; 
- даље упознаје правила графије и ортографије; 
- разуме смисао краћих писаних порука и илустрованих текстова о познатим темама (огласи, плакати са 
већим бројем учесталих израза и интернационализама око 100 речи); 
- издваја основне информације из краћег прилагођеног текста у вези са неком особом или догађајем (ко, шта, 
где, када...); 
- наслути садржај неког информативног текста ако је праћен визуелним додатком.  
Усмено изражавање 
Ученик треба да: 
- разговетно изговара гласове, посебно оне које наш језик не познаје, акцентује речи, поштује ритам и 
интонацију при спонтаном говору и читању;  
- ступи у дијалог и у оквиру десет реплика, постављањем и одговарањем на питања, води разговор у 
оквирима комуникативних функција и лексике обрађених током петог, шестог и седмог разреда; 
- монолошки, без претходне припреме, али уз наставников подстицај, у десетак реченица представи себе или 
другога, саопшти садржај дијалога или наративног текста, или опише слику, лице, предмет, животињу и 
ситуацију.  
Интеракција 
Ученик треба да: 
- реагује вербално или невербално на упутства и постављена питања у вези са конкретном ситуацијом; 
- поставља једноставна питања и одговара на њих; 
- изражава допадање или недопадање; нуди и прихвата понуду, позив или извињење; 
- учествује у комуникацији на часу (у пару, у групи, итд.); 
- тражи разјашњења када нешто не разуме; 
- остварује једноставну интеракцију уз стално понављање и поновно формулисање исказа и врши корекције.  
Писмено изражавање 
Ученик треба да: 
- даље упознаје правила графије, ортографије и интерпункције; 
- пише реченице и краће текстове на основу датог модела, слике или другог визуелног подстицаја 
(биографије, краће описе догађаја из свакодневног живота); 
- пише пригодне честитке, поруке и електронска писма користећи модел; 
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- одговори на једноставна питања (ко, шта, где) која се односе на обрађене теме, ситуације у разреду или 
њега лично; 
- прави спискове с различитим наменама (куповина, прославе рођендана, обавезе у току дана...).  
Знања о језику 
- препознаје шта је ново научио; 
- схвата значај познавања језика; 
- увиђа могућности позитивног трансфера знања и стратегија стечених учењем  
- првог страног језика; 
- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр.  
- форме учтивости); 
- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима 
Ученици треба да разумеју и користе: 
1. Изговор и бележење акцентованих и редукованих самогласника о и а (рецептивно). Изговор и бележење 
сугласничких група - асимилација сугласника по звучности (рецептивно). Појам фонетске речи (рецептивно). 
Основни типови интонационих конструкција у оквиру сложене реченице (рецептивно).  
2. Слагање субјекта (именица, заменица) и именског предиката: Я уверена (уверен) в том, что… Я согласна 
(согласен). Это новое пальто. 
3. Основни појмови о значењу и употреби глаголског вида и система глаголских времена: Анна(Вова) 
читает… вчера читала Вера (вчера читал Дима)... завтра будет читать Мила (Толя)...я прочитала (я 
прочитал)... я прочитаю...ты прочитаешь (рецептивно).  
4. Употреба садашњег и прошлог времена глагола бежать, бегать, плыть, плавать, лететь, летать.  
5. Исказивање заповести: Читай (читайте) вслух! Давайте повторим! Сядьте! Смотри не опоздай! По 
газонам не ходить!  
6. Исказивање негације: Ученик пишет не карандашом, а ручкой. Нет, она не придет. Никого(ничего) не 
вижу. Ни о ком(чем) не думаю (рецептивно). 
7. Исказивање начина вршења радње: хорошо учиться, писать по-русски..; рассказать своими словами, 
написать без ошибок.  
8. Исказивање временских односа: сейчас, теперь, всегда, никогда; в среду, в сентябре, в 2008 году 
(рецептивно).  
9. Исказивање места и правца: сидеть дома, идти домой; в чем, во что; за чем, за что; быть у врача, 
прийти от врача; идти по городу (улице). 
10. Употреба глагола кретања идти, ходить у пренесеним значењима: снег идет; часы идут; костюм тебе 
идет; идет! (рецептивно)  
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1. 

 

 

Кумиры 

молодёжи 

15 5 10 -опише 

спољашњи 

изглед и 

карактер 

-прича и 

пише о 

музичком 

1.1.8., 1.1.10., 

1.1.12.,1.2.2., 

1.2.4.,2.2.2., 

2.2.3., 

2.3.4.,3.1.20.,3.1

.22., 

3.2.2. 

разговор, вежба, 

диктат 
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укусу 

2. 

 

 

Счастливого 

пути 

16 5 11 -добија и 

даје 

информац

ије на тему 

«Путовање

» 

-користи 

глаголе 

кретања 

-прича о 

географски

м 

особинама 

места 

1.1.3., 

1.1.9.,1.1.13., 

1.2.2., 

1.2.4.,2.1.17., 

2.1.31.,2.2.2.,2.2

.3.,2.3.4., 

3.1.1., 3.1.2., 

3.1.7.,3.1.14.,3.1

.16., 

3.1.20.,3.1.22., 

3.2.2. 

разговор, вежба, 

писмени задатак 

3. 

 

 

Летняя школа 

в России 

13 4 9 -прича и 

пише о 

породични

м 

односима 

-правилно 

изражава 

датум 

неког 

догађаја 

1.1.12., 

1.1.14.,1.1.15.,1.

1.16., 

2.2.2.,2.2.3.,2.3.

4., 

3.1.7., 

3.1.14.,3.1.16. 

3.1.20.,3.1.22., 

3.2.2. 

разговор, 

вежба,диктат  

4. 

 

Мы умеем 

веселиться 

16 3 13 -пита и 

прича о 

празницим

а и 

традицији 

- изражава 

потпуну и 

делимичну 

негацију  

- изражава 

се усмено 

и писмено 

на тему 

«Код 

лекара» 

1.1.3., 

1.1.9.,1.1.13., 

1.3.1.,1.3.2., 

2.2.2.,2.2.3.,2.3.

4., 

2.1.12.,2.1.14., 

3.1.20.,3.1.22., 

3.2.2. 

разговор, вежба, 

писмени задатак 

5. 
 

В Сибири 

12 4 8 - наведе 

разлоге 

«за» и 

1.1.8., 1.1.10., 

1.1.12.,1.2.2.,1.3

.1.,1.3.2., 

разговор, вежба,  
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«против» 

- разуме и 

прича о 

географски

м 

карактерис

тикама 

неког 

региона 

- правилно 

се 

изражава 

на тему 

«Животна 

средина» 

1.3.4.,2.1.5.,2.1.

21.,2.1.24., 

2.2.2.,2.2.3.,2.3.

4.,2.3.6., 

3.3.5.,3.3.7. 

 
 

   Допунска настава из  руског језика, са годишњим фондом од 24чаsа,  реализује се  за ученике који, због 

објективних и субјективних разлога, имају потешкоће у савладавању наставног програма руског језика. 

Уколико су потешкоће у савладавању наставног програма узроковане објективним разлозима (болест, дуже 

одсуствовање из школе...), оперативни задаци допунске наставе су идентични задацима редовне наставе 

руског језика. Допунска настава се у том случају изводи по потреби. 

Уколико су потешкоће у савладавању наставног програма узроковане субјективним разлозима (слабије 

интелектуалне способности), акценат се ставља на савладавање основних појмова обухваћених  наставним 

садржајем. 

За сваку целину предвиђено је по три часа допунске наставе. У току та три часа обрађиваће се и утврђивати 

градиво предвиђено наставним планом и програмом, а према уџбенику за 7. разред. 

 

8. РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 
Циљ наставе српског језика: 
Цињ наставе српског језика је да ученици овладају основним законитостима српског књижевног  језика 
на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати;да упознају,доживе и оспособе се да тумаче 
одабрана књижевна дела,позоришна и друга уметничка остварења из српске и светске баштине. 
 
Задаци наставе српског језика: 
-развијање љубави према матерњем језику 
-описмењавањ према стандардима српског књижевног језика 
-упознавање граматике и правописа српског књижевног језика 
Оспособљавање за читање,доживљавање,тумачење и вредновање књижевних дела 
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-развијање потребе за књигом 
-неговање властитог,националног и културног идентитета 
-подстицање ученика на стваралаштво 
-развијање патриоризма и васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма 
 
Оперативни задаци: 
Ученици треба да : 
-обнове,систематизују и прошире знања из претходних разреда из граматике,правописа и књижевности 
-формирају критеријуме за самосталан избор,анализу и процену уметничких дела 
-упознају технику писања расправе и обладају њоме као обликом усменог и писменог изражавања 
-упознају битне карактеристике стандардног српског књижевног језика 
-савладају главна правила акценатске норме 
 
КОРЕЛАЦИЈА: 
Граматика: 
Корелација са страним језицима у обради наставних јединица из граматике – обрада глаголских облика ( 
презента, перфекта и футура ) – повезивање са градивом енглеског језика;  обрада деклинације 
именица  - повезивање са градивом руског језика... 
Корелација са наставом информатике и ликовне културе -  израда паноа и презентација 

- Подела гласова – корелација са наставом биологије, 

- Слогови – корелација са наставом музичке културе, 

- Корелација са наставом страних језика  (  глаголски облици, правопис...), 

- Корелација са наставом информатике и ликовном културом ( израда паноа и презентација), 

- Повезивање са раније стеченим знањима. 

Књижевност: 
- Лирске народне песме – корелација са музичком културом, 

- Епске народне песме – корелација са историјом, 

- Свети  Сава у књижевности – корелација са ликовном културом, историјом и музичком културом, 

- Описне лирске песме – корелација са ликовном културом, 

- Драмски текстови – сарадња са драмском секцијом, 

- Константна сарадња са литерарном ,новинарском и рецитаторском секцијом. 

- Корелација са наставом музичке и ликовне културе – обрада лирских народних песама, описних 

лирских песама. 

- Корелација са наставом историје – обрада епских народних песама, Свети Сава у књижевности, 

биографије... 

- Корелација са наставом информатике; константна сарадња са драмском, рецитаторском, 

литерарном и новинарском секцијом. 

- Корелација са наставом ликовне културе -  писање портрета и пејзажа. 

Правопис:  
- Корелација  знања из језика и књижевности 

 
        На основу Школског програма и Развојног плана школе  , 
а  у оквиру часова редовне, допунске  и додатне наставе и  ваннаставних  активности  ( новинарске, 
рецитаторске, литерарне и  и драмске секвије), планирају се и следеће активности: 
 

- Рад са ученицима са  специјалним потребама и сметњама у развоју по индивидуалним 

програмима; 
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- Учешће   и реализација културних активности школе : 

              -Прослава Дана   школе, 
              - Прослава школске славе, 
              - Пријем првака и  крај школске године, 
     - Прослава школских и државних  празника, 
     - Организовање и учешће на приредбама у окружењу, 
     - Одлазак на позоришне представе, 
     - Учешће на литерарним конкурсима и такмичењима, 
     - Учешће на такмичењима рецитатора, 
     -  Учешће на такмичењима и смотрама драмских секција,  
     - Учешћена такмичењима из граматике, језичке културе и   књижевности,   
     - Израда  школских новина,  
     - Израда летописа школе..... 
 

-      Ради развоја и промовисања здравог начина живота -  систематизација градива граматике уз 

одговарајуће спортске активности ( игре са лоптом) ;  припрема за писмене вежбе или писмене 

задатке, као и говорне вежбе уз шетњу  у природи; 

- У циљу превенције насиља, наркоманије, малолетничке деликвенције – 

Разговор са ученицима поводом одговарајућих текстова, у оквиру обраде одговаајућих тема или кроз 
писмене или говорне  вежбе; 
 

- Константна сарадња са родитељима или старатељима ученика, као и организацијама локалне 

самоуправе у циљу остваривања програма заштите од насиља и занемаривања; остваривања 

програма превенције других облика ризичног понашања као што су, нарочито, употреба  

алкохола,  дувана , психоактивних  супстанци и  малолетничке деликвенција; 

 
- Константна сарадња са ПП службом школе у превенцији свих облика ризичног понашања; 

 
- Константно праћење  склоности и способности ученика; 

 
- Јачање свести ученика о значају здравља и здравог начина живота; 

 
- Учешће у добротворним акцијама и бризи о угроженим појединцима; 

 
- Учешће и информисање ученика о потреби подизања еколошке свести и значају очувања 

животне средине, као и очувања  природних ресурса – кроз разговоре са ученицима приликом 

обраде одговарајућих наставних тема; 

 
- Учешће ученика и наставника у вођењу Летописа школе и опремању школског сајта; 

 
- Приликом обраде одговарајућих текстова или наставних тема пропраћених писменим и говорним 

вежбама – укључити се у програм професионалне оријентације ученика, чиме ће се помоћи 

ученицима, родитељима и старатељима у избору средње школе и занимања. 

 
Глобални план: 
 
Наставна тема: 



ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

486 

 

Кад се сретну  сан и јава 
 
Језичка култура-4 
Књижевност.5 
Језик-5 
Правопис-1 
Граматика-2 
Укупно-17 
 
Наставна тема: 
Земља тврда ,а небо високо 
 
Граматика-2 
Књижевност-8 
Правопис-1 
Језичка култура-6 
Укупно-17 
 
Наставна тема: 
Усправна земља 
 
Језичка култура-2 
Књижевност-8 
Граматика.6 
Правопис-1 
Укупно-17 
 
Наставна тема: 
Говорити о љубави,то је већ помало волети 
 
Књижевност-6 
Граматика-6 
Језићка култура-5 
Укупно-17 
 
Наставна тема : 
Савиним стопама 
 
Граматика-4 
Књижевност-4 
Језичка култура-2 
Укупно -10 
 
Наставна тема: 
Цео свет је позорница 
 
Књижевност-8 
Граматика-5 
Језичка култура-3 
Укупно-16 
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Наставна тема: 
Мрвица детињства 
 
Књижевност-5 
Правопис-2 
Граматика-3 
Језичка култура-7 
Укупно-17 
 
Наставна тема: 
Кућа поред пута 
 
Граматика-4 
Језичка култура-3 
Књижевност-5 
Укупно-12 
 
Наставна тема 
Кућа поред пута 
 
Правопис-1 
Језичка култура-6 
Граматика-2 
Књижевност-4 
Укупно-13 
Годишњи фонд-136 
 
 
 

Н
ас

та
в

н
а 

те
м

а 

О
б

ал
ст

 

 
 
Ниво 

 
 
Шифра 

 
 
Искази који описују шта ученик/ученица зна и уме на одређеном нивоу 

1.
К

ад
 с

е 
ср

ет
н

у 
са

н
 и

 ј
ав

а 

1.
В

еш
ти

на
 

чи
та

њ
а 

и 

ра
зу

м
ев

ањ
е 

пр
оч

ит
ан

ог
 

Основни CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи 

Основни CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима 

Основни CJ.1.1.7. 
повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе 
(временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и извoди закључак 
заснован на једноставнијем тексту 

Средњи CJ.2.1.1. 
чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично читање“ (ради брзог 
налажења одређених информација); читање „с оловком у руци“ (ради учења, ради 
извршавања различитих задатака, ради решавања проблема); читање ради уживања* 

Напредни CJ.3.1.3. 
издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе против ње; 
изводи закључке засноване на сложенијем тексту 

2.
П
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ан

о 

из
ра

ж
ав

ањ
е Основни  CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

Основни  CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

Основни  CJ.1.2.8. 
примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним 
примерима 

 Средњи  CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 
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Основни  CJ.1.3.4. 
препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих речи; 
примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи 

Основни  CJ.1.3.5. 
разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради реч према задатом 
значењу на основу постојећих творбених модела 

Основни  CJ.1.3.15. 
одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или 
контекста у коме су употребљени (једноставни случајеви) 

Основни  CJ.1.3.17. 
разликује појмове књижевног и народног језика; зна основне податке о развоју 
књижевног језика код Срба (од почетака до данас) 

Средњи  CJ.2.3.3. 
познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик променљиве 
речи 

Напредни  CJ.2.3.4. 
познаје основне начине грађења речи (извођење, слагање, комбинована творба, 
претварање) 

4.
К

њ
иж

ев
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ст
 

Основни CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност) 

Основни CJ.1.4.5. 
препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, 
дескрипција, дијалог и монолог 

Средњи CJ.2.4.1. 
повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом које 
се узима за оквир приповедања 

Средњи CJ.2.4.2. 
повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; препознаје род 
и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова, карактеристичних 
ситуација 

Средњи CJ.2.4.3. разликује лирско-епске врсте (баладу, поему) 

  

Напредни CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело 

Напредни CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 
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Основни CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима 

Основни CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

Основни CJ.1.1.7. 
повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе 
(временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и извoди закључак 
заснован на једноставнијем тексту 

Средњи CJ.2.1.1. 
чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично читање“ (ради брзог 
налажења одређених информација); читање „с оловком у руци“ (ради учења, ради 
извршавања различитих задатака, ради решавања проблема); читање ради уживања* 

Напредни CJ.3.1.4. 
чита и тумачи сложеније нелинеарне елементе текста: вишеструке легенде, табеле, 
дијаграме и графиконе 

2.
 Основни  CJ.1.2.8. 

примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним 
примерима 
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Основни CJ.1.3.5. 
разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради реч према задатом 
значењу на основу постојећих творбених модела 

Основни CJ.1.3.6. 
препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску реченицу и 
комуникативну реченицу) 
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Основни CJ.1.3.12. 
познаје основне лексичке појаве: једнозначност и вишезначност речи; основне 
лексичке односе: синонимију, антонимију, хомонимију; метафору* као лексички 
механизам 

 

Средњи CJ.2.3.5. 
препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних 
предикатских реченица) 

Средњи CJ.2.3.9. познаје метонимију* као лексички механизам 

4.
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њ
иж
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Основни  CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност) 

Основни CJ.1.4.5. 
препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, 
дескрипција, дијалог и монолог 

Основни  CJ.1.4.7. 
уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и 
место радње, лик... 

Средњи  CJ.2.4.1. 
повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом које 
се узима за оквир приповедања 

Средњи  CJ.2.4.4. 
разликује књижевнонаучне врсте: биографију, аутобиографију, дневник и путопис и 
научно-популарне текстове 

Средњи  CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела 

Напредни  CJ.3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту 

Напредни  CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 
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Основни  CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима 

Основни  CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

2.
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о 
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Основни  CJ.1.2.4. уме да преприча текст 

Средњи  CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 
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Основни  CJ.1.3.2. уочава разлику између књижевне и некњижевне акцентуације* 

Основни  
CJ.1.3.6. 

препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску реченицу и 
комуникативну реченицу) 

Основни  
CJ.1.3.15. 

одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или 
контекста у коме су употребљени (једноставни случајеви) 

Средњи  
CJ.2.3.1. одређује место акцента у речи; зна основна правила акценатске норме 

Средњи  
CJ.2.3.5. 

препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних 
предикатских реченица) 

Напредни  CJ.3.3.3. зна и у свом говору примењује* акценатску норму 
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Основни CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

Основни CJ.1.4.6. 
препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, 
поређење, ономатопеја) 

Средњи CJ.2.4.2. 
повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; препознаје род 
и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова, карактеристичних 
ситуација 

Средњи CJ.2.4.5. 
препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у књижевноуметничком 
тексту (персонификација, хипербола, градација, метафора, контраст) 

  Напредни CJ.3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту 
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Основни CJ.1.1.4. 
разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, поднаслов, основни 
текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор, поговор); препознаје цитат; 
служи се садржајем да би пронашао одређени део текста 

Основни CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима 
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Основни CJ.1.1.7. 
повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе 
(временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и извoди закључак 
заснован на једноставнијем тексту 
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Основни CJ.1.3.6. 
препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску реченицу и 
комуникативну реченицу) 

Средњи 
CJ.2.3.11. 

одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или 
контекста у коме су употребљени (сложенији примери) 

Средњи 
CJ.2.3.5. 

препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних 
предикатских реченица) 

4.
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Напредни CJ.3.3.5. 
познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и 
зависних предикатских реченица) 

Основни CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност) 
Основни CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

Основни CJ.1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац) 

Средњи CJ.2.4.1. 
повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом које 
се узима за оквир приповедања 

Средњи CJ.2.4.2. 
повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; препознаје род 
и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова, карактеристичних 
ситуација 

Средњи 
CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама* 

Напредни CJ.3.4.3. разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу 

Напредни 
CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело 

Напредни 
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 
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Основни CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима 

Основни CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

Основни CJ.1.1.7. 
повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе 
(временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и извoди закључак 
заснован на једноставнијем тексту 

Средњи CJ.2.1.1. 
чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично читање“ (ради брзог 
налажења одређених информација); читање „с оловком у руци“ (ради учења, ради 
извршавања различитих задатака, ради решавања проблема); читање ради уживања* 

Напредни CJ.3.1.1. 
проналази, издваја и упоређује информације из два дужa текстa сложеније структуре 
или више њих (према датим критеријумима) 

 

Основни CJ.1.3.6. 
препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску реченицу и 
комуникативну реченицу) 
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Основни CJ.1.3.15. 
одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или 
контекста у коме су употребљени (једноставни случајеви) 

Средњи CJ.2.3.5. 
препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних 
предикатских реченица) 

Напредни CJ.3.3.5. 
познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и 
зависних предикатских реченица) 

4.
К
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и
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н
ос

т Основни CJ.1.4.7. 
уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и 
место радње, лик... 
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Средњи CJ.2.4.1. 
повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом које 
се узима за оквир приповедања 

Напредни CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело 

Напредни CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 
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Основни CJ.1.1.3. препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима 

Основни CJ.1.1.4. 
разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, поднаслов, основни 
текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор, поговор); препознаје цитат; 
служи се садржајем да би пронашао одређени део текста 

Средњи CJ.2.1.3. 
препознаје и издваја језичка средства карактеристична за различите функционалне 
стилове 

2.
П

ис
а-

но
 

из
ра

ж
ав

ањ
е 

Основни CJ.1.2.5. 
свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору, односно писању), теми, 
прилици и сл.; препознаје и употребљава одговарајуће језичке варијетете (формални 
или неформални) 

Напредни CJ.3.2.3. пише приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.), репортажу и расправу 

 

Основни CJ.1.3.6. 
препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску реченицу и 
комуникативну реченицу) 

6.
Ц

ео
 с

в
ет

 ј
е 

п
о

зо
р

н
и

ц
а 

3.
Гр

ам
ат
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а,

 л
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ка

, 
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д
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књ
иж
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 је
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к 

Основни CJ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) примерима 

Средњи CJ.2.3.5. 
препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних 
предикатских реченица) 

Средњи CJ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима 

Напредни CJ.3.3.5. 
познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и 
зависних предикатских реченица) 

4.
К

њ
иж

ев
но

ст
 

Основни CJ.1.4.7. 
уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и 
место радње, лик... 

Основни CJ.1.4.8. 
има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и поштује 
национално, књижевно и уметничко наслеђе* 

Средњи CJ.2.4.6. 
одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика (психолошке, 
социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност 

Средњи CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама* 

Напредни CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело 

Напредни CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 

 

1.
В

еш
ти

на
 

чи
та

нњ
а 

и ра
зу

м
ев

ањ
е 

пр
оч

ит
ан

ог
 

Основни CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима 

Основни CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

Напредни CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст 

2.
П

ис
ан

о 

из
ра

ж
ав

ањ
е 

Основни CJ.1.2.8. 
примењујеправописну норму (из сваке правописне области) у једноставним 
примерима 

Средњи CJ.2.2.3. пише резиме краћег и/или једноставнијег текста 
Напредни CJ.3.2.3. пише приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.), репортажу и расправу 
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Шифра 

 
 
Искази који описују шта ученик/ученица зна и уме на одређеном нивоу 

 Напредни CJ.3.2.4. пише резиме дужег и/или сложенијег текста 

7.
М

р
в

и
ц

а 
д

ет
и

њ
ст

в
а 3.

Гр
ам

ат
ик

а,
 

л
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, 
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и 
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Основни CJ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) примерима 

Основни CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта) 

Средњи CJ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима 

Средњи CJ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика 

Напредни CJ.3.3.5. 
познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и 
зависних предикатских реченица) 

Напредни CJ.3.3.6. 
познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да их 
објасни и зна терминологију у вези с њима) 

4.
К

њ
иж

ев
но

ст
 

Основни CJ.1.4.8. 
има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и поштује 
национално, књижевно и уметничко наслеђе* 

Средњи CJ.2.4.2. 
повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; препознаје род 
и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова, карактеристичних 
ситуација 

Напредни CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело 

Напредни CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 

8.
К

ућ
а 

п
о

р
ед

 п
ут

а 

1.
 

В
еш

ти
на

 ч
ит

ањ
а 

и 

ра
зу

м
ев

ањ
е 

пр
оч

ит
ан

ог
 Основни CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима 

Основни CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

Основни CJ.1.1.7. 
повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе 
(временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и извoди закључак 
заснован на једноставнијем тексту 

Средњи CJ.2.1.1. 
чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично читање“ (ради брзог 
налажења одређених информација); читање „с оловком у руци“ (ради учења, ради 
извршавања различитих задатака, ради решавања проблема); читање ради уживања* 

2.
П

ис
ан

о из
ра

ж
ав

ањ
е Основни CJ.1.2.5. 

свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору, односно писању), теми, 
прилици и сл.; препознаје и употребљава одговарајуће језичке варијетете (формални 
или неформални) 

3.
Гр

ам
ат

ик
а,

 
л

ек
си

ка
, 

на
ро

д
ни

 и
 к

њ
иж

ев
ни

 је
зи

к Основни CJ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) примерима 

Основни CJ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми 

Основни CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта) 

Основни CJ.1.3.11. препознаје бирократски језик као непожељан начин изражавања* 
Средњи CJ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима 

Средњи CJ.2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици 

Средњи CJ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика 

Напредни CJ.3.3.6. 
познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да их 
објасни и зна терминологију у вези с њима) 

4.
К

њ
иж

ев
но

ст
 

Основни CJ.1.4.7. 
уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и 
место радње, лик... 

Средњи 
CJ.2.4.6. 

одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика (психолошке, 
социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност 

Средњи 
CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела 

Средњи CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама* 

 

Напредни CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело 
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Искази који описују шта ученик/ученица зна и уме на одређеном нивоу 

Напредни 
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Циљ наставе енглеског језика је 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. 
 
 
 

БРОЈ И НАЗИВ 
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 
(Комуникативне функције) 

ИСХОДИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И ОПЕРАТИВНИ 
ЗАДАЦИ 

Б
р

о
ј ч

ас
о

в
а 

п
о
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ем

и
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б

р
ад

а 

О
ст

ал
и

 
ти

п
о

в
и

 По завршеној теми/области 
ученици су у стању да у 
усменој комуникацији: 

Ученици у усменој комуникацији уче и 
увежбавају: 
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1. Teen age 
Oписивање догађаја у 
садашњости; описивање 
догађаја у прошлости; 
изражавање осећања, 
мишљења, допадања/ 
недопадања; изражавање 
молби и захтева. 

- препознају и именују појмове 
који се односе на тему; 
- разумеју краће и дуже 
текстове у којима се описују 
сталне, уобичајене и тренутне 
радње;  
- размењују информације које 
се односе на догађаје у 
садашњости; 
- разумеју сложеније исказе 
који се односе на описивање 
догађаја у прошлости;  
- размењују информације које 
се односе на искуства и 
догађаје у прошлости 
користећи сложнија језичка 
средства; 
- опишу сталне, уобичајене и 
тренутне догађаје / 
активности и способности 
користећи сложенија језичка 
средства у неколико везаних 
исказа; 
-разумеју основне сличности и 
разлике између своје и 
циљних култура у различитим 
аспектима свакодневног 
живота и прихвата постојање 
разлика. 
-пишу обична и електронска 
писма у којима са 
пријатељима и познаницима 
договарају активности и 
једноставним језичким 
средствима обрађују/спомињу 
узрасно релевантне теме. 

Речи и изразе који се односе на тему; језичке 
структуре Colin enjoys cooking and cooks 
every Sunday. She travels abroad twice a 
month.  (Present Simple Tense). He's making 
chicken with mushrooms today. (Present 
Progressive Tense) What time did you get 
home yesterday? I got home at 7 o'clock. My 
sister has travelled abroad twice. (Past Simple 
Tense) (Present Perfect Tense). She used to 
spend her time surfing the net. Dear Sophie... 
All the best, текстове и дијалоге који се 
односе на тему и интеркултурне садржаје 
(слушају, читају, говоре и пишу). 

 
10 

 
2 

 
8 

Корелација са другим 
предм.  

Српски језик, час одељенског старешине, информатика и рачунарство, музичка култура 

Стандарди постигнућа 

 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. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 
1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.  2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.6. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 
2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 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. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.6. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.15. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 
3.1.21. 3.1.22. 3.1.23 3.1.24. 3.1.25. 3.1.28. 3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 
3.3.1. 3.3.2. 3.3.3.  

Начин провере 
постигнућа 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у 
паровима, тестови вештина  и различите технике формативног оцењивања, пројекти ученика. 
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2. Travel 
Описивање догађаја и обавеза у 
прошлости; описивање живих 
бића и предмета; тражење и 
давање/одбијање дозволе; 
изражавање предлога, молби 
извињења и захвалности; 
тражење и давање информација 
која се односе на путовањe; 

- препознају и именују појмове 
који се односе на тему; 
- разумеју сложеније исказе који 
се односе на описивање догађаја 
у прошлости;  
- размењују информације које се 
односе на искуства и догађаје у 
прошлости користећи сложнија 
језичка средства; 
- описују жива бића предмете 
користећи сложенија језичка 
средства; 
- размењују информације везане 
за дату комуникативну функцију;  
- разумеју и траже дозволе уз 
одговарајуће образложење и 
реагују на њих; 
- разумеју молбе и реагују на 
њих; 
- изражавају молбе користећи 
учтива језичка средства; 
-размењују информације, траже 
одређени предмет, објашњење, 
услугу, повезујући неколико 
краћих исказа у смислену целину. 
 

Речи и изразе који се односе на тему; 
језичке структуре  While captain was sailing 
through the Mediterranean, a pirate ship 
attacked his ship. We were boarding the ship 
when we saw Ted. (Past Simple Tense- све 
употребе и упоредно са Past 
Progressive Tense), The flight was longer 
than I expected. It's the most exciting 
experience I've ever had.  The more you 
study, the better you do at school.  
(Comparisons)  Hello, how can I help you? 
I'd like to book a flight. How much will it cost? 
текстове и дијалоге који се односе на тему 
и интеркултурне садржаје (слушају, читају, 
говоре и пишу). 

 
 
7 

 
 
3 

 
 
4 

Корелација са другим предм.  Српски језик, час одељенског старешине 

Стандарди постигнућа 

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. 1.1.13.  1.1.14. 1.1.15. 
1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2 1.3.3. 1.3.4. 
1.3.5.  2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.8. 2.1.9.  2.1.10.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 
2.1.16. 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.   2.3.2. 
2.3.3. 2.3.4. 2.3.7. 2.3.8. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 3.1.11. 
3.1.12. 3.1.14. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.21. 3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.25. 
3.1.26. 3.1.27. 3.1.28. 3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.6.  

Начин провере постигнућа 
Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у 
паровима, задаци у радној свесци, тестови вештина  и различите технике формативног 
оцењивања, пројекти ученика. 

3. Team spirit 
Изражавање предвиђања и 
одлука; исказивање планова, 
намера, жеља и амбиција у 
будућности; изражавање 
мишљења, описивање живих 
бића и предмета. 

- препознају и именују појмове 
који се односе на тему; 
- препознају и именују појмове 
који се односе на тему; 
- разумеју краће и дуже текстове 
који се односе на изражавање 
предвиђања и одлука; 
исказивање планова и намера у 
будућности;  
- размењују сложеније 
информације које се односе на 
изражавање предвиђања и 
одлука;  
- опишу планове, намере, 
амбиције, жеље, одлуке и 
предвиђања у будућности у 
неколико 
једноставнијих/сложенијих 
везаних исказа; 
- разумеју општи смисао и већину 
фраза и израза у текстовима на 
тему савремене музике. 

Речи и изразе који се односе на тему; 
језичке структуре  If you get lost, ask for 
directions. Max may be late for work if he 
doesn’t take a taxi. What would you do if you 
won €100.000? If I were in your shoes I’d call 
a police. (Conditional Sentences Type 1 
and 2), Don’t worry, we’ll win the race. Look 
at all those people at the bus stop. It’s going 
to be crowded on the bus. (Future 
will/going to), текстове и дијалоге који се 
односе на тему и интеркултурне садржаје 
(слушају, читају, говоре и пишу). 
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Корелација са другим предм.  
Час одељенског старешине, српски језик, биологија, физичко васпитање, изабрани спорт, 
музичка култура 

Стандарди постигнућа 

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.  1.1.15. 1.1.16. 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. 2.1.8.  2.1.9. 2.1.10. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.17. 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. 2.3.4. 3.1.1. 3.1.2. 
3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.12.  3.1.14. 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. 3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 
3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. 

Начин провере постигнућа 
Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у 
паровима, задаци у радној свесци, тестови вештина  и различите технике формативног 
оцењивања, пројекти ученика. 

 

4. Action 
Изражавање 
мишљења, 
слагања и 
неслагања; 
описивање 
предмета; 
описивање радњи 
стања и појава; 

- препознају и именују појмове 
који се односе на тему; 
- разумеју краће и дуже текстове 
који се односе на описивање 
предмета, као и краће и дуже 
текстове који се односе на 
описивање радњи, стања и 
појава у садашњости, прошлости 
и будућности;  
- опишу у неколико везаних 
исказа предмете, као и радње, 
стања и појаве у садашњости, 
прошлости и будућности;  
- разумеју сложеније исказе који 
се односе на тражење и давање 
информација везаних за 
спортске догађаје и реагују на 
њих; 
- разумеју значај циљног језика у 
контексту комуникације на 
глобалном нивоу.   
-разумеју основни смисао и могу 
да издвоје главне информације 
из аутентичних телевизијских 
емисија о познатим, узрасно 
адекватним темама које 
слушају/гледају у смисленим 
целинама. 
-пруже одговарајуће 
информације које се односе на 
филмску уметност. 

Речи и изразе који се односе на тему; језичке структуре 
Albert is given an activity gift by his parents every year. The 
stadium won’t be completed in time for the cup final. Dinner 
had been served by the time we arrived at the party. 
Helmets should be worn at all times. (Passive Voice) 
(Verbs with two objects) The beach was so crowded that we 
couldn’t sit anywhere. Although/Even though Ben was ill he 
went to the match. The fans of the two teams were 
separated in ordernot to create trouble. (Clauses of 
result/concession / purpose) текстове и дијалоге који се 
односе на тему и интеркултурне садржаје (слушају, 
читају, говоре и пишу). 
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Корелација са 
другим предм.  

Српски језик, ЧОС, физичко васпитање 

Стандарди 
постигнућа 

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.  1.1.16. 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. 1.3.3. 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. 2.1.11. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 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. 2.1.27. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.7. 2.3.8. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 
3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.12. 3.1.13. 3.1.14. 3.1.15. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 
3.1.21.  3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.25. 3.1.26. 3.1.27. 3.1.28. 3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 
3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.6. 3.3.8. 3.3.9. 

Начин провере 
постигнућа 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у паровима, задаци 
у радној свесци, тестови вештина  и различите технике формативног оцењивања, пројекти ученика. 
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5. The first written 
test 
Описивање 
догађаја, стања и 
појава у 
садашњости, 
прошлости и 
будућности; 

-разумеју краће и дуже текстове 
који се односе на описивање 
предмета, као и краће и дуже 
текстове који се односе на 
описивање радњи, стања и 
појава у садашњости, прошлости 
и будућности;  
- размене сложеније 
информације које се односе на 
изражавање предвиђања и 
одлука; исказивање планова, 
намера, жеља и амбиција у 
будућности. 

Лексику и језичке структуре које се односе на тему и 
наведене комуникативне функције, а које су се радиле у 
темама 1, 2, 3 и 4; задатке слушања, читања и вођеног 
писања. 

 
 
3 

 
 
0 
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Корелација са другим 
предм. 

Српски језик 

Стандарди постигнућа 

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. 1.1.16.  1.1.17. 1.1.18. 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. 2.1.8.  2.1.9. 2.1.10. 
2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.17. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.21.  2.1.22. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 
2.3.3. 2.3.4. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.12.  3.1.14. 
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. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. 

Начин провере 
постигнућа 

Посматрање и праћење, усмена и писмена провера кроз задатке. 
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6. Being human 
Oписивање људи, њихових 
склоности навика и 
искустава; описивање 
обавеза и задужења;. 
изражавање одлука, 
предвиђања и нереалних и 
жеља; исказивање савета; 

- препознају и именују 
појмове који се односе на 
тему; 
-разумеју и саопштавају 
сложеније исказе који се 
односе на изражавање 
одлука и предвиђања  
-разумеју краће и дуже 
текстове који се односе на 
изражавање предвиђања 
и одлука; исказивање 
планова и намера у 
будућности;  
- размењују сложеније 
информације које се 
односе на изражавање 
предвиђања и одлука;  
-разумеју краће и дуже 
текстове који се односе на 
описивање људи, њихових 
склоности, навика и 
искустава, као и на 
описивање обавеза и 
задужења; 
- размењују сложеније 
исказе који се односе на 
описивање људи, њихових 
склоности навика и 
искустава; 
- описују људе, њихове 
склоности, навике и 
искуства користећи 
сложенија језичка 
средства; 
- описују обавезе и 
задужења. 

Речи и изразе који се односе на тему; језичке 
структуре  Jack may/might/could be at home now. Ring 
and see. Those red things can’t be berries. They’re too 
small. I must buy a new pair of jeans for the party. You 
mustn’t/can’t use the equipment in the gym unless you get 
permission from the instructor. You needn’t have told 
everybody about the mistake I made! Yous should think 
carefully about which car to buy. (Modal verbs), I don’t 
want to put the blame on anybody. (Verbs with 
prepositions) текстове и дијалоге који се односе на 
тему и интеркултурне садржаје (слушају, читају, 
говоре и пишу). 
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Корелација са другим 
предм.  

Историја, српски језик, ЧОС 

Стандарди постигнућа 

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. 1.1.17. 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. 
2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.11.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 
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. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 
3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.12. 3.1.14. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 
3.1.21. 3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.25. 3.1.27. 3.1.28. 3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 
3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.6. 

Начин провере 
постигнућа 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у паровима, 
задаци у радној свесци, тестови вештина  и различите технике формативног оцењивања, 
пројекти ученика. 

 

БРОЈ И НАЗИВ 
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 
(Комуникативне 
функције) 

ИСХОДИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Б
р

о
ј ч

ас
о

в
а 

п
о

 т
ем

и
 

О
б

р
ад

а 

О
ст

ал
и

 
ти

п
о

в
и

 

По завршеној 
теми/области ученици 
су у стању да у 
усменој комуникацији: 

Ученици у усменој комуникацији уче и увежбавају: 
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7.  Time 
Изражавање 
нереалних и 
хипотетичких 
жеља/ситуација; 
описивање догађаја и 
искуства у прошлости; 
описивање живих бића 
и предмета; 

- препознају и именују 
појмове који се односе 
на тему; 
размене сложеније 
информације које се 
односе на искуства и 
догађаје у прошлости; 
- опишу исксутва и 
догађаје у прошлости 
користећи неколико 
једноставнијих/ 
сложенијих, везаних 
исказа; 
- разумеју сложенији 
опис живих бића и 
предмета; 
- описују жива бића 
предмете користећи 
сложенија језичка 
средства; 
- размењују 
информације везане за 
дату комуникативну 
функцију; 
- разумеју општи смисао 
и већину фраза и израза 
сложенијих разговетних 
текстова савремене 
музике. 

Речи и изразе који се односе на тему; језичке структуре  
There aren’t any biscuits left. Would you like some apples? 
I need a few books for my project. There’s very little coffee 
left. (Quantifiers), There’s not enough light here. 
Samantha found two grey hairs when she was brushing 
her hair this morning. (Countable and uncountable 
nouns),  If I had brought my camera, I could have taken 
some pictures. (Conditional sentences type 3) текстове 
и дијалоге који се односе на тему и интеркултурне 
садржаје (слушају, читају, говоре и пишу). 
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Корелација са другим 
предм.  

ЧОС, српски језик 

Стандарди 
постигнућа 

 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. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2 1.3.3. 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. 2.1.11.  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.   2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.7. 
2.3.8. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.12. 3.1.13. 3.1.14. 
3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.21. 3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.25. 3.1.26. 3.1.27. 3.1.28. 3.1.29. 
3.1.30. 3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.6.  3.3.8.  3.3.9. 

Начин провере 
постигнућа 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у паровима, 
задаци у радној свесци, тестови вештина  и различите технике формативног оцењивања, пројекти 
ученика. 

 

БРОЈ И НАЗИВ 
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 
(Комуникативне 
функције) 

ИСХОДИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Б
р

о
ј ч

ас
о

в
а 

п
о

 т
ем

и
 

О
б

р
ад

а 

О
ст

ал
и

 
ти

п
о

в
и

 

По завршеној 
теми/области ученици 
су у стању да у усменој 
комуникацији: 

Ученици у усменој комуникацији уче и 
увежбавају: 
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8.  Colour 
Описивaње догађаја у 
прошлости; преношење 
својих и туђих мишљења 
и исказа у садашњости и 
прошлости.  
 

- препознају и именују 
појмове који се односе на 
тему; 
- разумеју краће и дуже 
текстове који се односе 
на описивање догађаја у 
прошлости; 
- опишу догађаје у 
прошлости користећи 
једноставнија/ сложенија 
језичка средства;  
- разумеју и саопште 
сложеније исказе који се 
односе на преношење 
својих и туђих мишљења 
и речи у садашњости и 
прошлости; 
- упоређују и уочавају 
сличности и разлике у 
начину живота у 
земљама циљне културе 
и код нас. 

Речи и изразе који се односе на тему; језичке 
структуре  We want to paint the living room. Would 
you be willing to help? Judy might visit us tonight, so 
we should prepare something for dinner. (Full 
infinitive/Bare infinitive) Shopping is my idea of 
having fun. How about going out tonight? (-ing form) 
Lillian said that she had to buy some new make-up. 
(Reported speech - statements) The detective 
wondered where Jack was going. (Reported speech - 
questions)The police officer ordered the driver to stop 
the car. (Reported speech – commands, requests) 
текстове и дијалоге који се односе на тему и 
интеркултурне садржаје (слушају, читају, говоре и 
пишу). 

 
8 

 
3 

 
5 

Корелација са другим 
предм.  

Српски језик, ликовна култура 

Стандарди постигнућа 

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.  1.1.16. 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. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 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. 2.1.11. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 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. 2.1.27. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 
2.3.4. 2.3.7. 2.3.8. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.12. 3.1.13. 
3.1.14. 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. 3.1.25. 3.1.26. 3.1.27. 
3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. 3.3.8. 3.3.9. 

Начин провере 
постигнућа 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у паровима, 
задаци у радној свесци, тестови вештина  и различите технике формативног оцењивања, пројекти 
ученика. 

 

БРОЈ И НАЗИВ 
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 
(Комуникативне 
функције) 

ИСХОДИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И ОПЕРАТИВНИ 
ЗАДАЦИ 

Б
р
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ј ч
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о
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а 
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и

 По завршеној теми/области 
ученици су у стању да у 
усменој комуникацији: 

Ученици у усменој комуникацији уче и 
увежбавају: 

9.  The second written 
test 
Описивање догађаја, 
стања и појава у 
садашњости, прошлости 
и будућности; 

- разумеју текстове који се 
односе на описивање радњи, 
стања и појава у садашњости, 
прошлости и будућности;  
- опишу у неколико везаних 
исказа стања и појаве у 
садашњости, прошлости и 
будућности. 
 

Лексику и језичке структуре које се односе 
на тему и наведене комуникативне 
функције, а које су се радиле у темама 6, 7 
и 8; задатке слушања, читања и вођеног 
писања. 

 
3 

 
0 

 
3 

Корелација са другим 
предм.  

Српски језик 

Стандарди постигнућа 

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. 1.1.16.  1.1.17. 1.1.18. 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. 2.1.8.  2.1.9. 2.1.10. 2.1.12. 
2.1.13. 2.1.15. 2.1.17. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.21.  2.1.22. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 
3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.12.  3.1.14. 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. 
3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. 
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Начин провере 
постигнућа 

Посматрање и праћење, усмена и писмена провера кроз задатке. 

 
 

БРОЈ И НАЗИВ 
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 
(Комуникативне 
функције) 

ИСХОДИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Б
р

о
ј ч

ас
о

в
а 

п
о

 т
ем

и
 

О
б

р
ад

а 

О
ст
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и

 
ти

п
о

в
и

 

По завршеној 
теми/области ученици 
су у стању да у 
усменој комуникацији: 

Ученици у усменој комуникацији уче и 
увежбавају: 

10.  Consumer society 
Описивање предмета; 
описивање радњи стања и 
појава; тражење и давање 
информација која се 
односе на куповину; 
изражавање количина и 
цена;  
 

- препознају и именују 
појмове који се односе 
на тему; 
- разумеју сложенији 
опис предмета, радњи, 
стања и збивања; 
- опишу предмете, 
радње, стања и 
збивања користећи 
позната језичка 
средства; 
- разумеју сложеније 
исказе који се односе 
тражење и давање 
информација везаних за 
куповину и реагују на 
њих; 
- пруже одговарајуће 
информације које се 
односе на куповину; 
- разумеју и саопште 
исказе који се односе на 
изражавање количина и 
цена. 
 

Речи и изразе који се односе на тему; језичке 
структуре  legal –illegal, satisfaction-dissatisfaction, 
responsible-irresponsible, lead-mislead  (opposites) 
All the students have studied hard for the final exam. I 
liked both dresses, but in the end I bought neither of 
them. Would you like coffee or tea? Either, I don't 
mind. Neither Ben nor Carmen seem to understand 
what the problem is. (All/ Both / Neither / None / 
Either) What a great idea! This is such a great offer! 
(exclamatory sentences) текстове и дијалоге који се 
односе на тему и интеркултурне садржаје (слушају, 
читају, говоре и пишу). 

 
6 

 
2 

 
4 

Корелација са другим 
предм.  

српски језик, биологија, грађанско васпитање, час одељенског старешине 

Стандарди постигнућа 

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.  1.1.16. 
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. 1.3.3. 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. 2.1.11. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 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. 2.1.27. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 
2.3.3. 2.3.4. 2.3.7. 2.3.8. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 3.1.11. 
3.1.12. 3.1.13. 3.1.14. 3.1.15. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.21.  3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 
3.1.25. 3.1.26. 3.1.27. 3.1.28. 3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 
3.3.3. 3.3.4. 3.3.6. 3.3.8. 3.3.9. 

Начин провере 
постигнућа 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у паровима, 
задаци у радној свесци, тестови вештина  и различите технике формативног оцењивања, 
пројекти ученика. 

Укупан број часова: 68 22 46 

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



ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

506 

 

Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуникативне компетенције на одређеном језичком нивоу, у 
складу са статусом језика и годином учења. С тим у вези, уз одређене граматичке категорије стоји напомена да се 
усвајају рецептивно, док се друге усвајају продуктивно. 
 
Праћење и вредновање наставе и учења 
 
Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и вредновања. Важно је да наставник 
континуирано прати и вреднује не само постигнућа ученика, процес наставе и учења, већ и сопствени рад како би 
перманентно унапређивао наставни процес.  
Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа знања ученика на почетку школске године како би 
наставници могли да планирају наставни процес и процес праћења и вредновања ученичких постигнућа и 
напредовања. Тај процес се реализује формативним и сумативним вредновањем. Док се код формативног 
оцењивања током године прате постигнућа ученика различитим инструментима (дијагностички тестови, 
самоевалуација, језички портфолио, пројектни задаци и др.), сумативним оцењивањем (писмени задаци, завршни 
тестови, тестови језичког нивоа) прецизније се процењује оствареност исхода или стандарда на крају одређеног 
временског периода (крај полугодишта, године, циклуса образовања). Формативно вредновање није само 
праћење ученичких постигнућа, већ и праћење начина рада и средство које омогућава наставнику да у току 
наставног процеса мења и унапређује процес рада. Током оцењивања и вредновања ученичких постигнућа треба 
водити рачуна да се начини на које се оно спроводи не разликује од уобичајених активности на часу јер се и 
оцењивање и вредновање сматрају саставним делом процеса наставе и учења, а не изолованим активностима 
које стварају стрес код ученика и не дају праву слику њихових постигнућа. Оцењивањем и вредновањем треба да 
се обезбеди напредовање ученика у остваривању исхода, као и квалитет и ефикасност наставе. Сврха 
оцењивања треба да буде и јачање мотивације за напредовањем код ученика, а не истицање њихових грешака. 
Елементи који се вреднују су разноврсни и треба да допринесу свеопштој слици о напредовању ученика, јачању 
њихових комуникативних компетенција, развоју вештина и способности неопходних за даљи рад и образовање. То 
се постиже оцењивањем различитих елемената као што су језичке вештине (читање, слушање, говор и писање), 
усвојеност лексичких садржаја и језичких структура, примена правописа, ангажованост и залагање у раду на часу 
и ван њега, примена социолингвистичких норми. Приликом оцењивања и вредновања неопходно је да начини 
провере и оцењивања буду познати ученицима односно усаглашени са техникама, типологијом вежби и врстама 
активности које су примењиване на редовним часовима, као и начинима на који се вреднују постигнућа. Таква 
правила и организација процеса вредновања и оцењивања омогућавају позитивну и здраву атмосферу у 
наставном процесу, као и квалитетне међусобне односе и комуникацију на релацији ученик – наставник, као и 
ученик – ученик. 
 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА – Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 

Наставне методе Наставни облици рада Наставна средства 

Комуникативна,интерактивна,директна, аудио-
лингвална, метода писаних радова КМ-
читај/слушај/понови/допуни/штиклирај/ 
ТПР/пантомома/ исправи грешку/пронађи уљеза/ 
игра меморије 

Фронтални, индивидуални, 
рад у пару/групи 

Уџбеник,радна свеска, слике,постери,ЦД 
и плејер, географске карте, мапе 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТО-ОБРАЗОВНОМ 
ПРОЦЕСУ ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 
Наставника Ученика 

мотивише ученике 
за рад,развија  
њихова 
интересовања, 
организује 
наставни процес 
подстиче сарадњу 
и самосталност у 
раду, креативно и 
критичко 
мишљење, 
 интерпертира, 
објашњава, 

Слушају, пишу,читају,  
учествују у  
дијалогу/дискусији, 
понављају, доносе 
закључке,постављају 
питања, уче песмицу на  
памет, рецитују 
,драматизују 
текст,самостално пишу 
писмену /контролну  
вежбу/диктат, попуњавају 
задатке у радној 
свесци,раде домаће 

Посматрање и вредновање 
ангажованости на 
часу;усмене провере; 
писмене провере (тестови, 
писмени 
задаци,диктати);провера 
усвојености градива кроз 
домаће задатке; 
оцељивање(од стране 
наставника/од стране 
ученика) 
 

Историја;географија;биологија/екологија; 
српски језик; спорт; грађанско 
васпитање;информатика 
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поставља питања, 
демонстрира, 
помаже 
ученицима,даје 
упутства за рад у 
пару/групи,ради 
припрему за 
писмене провере 
знања, писменим 
путем проверава 
ниво усвојености 
знања, 
оцењује,усмено 
испитује, 

задатке, раде Project Work, 
глуме, препричавају,дају 
сугестије за рад на часу, 
самостално пишу краћи 
састав,евалуирају знање 
других ученика 

 
 
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, 
- 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. 

 
Анализа рада клуба “The 

English Club” 

  
2 
 

 
2 
 

6.  
Укупно 

  
36 

 
36 
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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. 
 

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 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 
Циљ и задаци 
 
Циљ наставе ликовне културе 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 проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама; да изразе и образложе своје 
мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне 
садржаје, као и да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са 
демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 
Задаци образовно- васпитног рада у настави ликовне културе састоје се у стварању разноврсних 
могућности кроз различите садржаје и облике рада и развијању  ученикових способности за: 
-развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената; 
-стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и 
средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства; 
-развијање способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе 
за увођење у визуелно мишљење; 
-развијање смисла за естетске ликовне и визуелне вредности које се стичу у настави, а примењују у 
раду и животу; 
-развијање моторичких способности ученика и навика за лепо писање; 
-подстицање интересовања, стварање и неговање потребе код ученика за посећивањем музеја, изложби 
, као и за чувањем културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде; 
стварањем услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и 
друштвене појаве; 
-омогућавање разумевања позитивног емоционалног става према вредностима изреженим  у делима 
различитих подручја визуелних уметности; 
-развијање способности за препознавање основних  својстава традиционалне, модерне и савремене 
уметности. 
 
Оперативни задаци 
 
Ученици треба да се: 
-оспособе да опажају и представљају: слободне композиције, визуелне метафорике, контрасте, 
јединства и доминанте у простору, фантастике; 
-формирају навике за виши ниво културе рада, квалитет производа, културу живота и слободног 
времена; 
ликовно- визуелно описмене, развију креативне способности, припремају за ефикасно и савремено 
укључивање у рад, односно за различита занимања. 
 

СТАНДАРДИ  
 
ОСНОВНИ  НИВО 
- Разликује у свом раду основне медије, материјале и технике. 

- Изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове. 

- Описује своје радове и радове других (исказује утисак) 

- Зна да наведе знакове из свакодневног живота које имају пренесено значење. 

- Зна улогу знакова у свакодневном животу. 

- Разликује контраст као супротставаљање квалитета истиг или различитих ликовних елемената. 

- Појам доминантем повезује са истицање, наглашавањем неке вредности. 
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- Разликује појмове реално- иреално. 

- Познаје места и изворе на којима може да прошири своја знања о уметности (галерија, музеј, 

атеље... ) 

 
СРЕДЊИ  НИВО 
- Познаје и користи различите изражајне могућности класичних и савремених медија, техника и 

материјала визуелних уметности. 

- Одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику) помоћу којих ће на најбољи начин 

реализовати своју идеју. 

- Уочава међусобну повезаност ликовних елемената у композицији. 

- Користи се богатством линија у грађењу композоције. 

- Поседује осећај за валерске вредности и различите текстуре и користи различите материјале за 

изражавање спонтаног ритма. 

- Примењује појам стилизације у радовима. 

- Образлаже свој рад и радове других (наводи садржај, тему, карактеристике технике) 

- Лоцира одабрана уметничка дела у историјски друштвени контекст. 

- Поседује одређено знање о имагинарном, наводи примере нестварних бића из историје. 

- Познаје и користи комплементарне, топле и хладне боје. 

- Одабира адекватан садржај да би стварао и декодирао визуелне шифре. 

- Развија своју машту и креативност не ослањајући се само на репродуковање. 

- Проналази различите начине повезивања ликовних елемената у гражењу композиције. 

- Уме да истакне доминантан мотив, боју и остварује јединство уједињењем свих ликовних 

елемената. 

 
НАПРЕДНИ  НИВО 
- Познаје и користи различите изражајне могућности класичних и савремених медија, техника и 

материјала визуелних уметности. 

- Одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику) помоћу којих ће на најбољи начин 

реализовати своју идеју. 

- Уочава међусобну повезаност ликовних елемената принципа и садржаја, на свом раду и 

радовима других. 

- Изводи радове са одређеном намером, користећи основне ликовне елементе и приципе да би 

постигао одређени ефекат. 

- Користи тачне термине (контраст, јединство, хармонуја, равнотежа, доминанта...) када 

образлаже свој рад и радове других. 

- Анализира одабрана уметничка дела у односу на време настанка (прави паралелу између 

реалног и модерне уметности) 

- Самостално гради маштовита и оригинална ликовна решења, стилизованих облика. 

- Користи савремене облике комуникације (фотографија, видео, филм) за продубљивање својих 

знања. 

- Успешно користи терминологију (амблем, знак, персонификација, хералдика, алегорија) при 

анализи радова. 

- Вешто повезује ликовне елементе и приципе у једну целину. 

- Разуме међусобну повезаност и утицај уметности и других области живота. 
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Ученик/ученица: 
 1. ниво - ОСНОВНИ 2. ниво - СРЕДЊИ 3. ниво - НАПРЕДНИ 

1. Медији, 
материјали и 
технике 
визуелних 
уметности 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у 
свом раду) основне меди-је, 
материјале и технике 
(цртање, сликање, ваја-н>е) 
визуелних уметности 
ЛК.1.1.2. изводи 
дводимензионалне и 
тродимензионалне радове 
ЛК. 1.1.3. описује свој рад и 
радове других (нпр. исказује 
утисак) 

ЛК.2.1.1. познаје и 
користи (у свом раду) 
основне из-ражајне 
могућности класичних и 
савремених медија, 
техника и материјала 
визуелних умет-ности 
ЛК.2.1.2. образлаже свој 
рад и радове других (нпр. 
наводи садржај, тему, 
карактеристике 
технике...) 

ЛК.3.1.1. познаје и користи 
различите изражајне могућности 
класичних и савремених медија, 
техника и матери-јала визуелне 
уметности 
ЛК.3.1.2. одабира адекватна 
средства (медиј, материјал, тех-
нику, поступак) помоћу којих ће на 
најбољи начин реализовати своју 
(одабрану) идеју 

2. Елементи, 
принципи и 
садржаји (теме, 
моти-ви, 
идеје...) 
Визуелних 
уметности 

ЛК. 1.2.1. описује свој рад и 
радове других (нпр. исказује 
утисак) 

ЛК.2.2.1. одабира 
адекватан садржај да би 
представио неку идеју 
или концепт 
ЛК.2.2.2. образлаже свој 
рад и радове других 
(нпр. наводи садржај, 
тему, карактеристике тех-
нике...) 

ЛК.3.2.1. одабира адекватна 
средства (медиј, материјал, тех-
нику, поступак) помоћу којих ће на 
најбољи начин реализовати своју 
(одабрану) идеју 
ЛК.3.2.2. изводи радове са 
одређеном намером, користећи 
основне визуелне елементе и 
принципе да би пости -гао 
одређени ефекат 
ЛК.3.2.3. користи тачне термине 
(нпр. текстура, ритам, об-лик...) из 
визуелних уметности (примерене 
узрасту и садржају) када образлаже 
свој рад и радове дру| и х 
ЛК.3.2.4. уочава међусобну 
повезаност елемената, принцпмл и 
садржаја на свом раду и на 
радовима други х 

3. Улога, развој и 
различи-тост 
визуелних 
уметности 

ЛК. 1.3.1. описује разлике које 
уочава на уметничким радо-
вима из различитих земаља, 
култура и периода 
ЛК. 1.3.2. зна да наведе 
различита занимања за која су 
по-требна знања и вештине 
стечени учењем у визу-елним 
уметностима (нпр. 
костимограф, дизајнер, 
архитекта...) 
ЛК.1.3.3. познаје места и 
изворе где може да прошири 
своја знања везана за 
визуелне уметности (нпр. 
музеј, галерија, атеље, 
уметничка радионица...) 
ЛК.1.3.4. зна неколико 
примера примене визуелних 
уметности у свакодневном 
животу 

ЛК.2.3.1. лоцира 
одабрана уметничка 
дела у историј-ски и 
друштвени контекст 

ЛК.3.3.1. анализира одабрана 
уметничка делау оджн \ на време 
настанка и према културној 
припаднт ги (описује основне 
карактеристике, намеру уметни 
ка...) 
ЛК.3.3.2. описује потребна знања и 
вештине који су неопход ни у 
занимањима везаним за визуелне 
умг 1НО1 1 и 
ЛК.3.3.3. користи 
другаместаиизворе(нм|>. 
библиотека, ин-тернет...) да би 
проширио своја ШММ И | ни |у1''1них 
уметности 
ЛК.3.3.4. разуме међусобну 
повезашкт и утиц.1| уметности и 
других области живота 
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МУЗИЧКА   КУЛТУРА 
 
ЦИЉЕВИ: 
  
1. Стицање базичне уметничке писмености  

2. Напредовање ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа 

3. Упознавање музичке културе путем обраде тема повезаних са музиком различитих епоха 

4. Неговање смисла за заједничко и индивидуално музицирање у свим облицима 

васпитнообразовног рада са ученицима 

5. Стварање интересовања за активно бављење музиком 

6. Подстицање стваралачке способности код ученика 

7. Развој музикалности и креативности ученика 

8. Развијање критичког мишљења 

 
ЗАДАЦИ: 
 

1. Стварање разноврсних могућности и различитих садржаја и облика рада чија је сврха 

реализација циљева и задатака обрзовања музичке културе 

2. Стицање знања о музици различитих епоха 

3. Развијање способности извођења музике певањем и свирањем 

4. Оспособљавање ученика за стваралачке музичке активности којима се доприноси развоју 

креативног мишљења 

5. Слушање и разумевање музичких порука уметничког дела којима се доприноси развоју музичког 

мишљења 

6. Оспособљавање ученика за доживљавање и разумевање музике, за естетско процењивање 

уметничких дела и музичку интерпретацију 

7. Неговање рада школских ансамбала- хора и оркестра 

8. Даље упознавање изражајних средстава музичке уметности 

 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 
Ученик уме да / треба да  
 
1. Препозна основне елементе музичке писмености 
2. Препозна основне карактеристике музичких инструмената 
3. Препозна историјско-стилске периоде,  музичке жанрове и народно стваралаштво 
4. Анализира повезаност музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са изражајношћу 
5. Анализира структуру и драматургију одређеног жанра 
6. Анализира повезаност народног музицирања са контекстом народног живота 
7. Препознаје извођачке саставе у музичком делу 
8. Разуме историјске и друштвене околности настанка жанра и музичког фолклора 
9. Критички и аргументовано образлаже свој суд 
10. Препознаје теме из познатих копозиција домаћих и страних аутора 
11. Упознаје музику различитих жанрова 
12. Сам ствара музику и буде ангажован у музичким активностима 
13. Активно учествује у припремању програма за такмичења и јуавне наступе 
14. Стечена искуства у стварању и слушању музике користи у процени својих и других музичких дела 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
 
 У програму музичке културе за осми разред истакнуто место има стицање знања о музици кроз 
различите епохе. Циљ је обрада тема, значајних за разумевање улоге музике у друштву, упознавање 
изражајних музичких средстава, инструмената, жанрова и облика, истакнутих стваралаца и извођача. 
Циљеви се остварују криз слушање музике и активно музицирање. Основе музичке писмености и 
теоријски појмови су у функцији бољег разумевања музике. 
Школски програм је сачињен од више подручја која се прожимају и  чине садржајну и програмску целину 
предмета:  певање и свирање уз усвајање музичког писма, ритмике и интонације (стицање основа 
музичке писмености);  слушање музике уз усвајање појмова опште музичке културе; музичко 
стваралаштво уз развијање маштовитости и креативности и стицање знања и музици. 
 Основни принцип у остваривању циљева и задатака је активно учешће ученика на часу, а час 
музичке културе је доживљај за ученике. Наставна јединица је увек уметнико дело. На часу је потребно 
обухватити разна подручја рада и комбиновати разне методе због успешности часа. 
 
НАСТАВНА ТЕМА БРОЈ 1:  СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 
   
- Слушање вокално-инструменталне, вокалне и инструменталне музике разних жанрова домаћих и 
страних композитора 
- Ученик уме на основу слушаних примера да именује изражајне елементе, извођачки састав, музичке 
жанрове, опише и анализира карактеристике звучног примера 
- Препознавање структуре одређеног музичког жанра и историјско-стилског контекста звучног примера 
- Емотивно реаговање на слушане композиције и разговор о карактеру, садржају, и естетским 
вредностима  
- Оспособљавање ученика да постану активни слушаоци озбиљне музике 
-Упознавање елемената музичке писмености и извођачких састава 
 
НАСТАВНА ТЕМА БРОЈ 2:  АКТИВНО МУЗИЦИРАЊЕ - ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ ПЕВАЊЕМ И 
СВИРАЊЕМ 
 
А) ПЕВАЊЕ 
- Певање једноставних дечјих, народних или популарних песама, арија, тема  по слуху и из нотног те  
- Развијање музичких- певачких способности и емоционалног доживљавања музике 
- Указивање на значај правилне хигијене гласа, стална брига о положају тела при певању, вежбе за 
певачко дисање, распевавање уз инструменталну пратњу и без ње, певање каденце 
- Развијање слуха, осећаја за ритам, музичког памћења 
- Примена елемената музичке писмености 
 
Б) СВИРАЊЕ 
- Обрада и свирање једноставних дечјих, народних и популарних композиција на бар једном инструменту 
-  Коришћење доступних дечјих музичких инструмената и Орфовог инструментаријума 
- Повезивање певања са инструменталном пратњом 
- Свирање примера из музичке литературе 
 
В) ОСНОВЕ МУЗИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ 
- На примерима за певање и свирање проширују се и примењују стечена знања музичке писмености 
- Сналажење у нотном запису и његова детаљна анализа уз коришћење научених стручних израза и 
појмова 
- Анализа музичких елемената и карактеристика 
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- Упознавање функције елемената музичке писмености и извођачких састава 
 
НАСТАВНА ТЕМА БРОЈ 3:  МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО (ИЗРАЖАВАЊЕ И СТВАРАЊЕ) 
 
- Подстицање музичке фантазије, прављење музичких инструмената од предмета из окружења 
- Извођење пратећих ритмичких и мелодијско-ритмичких деоница на направљеним муузичким 
инструментима 
- Осмишљавање мањих музичких целина на основу понуђених модела 
- Осмишљавање пратећих аранжмана за Орфов инструментаријум и друге задате музичке инструменте  

- Импровизација или компоновање једноставних музиких целина у оквиру различитих жанрова и стилова 
- Импровизација мелодије на задати текст 
- Смишљање аранжмана за композицију која се пева или свира 
- Компоновање заокружених целина 
- Осмишљавање музике за школсу представу, приредбу или перформанс 
 
 ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД БРОЈА ЧАСОВА ПО ТЕМАМА 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА САДРЖАЈИМА ОСТАЛИХ  НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 
 
 Наставу као и  садржаје песама и композиција увек треба повезивати са садржајима осталих 
наставних предмета: српски језик, историја, географија, физичко  
васпитање, ликовна култура, енглески језик, немачки језик, руски језик, такође са музичким животом уже 
и шире друштвене средине:  ученици и школа, празници и обичаји, домовина и завичај, природа и 
околина, годишња доба и учествовати на такмичењима и музичким приредбама. 
 Садржаји музичке културе пружају ученицима знања и обавештеност која им омогућавају да 
разликују стварне вредности и квалитет у музици која их окружује у свакодневном животу и  да их 
разликују од садржаја који не развијају њихов укус и не доприносе њиховом естетском васпитању. 
 
ЗАХТЕВИ  ПРОГРАМА  ПО  АКТИВНОСТИМА 
 
А) ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ ПЕВАЊЕМ 
- Наставник полази од психофизичког развоја ученика, као и гласовних могућности, ширећи њихов 
интерес и богатећи их новим садржајима 
- Наставника код ученика развија љубав према музици, смислу за лепим, помаже развој личности 
ученика, оплемењује га и улепшава му живот 
- Наставник је слободан у избору песама и води рачуна да су заступљене народне, уметничке, песме 
савремених дечјих композитора, химне, пригодне, композиције са фестивала дечјег стваралаштва, али и 
нека забавна, модерна - актуелна песма. 
- Песма која се учи по слуху или из нотног текста, утиче на развој слуха и музичких способности. 
Певањем се стичу нова сазнања и развија музички укус 
- Кроз певање се савлађују  појмови из основа музичке писмености и инсистира на изражајном 
интерпретирању- динамици, фразирању, доброј дикцији 

редни број 
наставне теме Назив наставне теме 

број 
часова по 
теми 

бр. часова за 
обраду новог 
градива 

бр. часова за 
утврђивање 
градива 

бр. за друге 
типове 
часова 

1. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 20 11 6 3 

2. 
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 
ПЕВАЊЕМ И СВИРАЊЕМ 

8 5 3  

3. 
МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО- 
ИЗРАЖАВАЊЕ И СТВАРАЊЕ 

6 4  2 

 УКУПНО: 34 20 9 5 
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Б) ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ СВИРАЊЕМ 
- Наставник укључује све ученике у процес свирања, а нарочито оне који имају потешкоћа у певању. То 
је начина да се сви укључе у групно музицирање. 
- Користе се мелодијски и ритмички инструменти Орфовог инструментаријума, а свирање је олакшано 
због могућности коришћења нотних примера, јер су ученици описмењени 
- Развијање дечјих предиспозиција за музичко обликовање и омогућавање да се доживи радост свирања 
- Обавезно је свирање државне и Химне Светом Сави 
 
В) СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 
- Слушање музике мора бити активан психички процес који обухвата емоционално доживљавање и 
мисаону активност. 
- Наставник организује правилан приступ у слушању дела ради правилног естетског односа према  
музици и тумачења дела и садржаја 
- Трајање, садржај и музички израз слушане композиције мора да одговара могућностима перцепције 
ученика и организацији часа 
- Равноправно су заступљене вокалне, инструменталне и вокално -инструменталне композиције 
- Пре слушања треба обновити знање о музичким изражајним средствима  
- После слушаног дела следи разговор и анализа начина извођења кроз дијалог са ученицима у ком се 
подстиче слободно изражавање 
- Пожељно је да изабрана инструментална дела за слушање имају карактеристичано расположење, 
изразит ритам, пуно израза и својом упечатљивошћу привуку пажњу 
- Подаци о композитору се представљају уопштено, са основним хронолошким подацима уз пригодне 
анегдоте 
 
Г) МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО  
- Дечје музичко стваралаштво је виши степен активирања музичких способности које се стичу у свим 
музичким активностима 
- Подстиче музичку фантазију, обликује стваралачко мишљење, продубљује интересовања и доприноси 
усвајању и памћењу музичких репродуктивних и стваралачких активности и знања 
- Стваралаштво може бити заступљено кроз: музичка питања и одговоре, компоновање мелодије на 
задати текст, састављање мелодије од понуђених двотакта, импровизација покрета на одређену музику 
 
ОБРАЗОВНИ  СТАНДАРДИ 
 
Образовни стандарди су дефинисани за четири области у три нивоа постигнућа:  основни, средњи и 
напредни 
1. Основни ниво означава елементарни ниво знања о одређеном проблему, овладаност основним 
појмовима и умећима 
2. Средњи ниво  подразумева аналитичко мишљење у оквиру постојећег знања и логичко 
повезивање елемената  
3. Напреди ниво означава способност критичког мишљења уз осмишљавање креативних 
решења и аргументовано образлагање сопственог става 
 
1. ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ   
Основни ниво: 
 МК 1.1.1. Препознавање основних елемената музичке писмености 
 МК 1.1.2. Описивање основних карактеристика:   
  - музичких инструмената 
  - историјско-стилских периода 
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  - музичких жанрова 
  - народног стваралаштва 
 
Средњи ниво: 
 МК 2.1.1. Анализирање повезаности музичких елемената и карактеристика музичких 
инструмената са музичком изражајношћу   
 МК 2.1.2. Анализирање повезаности структуре и драматургије одређеног музичког жанра  
 МК 2.1.3. Анализирање повезаности облика народног музицирања са специфичним контекстом 
народног живота  
 
Напредни ниво: 
 МК 3.1.1. Познавање функције елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру 
музичког дела  
 МК 3.1.2. Разумевање историјских и друштвених околности настанка жанра и облика музичког 
фолклора 
 МК 3.1.3. Критички и аргументовано образлаже свој суд  
 МК 3.1.4. Уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетском контексту 
 
2. СУШАЊЕ МУЗИКЕ  
Основни ниво: 
 МК 1.2.1. Именовање музичких изражајних елемената   
 МК 1.2.2. Именовање извођачког састава   
 МК 1.2.3. Именовање музичких жанрова   
 МК 1.2.4. Именовање српског музичког фолклора   
 
Средњи ниво: 
 МК 2.2.1. Анализирање и описивање карактеристика звучног примера кроз садејство опажених 
музичких елемената 
 МК 2.2.2. Препознавање структуре одређеног музичког жанра   
 
Напредни ниво: 
 МК 3.2.1. Откривање везе опажајних карактеристика анализираног слушног примера са 
структуралном и драматуршком димензијом звучног примера 
 МК 3.2.2. Откривање везе опажајних карактеристика анализираног слушног примера са 
жанровским и историјско- стилским контекстом звучног примера 
 МК 3.2.3. Откривање везе опажајних карактеристика анализираног слушног примера са 
контекстом настанка и применом различитих облика музичког фолклора 
 
3. МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ  
основни и средњи ниво: 
 МК 1.3.1. Певање једноставних дечјих, народних или популарних композиција 
 МК 1.3.2. Свирање једноставних дечјих, народних или популарних композиција на бар једном 
инструменту  
 
Напредни ниво: 
 МК 3.3.1. Извођење разноврсног музичког репертоара певањем и свирањем, солистички и групно 
у школским ансамблима 
 
4. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО  
Основни и средњи ниво: 
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 МК 1.4.1. Прављење музичких инструмената, користећи предмете из окружења 
 МК 1.4.2. Осмишљавање мањих музичких целина на основу понуђених модела 
 МК 1.4.3.  Извођење пратећих ритмичких и мелодијско-ритмичких деоница на направљеним 
инструментима 
 МК 1.4.4. Учествовање у одабиру музике за дати историјски и жанровски контекст 
 
Напредни ниво: 
 МК 3.4.1. Осмишљавање пратећих аранжмана за Орфов инструмантаријум и друге инструменте  
 МК 3.4.2. Импровизовање или компоновање мањих музичких целина у оквиру различитих 
жанрова и стилова 
 МК 3.4.3. Осмишљавање музике за школску приредбу представу или перформанс 
 
ИСТОРИЈА 
 
Сврха: наставе историје је да ученици стекну опште образовање, да уочавајући узрочно-последичне везе 
развијају критичко и самостално мишљење, разумеју историјске токове и процесе, улогу истакнутих 
личности у развоју људског друштва и да познају националну и општу историју. 
 
Циљеви наставе историје је да осигура да:  
Сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда 
образовних постигнућа 
Да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама 
Да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима  
Развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје 
Развијање историјске свести  и хуманистичко образовање ученика 
Да допринесе разумевању историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса 
Развијање националног и европског идентитета и духа толеранције код ученика 
 
Задаци наставе историје:  
Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе историје сврха, 
циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе историје буду у пуној мери реализовани  
Да ученици разумеју историјске догађаје, појаве и процесе, улогу истакнутих личности у развоју људског друштва 
и да познају националну и општу историју ( политичку, економску, културну, друштвену...), као и историју суседних 
народа и држава 
 
Оперативни задаци: 
- Разумевање основних одлика савременог доба – од краја 19. до почетка 21. века 

- Разумевање основних одлика капиталистичког и социјалистичког друштва 

- Стицање знања о личностима које су обележиле доба од краја 19. до почетка 21. века у општој и националној 
историји 

- Стицање знања о развоју српске државе од краја 19. века до краја Првог светског рата 

- Стицање знања о настанку и развоју Краљевине СХС (Југославије) 

- Стицање знања о светским ратовима и међуратном раздобљу 

- Стицање знања о Југославији и свету после Другог светског рата 

- Стицање знања о улози религије од краја 19. до почетка 21. века 

- Упознавање културних достигнућа од краја 19. до почетка 21. века 

- Упознавање културних достигнућа Срба од краја 19. до почетка 21. века  

- Коришћење историјских карата за период од краја 19. до почетка 21. века  
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Начин остваривања програма: Континуирано припремање за часове, како наставника тако и  ученика  
Планирање наставе на годишњем и месечном нивоу  
Што више користити методе рада, које активирају ученике и у  којима су самосталнији у раду  
Што интересантније извођење наставе историје подстицањем  креативног и критичког  мишљења код ученика, 
развијањем моралних ставова и емотивног односа према догађајима... 
Обезбеђивање корелације са сродним предметима: географија, српски језик, грађанско, веронаука,  ликовно и 
музичко васпитање.... 
Консултације са наставницима сродних предмета 
Осмишљавање додатног материјала  
Брижљиво планирање и рационално извођење различитих метода рада ради постизања што веће 
индивидуализације наставе и што већег искоришћавања и развоја ученичких капацитета  
Правилан избор и комбинација различитих облика рада на часу  
Стално коришћење историјске карте и историјског атласа 
Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: илустрације, шеме, графикони,  дијапозитиви, ППТ, 
филмови... 
Посета локалном музеју и културно-историјским споменицима, историјском архиву... 
Упућивање ученика на коришћење додатне литературе, интернета, енциклопедија...   
 
Врсте активности у образовно-васпитном раду 
Слуша на часу и активно учествује (континуирано се јавља, учествује у разним облицима рада на часу, израђује 
задатке-контролне, домаће...) 
Чита уџбеник, издваја најважније чињенице и појмове, израђује домаће задатаке 
Објашњава основне појмове везане за одређени период  
Користи историјску карту уз помоћ наставника или самостално  
Чита и анализира историјске изворе, шеме, графиконе, лозе... 
Развијање креативног и критичког мишљења анализом историјских текстова, графикона, историјске карте... 
Уочава узрочно-последичне везе 
Уочава и анализира значај историјских личности  
Повезује и проширује стечена знања  
Повезује и инерпретира догађаје 
Разликује и упоређује државно и друштвено уређење земаља одређене епохе и простора кроз одређен временски 
континуум 
Анализира војну историју (савезе, битке, јачину и слабост противника...), политичку, економску, културну... 
Користи текстове из историјске читанке 
Комбинује сазнања из опште, националне и локалне историје 
Повезује знања из различитих области, успоставља корелацију између садржаја 
Посећује актуелне изложбе у граду ( са наставником и самостално ) 
Користи додатне изворе и литературу: интернет и енциклопедије... 
Извештава о резултатима свог рада: одговара на часу, поставља питања, износи своје ставове, предаје лекцију... 
Процењује свој и туђи рад  
Развија емотивни однос и изграђује морални став према одређеним историјским личностима и догађајима 
Израђује помоћна наставна средства: паное, карте, шеме, лозе...  
Учествује у раду у пару, групном раду, сарађује са другима 
У складу са својим индивидуалним потребама ученик користи часове додатне и допунске наставе, секције, 
припрема се и учествује на такмичењу 
 
Неки од препоручених начина прилагођавања програма образовања ученицима којима је потребна додатна 
образовна подршка: 
просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор градива за 
учење и вежбање, прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања, домаћих...) 
што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка 
размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи... 
коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја 
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Циљ и задаци наставе историје остварују се кроз различите садржаје, методе и облике рада, уз поштовање 
Образовних стандарда за крај обавезног образовања 
 
Корелација са другим предметима (навести по наставној теми) 
 
СВЕТ КРАЈЕМ 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА 
 
Српски језик, ликовна култура, музичка култура: Књижевност и уметност почетка 20. века, Правци у сликарству, 
Филм; 
Граћанско васпитање: Облици државног уређења; 
Географија: Политичка карта Европе, Балкна а, Србије и Црне Горе; 
 
СРБИЈА И СРБИ У ХАБЗБУРШКОМ И ОСМАНСКОМ ЦАРСТВУ ОД БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА ДО ПРВОГ 
СВЕТСКОГ РАТА 
 
Српски језик, Ликовна култура, Музичка култура: Књижевност и уметност почетком 20. века; 
Граћанско васпитање: појмови апсолутизма, парламентаризма, демократије и аутономије; 
 
ПРВИ СВЕТСКИ РАТ И РЕВОЛУЦИЈЕ У РУСИЈИ И ЕВРОПИ 
 
Географија: Престанак постојања неких држава и формирање нових; Границе Србије и Црне Горе данас; 
 
Грађанско васпитање: појам револуција; 
 
СРБИЈА И ЦРНА ГОРА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ 
 
Географија: Политичка карта Србије и Балкана данас; 
Грађанско васпитање: појам декларација, уједињење, облици државног уређења; 
Музичка култура: Химна Боже правде, песме: Тамо далеко и Марш на Дрину; 
Српски језик: Милутин Бојић, Плава гробница; 
 
СВЕТ ИЗМЕЂУ ПРВОГ И ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 
 
Географија: Политичка и економска криза, Политичка карта Европе и света; 
Граћанско васпитање: Међународне организације; 
Ликовна култура: Уметнички правци у међуратном периоду, Филм 
 
ЈУГОСЛОВЕНСКА КРАЉЕВИНА 
 
Музичка култура: Химна „Боже правде“ 
Географија: Политичка карта Балканског полуострва; 
Српски језик: развој књижевности у међуратном периоду; 
Ликовна култура: развој уметности у међуратном периоду; 
Грађанско васпитање: појмови- пуч, диктатура, устав, демонстрације 
 
ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ 
 
Географија: Политилка карта Европе и света; 
Грађанско васпитање: Угрожавање људских права, дискриминација, национална, верска, рсна, холоаксут и 
геноцид 
Српски језик: Дневник Ане Франк; 
 
ЈУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ 
 
Грађанско васпитање: расна, верска и национална дискриминација, холокасут и геноцид; 
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Географија: политичка карта балкана; демографска кретања у време рата; 
Српски језик: Иван горан Ковачић, Јама 
 
СВЕТ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 
 
Грађанско васпитање: Организација УН 
Географија: Политичка карта Европе и света, глобализација, карактеристике држава Трећег света, свемирска 
трка. 
Билогоија: екологија и заштита животне средине 
 
ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 
 
Српски језик, ликовна култура, музичка култура: Савремена књижевности и уметност 
Географија: Политичка карта Балканског полуострва и Европе; Демографска кретања и промене у Србији у 
послератном периоду; Промене граница на Балкану у послератном периоду; 
Грађанско васпитање: изградња националне свести на темељима демократије, цивилизацијских тековина и 
поштовања основних људских права; 
Планиране иновације и угледни часови: 
Мултимедијална настава (ППП, наставни филмови...) 
Четници и партизани-угледни час. 
 
ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ: 

Редни 
број 

Назив наставне теме 
бр.часова за 

обраду 

бр. часова за 
утврђивање, 
пис. провере 

За друге 
типове часова 

1 Свет крајем 19-ог и почетком 20-ог века 3 2 1 

2 
Србија, Црна Гора и Срби у Хабзбуршком и 
Османском царству од Берлинског конгреса 
до првог светског рата 

7 5 1 

3 Први светски рат и револуција у Русији 3 2 1 

4 Србија и Црна Гора у првом светском рату 2 2 1 

5 Свет између првог и другог светског рата 4 3 1 

6 Југословенска краљевина 3 2 1 

7 Други светски рат – тотални рат 3 2 1 

8 Југославија у другом светском рату 4 3 1 

9 Свет после другог светског рата 2 1  

10 Југославија после другог светског рата 3 2 2 

     Укупно: 34  24      10 

Укупно часова:           68 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ: 
 

ред. бр. 
наставне 
теме 

назив наставне теме бр. часова по теми 

1 Свет крајем 19-ог и почетком 20-ог века 3 

2 Србија, Црна Гора и Срби у Хабзбуршком и Османском царству од 
Берлинског конгреса до првог светског рата 

4 

3 Први светски рат и револуција у Русији 4 
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4 Србија и Црна Гора у првом светском рату 3 

5 Свет између првог и другог светског рата 2 

6 Југословенска краљевина 4 

7 Други светски рат – тотални рат 3 

8 Југославија у другом светском рату 3 

9 Свет после другог светског рата 2 

10 Југославија после другог светског рата 2 
 
Укупно часова: 30 
 
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: 
 

ред. бр. 
наставне 
теме 

назив наставне теме бр. часова по теми 

1 Свет крајем 19-ог и почетком 20-ог века 3 

2 Србија, Црна Гора и Срби у Хабзбуршком и Османском царству од 
Берлинског конгреса до првог светског рата 

4 

3 Први светски рат и револуција у Русији 4 

4 Србија и Црна Гора у првом светском рату 3 

5 Свет између првог и другог светског рата 2 

6 Југословенска краљевина 4 

7 Други светски рат – тотални рат 3 

8 Југославија у другом светском рату 3 

9 Свет после другог светског рата 2 

10 Југославија после другог светског рата 2 
Укупно часова:30 
 

 
ГЕОГРАФИЈА 
 
                                    

Ред. број 
наставне  
теме 

НАСТАВНА  ТЕМА Број 
часова 
по теми 

Број часова за 

обраду остале 
типове 
часова 

I УВОД У ПРОГРАМСКЕ САДРЖАЈЕ 1 1  

II ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА СРБИЈЕ     2 1 1 

III ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 26 17 9 

IV СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА СРБИЈЕ 8 5 3 

V СРБИ ВАН ГРАНИЦА СРБИЈЕ 4 2 2 

VI ПРИВРЕДА СРБИЈЕ 18 12 6 

VII СРБИЈА У САВРЕМЕНИМ ИНТЕГРАЦИЈСКИМ 
ПРОЦЕСИМА 

3 2 1 

VIII ЗАВИЧАЈНА ГЕОГРАФИЈА 4 2 2 

     

 СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ГРАДИВА 2  2 

 
    

УКУПНО ЧАСОВА 68 42 26 
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НАСТАВНА ТЕМА  :                                   ОСМИ РАЗРЕД 
1. УВОД У ПРОГРАМСКЕ САДРЖАЈЕ   1 час 

Образовни циљеви:                   Упознавање ученика са програмским садржајем географије у осмом разреду и са обавезама 
које их очекују. 

Васпитни циљеви: Стицање опште културе и образовања и разумевање сврхе циљева и задатака изучавања 
националне географије. 

Садржај наставне  теме 
: 

- Увод у програмске садржаје 

Методе рада: Дијалошка, илустрациона, демонстрациона 

Корелација : Историја 

Време реализације:  Септембар 
 

Образовни стандарди –
основни ниво 

 
_____________________ 

Образовни стандарди –
средњи ниво  

 
_____________________ 

Образовни стандарди –
напредни ниво 

 
_____________________ 

НАСТАВНА ТЕМА   2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ВЕЛИЧИНА И ГРАНИЦЕ 
    СРБИЈЕ   2 (1+1) 

Образовни циљеви: Стицање знања ученика о математичком, физичкогеографском 
економскогеографском и војностратешком положају, границама и величини наше земље; 
оспособљавање ученика за разумевање и тумачење сложених политичкогеографских 
промена у свету и код нас. 

Васпитни циљеви: Стицање опште културе и образовња ученика и оспособљавање за самостални рад и 
примену стечених знања у свакодневном животу. 

Садржај наставне  теме 
: 

- Географски положај, величина и границе Србије 

Методе рада: Дијалошка, илустрациона, демонстрациона 

Корелација : Историја (Стварање Краљевине Југославије, СФРЈ,......) 

Време реализације:  Септембар 
 

Образовни стандарди –
основни ниво 

ГЕ 1.1.1.Препознаје географски положај Србије у Европи и на Балканском полуострву, зна 
њену површину, именује државе са којима се граничи и важне граничне прелазе; 

Образовни стандарди –
средњи ниво  

ГЕ 2.1.1.Одређује географсу ширину и географску дужину Србије, описује 
физичкогеографски, економскогеографски и саобраћајногеографски положај и зна површину 
Србије и граничне прелазе према суседним државама и проказује геог. Елементе на немој 
карти; 

Образовни стандарди –
напредни ниво 

ГЕ 3.1.1.Објашњава математичкогеографски положај Србије и његове узрочно последичне 
односе, објашњава географске везе и законитости физичкогеографског, 
економскогеографског и саобраћајногеографског положаја, неетничност наших граница и 
важност међуграничних прелаза; 

НАСТАВНА ТЕМА  :  
3. ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ СРБИЈЕ  26 (17+9) 

Образовни циљеви: Стицање знања ученика о постанку и територијалном распореду главних рељефних целина, 
географским одликама Панонског басена и Јужног обода Панонског басена, географском 
положају, простирању и одликама Планинске регије – Српско-македонске масе, Динарских 
планина и котлина, Карпатско-балканским планинама и котлинама, са климатским одликама, 
рекама, језерима, бањама, земљиштем, биљним и животињским светом и националним 
парковима у Србији. 

Васпитни циљеви: Стицање опште културе и образовања ученика, развијање љубави и патриотизма према 
својој земљи и схватање потребе и значаја очувања природне средине и природних ресурса. 

Садржај наставне  теме 
: 

- Постанак и распоред главних природних целина Србије; 
- Панонска Србија: Панонска низија и Јужни обод; 
- Планинска Србија: Српско-македонска маса, Динарске, Проклетијске и Шарске 
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планине, Старовлашко-рашка висија и Копаоничке планине, Косовска и Метохијска 
котлина и Карпатско-балканске планине: 
- Клима: климатски елементи и фактори; климатске области и типови климе; 
- Воде Србије: реке, језера, топле и минералне воде; 
- Земљиште и биљни и животињски свет; 
- Заштићена природна богатства и национални паркови Србије; заштита природе и 
загађивање; 

Методе рада: Дијалошка, демонстрациона, илустрациона, текстуална и метода излагања 

Корелација : Историја, биологија, ликовна култура 

Време реализације:  Септембар, Октобар, Новембар и Децембар 

Образовни стандарди –
основни ниво 

ГЕ 1.2.1.Препознаје низије и висије у рељефу Србије, проналази на карти високе планине, 
највише врхове и најнижу тачку Србије и препознаје главне природне области; 
ГЕ 1.2.2.Уочава Панонску Србију, у оквиру ње препознаје Панонску низију и њене мање 
регије – Срем, Банат и Бачку и зна њихове основне природногеографске одлике; 
ГЕ 1.2.3.Препознаје Јужни обод Панонског басена и у оквиру њега његове делове и мање 
регије, уочава Шумадију и зна њене основне природногеографске одлике; 
ГЕ 1.2.4.Уочава положај Планинско-котлинске Србије, препознаје Српско-македонску масу и 
њене основне облике рељефа; 
ГЕ 1.2.5.Препознаје Динарске, Проклетијске и Шарске планине и зна њихове основне 
географске одлике; 
ГЕ 1.2.6.Уочава на карти Старовлашко-рашку висију, Копаоничке планине и долину Ибра и 
препознаје основне географске одлике; 
ГЕ 1.2.7.Уочава на карти Косовску и Метохијску котлину, препознаје мање регије и њихове 
основне географске одлике; 
ГЕ 1.2.8.Уочава на карти Карпатско-балканске планине и котлине и препознаје њихове 
основне географске одлике; 
ГЕ 1.2.9.Схвата појам времена и климе, препознаје основне климатске елементе и факторе; 
ГЕ 1.2.10.Препознаје климатске области и у оквиру њих, типове климе климе који су 
заступљени у Србији; 
ГЕ 1.2.11.Схвата појам речног слива, препознаје на карти Црноморски слив, Дунав и његове 
веће притоке; препознаје и реке Јадранског и Егејског слива; 
ГЕ 1.2.12.Препознаје најпознатија природна и вештачка језера и њихове основне 
карактеристике; 
ГЕ 1.2.13.Схвата појам минералних и термалних вода и препознаје наше најпознатије бање и 
њихове карактеристике; 
ГЕ 1.2.14.Препознаје најважније типове земљишта и њихове осковне одлике; 
ГЕ 1.2.15.Препознаје бољне и животињске врсте у панонској и планинској области и разуме 
вертикалну биљну зоналност; 
ГЕ 1.2.16.Препознаје стање ваздуха, загађивање вода и земљишта и схвата важност 
заштите природне средине; 
ГЕ 1.2.17.Разуме појам заштићених природних добара, препознаје националне паркове и 
њихове основне природногеографске карактеристике; 

Образовни стандарди –
средњи ниво  

ГЕ 2.2.1.Описује геолошку прошлост и данашњи изглед рељефа Србије, одређује природне 
области и висије и низије приказује на немој карти; 
ГЕ 2.2.2.Описује Панонску Србију и у оквиру ње описује природногеографске одлике 
Панонске низије – Срема, Баната и Бачке; 
ГЕ 2.2.3.Одређује границе Перипанонске Србије, у оквиру ње издваја њене делове и мање 
регије и описује њихове природногеографске одлике; 
ГЕ2.2.4.Описује Планинску Србију, њена основна географска обележја и описује 
природногеографске одлике Српско-македонске масе; 
ГЕ 2.2.5.Описује опште одлике Динадских, Проклетијских и Шарских планина и приказује их у 
немој карти; 
ГЕ 2.2.6.Одређује границе Старог Влаха и Рашке, именује Копаоничке планине и описује 
њихове природногеографске одлике; 
ГЕ 2.2.7.Одређује простирање Косовске и Метохијске котлине, описује хидрографско развође 
и бифуркацију и издваја мање регије у оквиру котлина; 
ГЕ 2.2.8.Описује природногеографске одлике Карпатско-балканских планина и котлина, као и 
низијских регија Кључа и Неготинске крајине; 
ГЕ 2.2.9.Описује главне одлике метеоролошких елемената и климатских фактора, који утичу 
на климу Србије; 
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ГЕ 2.2.10.Одређује климатске области Србије и описује  главне одлике климатских типова 
који су заступљени у Србији; 
ГЕ 2.2.11.Описује водно богатство Србије, издваја морске сливове и описује Црноморски, 
Јадрански и Егејски слив и приказује реке свих сливова на немој карти; 
ГЕ 2.2.12.Показује на карти већа природна језера, описује њихове географске одлике, наводи 
вештачка језера у Србији и њихов значај и приказује их на немој карти; 
ГЕ 2.2.13.Одређује поделу термоминералних вода по хемијском саставу и температури и 
описује најпознатије бање Србије; 
ГЕ 2.2.14.Разуме начин постанка земљишта, издваја типове и описује њихова својства; 
ГЕ 2.2.15.Описује Панонску и Планинску флористичко-фаунистичку целину и вертикалну 
зоналност; 
ГЕ 2.2.16.Описује стање ваздуха, загађивање воде и земљишта и одређује мере заштите 
природне средине; 
ГЕ 2.2.17.Опосује заштићена природна добра и националне паркове у Србији и приказује 
природне објекте на немој карти;  

Образовни стандарди –
напредни ниво 

ГЕ 3.2.1.Објашњава геолошку прошлост, данашњи изглед рељефа Србије, издваја природне 
области и регије и објашњава географске везе и законитости природних целина Србије; 
ГЕ 3.2.2.Издваја географске области Панонске Србије и објашњава географске везе и 
законитости у Панонској низији и њеном Јужном ободу; 
ГЕ 3.2.3.Објашњава постанак Планинске Србије, издваја њене посебне системе и доноси 
закључке о гепграфским везама и законитостима у Српско-македонској маси; 
ГЕ 3.2.4.Објашњава географске везе и законитости  у оквиру Динарских, Проклетијских и 
Шарских плоанина; 
ГЕ 3.2.5.Објашњава географске везе и законитости у Старом Влаху, Рашкој и Копаоничком 
креају и доноси закључке о значају долине Ибра кроз историјуСрбије; 
ГЕ 3.2.6.Објашњава географске везе и законитости у Косовској и Метохијској котлиони и у 
оквиру њих анализира мање целине; 
ГЕ 3.2.7.Објашњава географске везе и законитости у Карпатско-балканској Србији и у оквиру 
ње анализира њене географске целине; 
ГЕ 3.2.8.Објашњава географске везе и законотости климатских елемената и климатских 
фактора, издваја климатске области и типове климе у њима и доноси закључке о узрочно-
последичним везама климатских типова у Србији; 
ГЕ 3.2.9.Анализира водно богатство Србије и објашњава географске везе и законитости и 
Црноморском, Јадранско и Егејском сливу; 
ГЕ 3.2.10.Објашњава географске везе и законитости у настанку природних и вештачких 
језера; 
ГЕ 3.2.11.Анализира богатство Србије термоминералним водама и објашњава њихов 
хемијски и минеролошки састав; 
ГЕ 3.2.12.Издваја типове земљишта, објашњава географске везе и законитости у начину 
њиховог постанка; 
ГЕ 3.2.13.Објашњава географске везе и законитости у Панонској и Планинској флористичко-
фаунистичкој целини; 
ГЕ 3.2.14.Објашњава стање загађености ваздуха, воде и земљишта и доноси закључке о 
мерама за заштиту природне средине; 
ГЕ 3.2.15.Издваја заштићена природна добра и националне паркове у Србији и објашњава 
географске везе и законитости у њима; 

 

НАСТАВНА ТЕМА  :  
4. СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА СРБИЈЕ   8(5+3) 

Образовни циљеви: Стицање знања о броју становника, густини насељености, природном прираштају, 
миграцијама, структурама становништва, народима и етничким заједницама у Србији, о 
насељима њиховој подели, размештају и о Београду као главном граду Србије. 

Васпитни циљеви: Стицање опште културе и образовања ученика, развијање осећања социјалне припадности и 
привржености сопственој нацији и култури и неговање хуманих односа према другим 
народима и националним заједницама. 

Садржај наставне  теме 
: 

- Основне одлике станмовништва Србије; 
- Миграције становништва Србије; 
- Структура становништва; 
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- Насеље;  
- Београд – главни град Србије 

Методе рада: Дијалошка, демонстрациона, илустрациона, текстуална и метода излагања  

Корелација : Историја, ликовна култура 

Време реализације:  Јануар, фебруар 
Образовни стандарди –
основни ниво 

ГЕ 1.3.1.Препознаје основне одлике становништва, зна шта је густина насељености и шта је 
природни прираштај; 
ГЕ 1.3.2.Препознаје појам миграције и уочава основне миграционе правце; 
ГЕ 1.3.3.Препознаје структуру становништва и разуме полну, старосну, националну и 
образовну структуру; 
ГЕ 1.3.4.Прпознаје појам насеља и зна њихову поделу и основне карактеристике; 
ГЕ 1.3.5.Проналази Београд и остале веће градове на карти и зна основне географске 
одлике главног града; 

Образовни стандарди –
средњи ниво  

ГЕ 2.3.1.Описује и упоређује број становника, зна шта је општа а шта посебна густина 
насељености и описује природни прираштај у Србији; 
ГЕ 2.3.2.Зна поделу миграција, описује главне миграционе струје и савремене миграције у 
Србији; 
ГЕ 2.3.3.Нбраја структуре становништва и описује полну, старосну, националну и образовну 
структуру у Србији; 
ГЕ 2.3.4.Наводи поделу насеља и описује типове сеоских, мешовитих и градских насеља у 
Србији; 
ГЕ 2.3.5.Описује главни град Србије Београд и приказује градска насеља на немој карти 
Србије; 

Образовни стандарди –
напредни ниво 

ГЕ 3.3.1.Анализира број становника Србије и густину насељености и доноси закључке о 
узроцима негативног природног прираштаја; 
ГЕ 3.3.2.Објашњава миграционе струје и доноси закључке о узроцима механичког кретања 
становништва Србије; 
ГЕ 3.3.3.Објашњава полну и старосну структуру, анализира старосну пирамиду, као и 
националну и образовну структуру; 
ГЕ 3.3.4.Издваја типове насеља и анализира географске везе и законитости у сеоским, 
мешовитим и градским насељима у Србији; 
ГЕ 3.3.5.Објашњава географске везе и законитости у развоју главног града Србије Београда; 

НАСТАВНА ТЕМА  :  
5. СРБИ ВАН ГРАНИЦА СРБИЈЕ  4 (2+2) 

Образовни циљеви: Стицање знања ученика о Србима у суседним државама, основним географским одликама 
простора у коме они живе, о Србима у дијаспори, њиховом броју, размештају и вези са 
земљом матицом. 

Васпитни циљеви: Стицање опште културе и образовања ученика и развијање и неговање националне свести. 

Садржај наставне  теме 
: 

- Срби у непосредном и ширем окружењу; 
- Срби и наше становништво у Европи и прекоокеанским земљама; 

Методе рада: Дијалошка, демонстрациона и илустрациона 

Корелација : Историја 

Време реализације:  Фебруар 

Образовни стандарди –
основни ниво 

ГЕ 1.4.1.Препознаје крајеве у суседним државама, као и државе из ширег окружења у којима 
живе Срби; 
ГЕ 1.4.2.Уочава на карти европске државе у којима раде и живе наши “гастарбајтери” и 
препознаје прекоокеанске државе у којима данас живе Срби; 

Образовни стандарди –
средњи ниво  

ГЕ 2.4.1.Описује значај наше дијаспоре и пределе у суседним државама у којима живе Срби; 
ГЕ 2.4.2.Описује радне миграцијеи миграције нашег становништва у прекоокеанским 
државама и приказује их на немој карти; 

Образовни стандарди –
напредни ниво 

ГЕ 3.4.1.Објашњава значај дијаспоре, као и географске везе Срба у суседним и државама у 
окружењу са матичном државом 
ГЕ 3.4.2.Објашњава географске везе и законитости миграционих струја у европскум и 
прекоокеанским државама; 

НАСТАВНА ТЕМА  :  
6. ПРИВРЕДА СРБИЈЕ  18 (12+6) 

Образовни циљеви: Стицање знања ученика о основнм одликама и подели мпривреде, о развоју пољопривреде, 
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шумарства, о основним одликама подели и значају индустрије, о развоју и значају рударства, 
налазиштима руда метала и неметала, о размештају тешке индустрије, црне и обојене 
металургије, о врстама и размештају енергетских извора, о прерађивачкој индустрији, о 
теритиријалном размештају и развоју лаке индустрије, о развоју саобраћаја, трговине и 
туризма у Србији и перспективама развоја. 

Васпитни циљеви: Стицање опште културе и образовања ученика и разумевање значаја ночувања животне 
средине и природних ресурса. 

Садржај наставне  теме 
: 

- Основне одлике развоја привреде; 
- Пољопривреда; 
- Биљна и сточарска производња; 
- Шумарство; 
- Индустрија; 
- Енергетски извори Србије; 
- Рудно богатство, рударство и металургија; 
- Остале гране тешке индустрије; 
- Лака индустрија; 
- Саобраћај; 
- Трговина; 
- Туризам; 

Методе рада: Дијалошка, демонстрациона, илустрациона и текстуална 

Корелација : Истирија, хемија, ликовна култура 

Време реализације:   Март, Април 

Образовни стандарди –
основни ниво 

ГЕ 1.5.1.Препознаје појам привреде, набраја привредне делатности природне и друштвене 
факторе који утичу на развој привреде; 
ГЕ 1.5.2.Препознаје појам и погелу пољопривреде и препознаје факторе који утичу на њен 
развој; 
ГЕ 1.5.3.Препознаје ратарске културе, врсте воћа, виноградарске рејоне и врсте стоке која се 
узгаја у Србији; 
ГЕ 1.5.4.Именује врсте шума и препознаје значај узгајања шума 
ГЕ 1.5.5.Препознаје појам и поделу индустрије, као и факторе који утичу на њен развој; 
ГЕ 1.5.6.Именује врсте енергетских извора у Србији, препознаје налазишта и зна најважније 
хидро и термоелектране; 
ГЕ 1.5.7.Набраја руде црних и обојених метала и неметала и препознаје важна налазишта; 
ГЕ 1.5.8.Препознаје гране тешке индустрије, именује производе које  оне дају и 
наводицентре производње; 
ГЕ 1.5.9.Набраја гране лаке  индустрије, именује производе које она даје и наводи центре 
производње; 
ГЕ 1.5.10Препознаје појам и поделу саобраћаја и уочава на карти главне правце друмског и 
железничког саобраћаја; 
ГЕ 1.5.11.Препознаје појам и поделу трговине и зна са којим државама наша земља тргује; 
ГЕ 1.5.12.Препознаје појам и поделу туризма и набраја важне туристичке вредности Србије; 

Образовни стандарди –
средњи ниво  

ГЕ 2.5.1.Описује поделу привреде на секторе, зна факторе и фазе развоја привреде у 
Србији; 
ГЕ 2.5.2.Описује природне и антропогене услове за развој пољопривреде, типове 
пољопривредне производње и перспективе развоја; 
ГЕ 2.5.3.Описује узгајање ратарских, воћарских култура и виноградарства, описује сточни 
фонд, лов и риболов у Србији; 
ГЕ 2.5.4.Описује распрострањеност шума у Србији, њихов значај и искоришћавање; 
ГЕ 2.5.5.Именује гране индустрије, описује њен значај и размештај; 
ГЕ 2.5.6.Описује распоред енергетских извора и хидро и термоелектране приказује на немој 
карти Србије; 
ГЕ 2.5.7.Описује рудно богатство Србије и одређује налазишта црних и обојених метала и 
неметала; 
ГЕ 2.5.8.Именује производе металске индустрије, електроиндустрије и хемијске индустрије и 
набраја центре производње; 
ГЕ 2.5.9.Описује лаку индустрију, зна њену поделу и центре производње; 
ГЕ 2.5.10.Описује развој саобраћаја у Србији, одређује његову поделу, као и главне првце 
друмског, железничког, речно-каналског и ваздушног саобраћаја; 
ГЕ 2.5.11.Зна поделу трговине и описује унутрашњу, спољну трговину и пијачну производњу; 
ГЕ 2.5.12.Зна поделу туризма и описује услове за развој, туристичке регије и туристичка 
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места у Србији и приказује географске елементе на немој карти; 

Образовни стандарди –
напредни ниво 

ГЕ 3.5.1.Објашњава географске везе и законитости развоја привреде у Србији; 
ГЕ 3.5.2.Објашњава географске везе и законитости природних и антропогених услова за 
развој пољопривреде; 
ГЕ 3.5.3.Објашњава географске везе и законитости у развоју ратарства, воћарства, 
виноградарства, сточарства, лова и риболова; 
ГЕ 3.5.4.Објашњава географске везе и законитости у шумском богатству, искоришћавању 
шума и шумском екосистему; 
ГЕ 3.5.5.Објашњава значај индустрије и географске везе и законитости у њеном развоју; 
ГЕ 3.5.6.Објашњава географске везе и законитости енергетског и рудног богатства Србије и 
издваја важна налазишта; 
ГЕ 3.5.7.Објашњава географске везе и законитости у развоју метелске индустрије, 
електроиндустрије и хемијске индустрије; 
ГЕ 3.5.8.Објашњава географске везе и законитости у развоју лаке индустрије и свих њених 
грана; 
ГЕ 3.5.9.Објашњава географске везе и законитости у развоју саобраћаја и издваја важне 
коридоре у Србији; 
ГЕ  3.5.10.Објашњава географске везе и законитости у развоју трговине у Србији и доноси 
закључке о спољнотрговинском билансу наше земље: 
ГЕ 3.5.11.Објашњава географске везе и законитости у развоју туризма ни туристичких регија 
у Србији; 

 

НАСТАВНА ТЕМА  :  
7. СРБИЈА И САВРЕМЕНИ ИНТЕГРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ 
                                         3 (2+1) 
 

Образовни циљеви: Стицање знања ученика о значају интегационих процеса у Европи и савременом свету и 
сарадњи наше земље са другим државама и међународним организацијама. 

Васпитни циљеви: Стицање опште културе и образовања ученика и подржавање процеса међународне 
интеграције наше земље. 

Садржај наставне  теме 
: 

- Интеграциони процеси у Европи и свету; 
- Међународна сарадња Србије; 

Методе рада: Дијалошка, илустрациона 

Корелација : Историја 

Време реализације:   Мај 

Образовни стандарди –
основни ниво 

ГЕ 1.6.1.Препознаје најважније европске и светске организације и разуме њихову улогу и 
значај уласка Србије у ЕУ; 
ГЕ 1.6.2.Препознаје значај међународне сарадње, глобализације и улоге УН у очувању мира 
у свету; 

Образовни стандарди –
средњи ниво  

ГЕ 2.6.1.Издваја важније европске и светске економске и политичке организације и описује 
значај сарадње и учлањења Србије у ЕУ и другим организацијама; 
ГЕ 2.6.2.Описује сарадњу Србије са суседним државама, међународну сарадњу, 
глобализацију и улогу УН у очувању светског мира и међународне сарадње; 

Образовни стандарди –
напредни ниво 

ГЕ 3.6.1.Објашњава географске везе и законитости у европским и светским економским и 
политичким организацијама; 
ГЕ 3.6.2.Објашњава нужност међународне сарадње држава и народа и географске везе и 
законитости у процесу глобализације; 

НАСТАВНА ТЕМА  :  
8. ЗАВИЧАЈНА ГЕОГРАФИЈА  4 (2+2) 
 

Образовни циљеви: Стицање знања о појму завичаја, географском положају, величини и простирању у оквиру 
Србије, природним одликама завичаја, врстама и типовима насеља, становништву, 
миграцијама, главним привредним делатностима и перспективама развоја; 

Васпитни циљеви: Стицање опште културе и образовања ученика и оспособљавање за континуирано 
образовање и самообразовање. 

Садржај наставне  теме 
: 

- Географија локалне средине -географски положај, рељеф, клима воде и биљни и 
животињски свет; 
- Географија локалне средине -  становништво, типови насеља и привредни развој;  

Методе рада: Дијалошка, демонстрациона, илустрациона и метода излагања 
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Корелација : Историја, биологија, ликовна култура 

Време реализације:   Мај 

Образовни стандарди –
основни ниво 

ГЕ 1.7.1.Препознаје свој завичај, општину и град коме припада, географски положај и 
основне природне одлике; 
ГЕ 1.7.2.Препознаје становништво завичаја, тип насеља у коме живи и важне културне и 
привредне установе; 

Образовни стандарди –
средњи ниво  

ГЕ 2.7.1.Одређује географски положај, границе и величину завичаја и описује његова 
природногеографска обележја; 
ГЕ 2.7.2.Описује демографске одлике насеља и завичаја, његову привредну развијеност и 
перспективе развоја; 

Образовни стандарди –
напредни ниво 

ГЕ 3.7.1.Објашњава географске везе и законитости прородногеографских одлика завичаја; 
ГЕ 3.7.2.Објашњава географске везе и законитости у демографским и привредним 
обележјима завичаја: 

 

- АКТОВНОСТИ НАСТАВНИКА: Наставник упознаје ученике са садржајем наставног градива 
националне геогафије у осмом разреду, даје упутства за рад, разговара са ученицима, одговара на 
ученичка питања, подстиче ученике да износе своја запажања о процесима у природи и друштву, 
објашњава непознате појмове, формира групе, наводи ученике на размишљање и логичко закључивање, 
истиче позитивне вредности, мотивише ученике на рад, похваљује и награђује ученике. 
 
- АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА: Ученици треба редовно да носе географску карту Србије, уџбеник, радну 
свеску и нему карту Србије; да буду пажљиви и вредни на часу, да слушају упутства наставника, да буду 
активни при обради лекције, да износе своје ставове, постављају питања, труде се да уче са 
разумевањем, чиме стичу способност логичког размишљања, закључивања и повезивања чињеница. 
 
- УЏБЕНИЦИ И ЛИТЕРАТУРА: Уџбеник географије, радна свеска и географска читанка за осми разред, 
аурори: Србољуб Стаменковић и Драгица Гатарић – издавач завод за уџбенике; часопис “Земља и 
људи”, часопис “Национална географија”, Интернет, дневна штампа....... 
 
- ЕВАЛУАЦИЈА: Решавање задатака у радним свескама, усмена провера знања, вредновање 
самосталног рада ученика, решавање задатака у немим картама, тестирање, контролне вежбе и 
учествовање на такмичењима. 
 

 
ФИЗИКА 
 
Циљеви 
Општи циљ наставе физике јесте да ученици упознају природне појаве и основне природне законе, да 
стекну основну научну писменост, да се оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у 
свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање, оформе 
основу научног метода и да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду.  
Остали циљеви и задаци наставе физике су: 

 развијање функционалне писмености 

 упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици 

 разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона 

 развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање 

 развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у 

мишљењу и вештине јасног и прецизног изражавања 

 развијање логичког и апстрактног мишљења 
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 схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења 

 решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја 

 развијање способности за примену знања из физике 

 схватање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите, 

обнове и унапређивања животне средине 

 развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи 

 развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној 

оријентацији 

Оперативни задаци: 

Ученици треба да: 

 разликује скаларне величине од оних које су дефинисане интензитетом, правцем и смером 

(време, маса, температура, рад, брзина, убрзање, сила, електрично поље...); 

 користи на нивоу примене основне законе механике - Њутнове законе; 

 стекне појам о гравитацији и разликује силу теже од тежине тела (бестежинско стање); 

 уме да слаже и разлаже силу, електрично поље...; 

 упозна силу трења; 

 разуме да је рад силе једнак промени енергије; 

 на нивоу примене користи законе одржања (масе, енергије, наелектрисања); 

 разликује различите врсте кретања (транслаторно, осцилаторно, таласно) и зна њихове 

карактеристике; 

 прави разлику између температуре и топлоте; 

 зна основне карактеристике звука и светлости; 

 зна да је брзина светлости у вакууму највећа постојећа брзина у природи; 

 зна услове за настанак струје и Омов закон; 

 уме да рукује мерним инструментима; 

 користи јединице Међународног система (SI) за одговарајуће физичке величине. 

На основу Школског програма и Развојног плана школе,а  у оквиру часова редовне, допунске и додатне 
наставе и  ваннаставних  активности, планирају се и следеће активности: 

 Рад са ученицима са  специјалним потребама и сметњама у развоју по индивидуалним 

програмима; 

 Ради развоја и промовисања здравог начина живота – систематизација теме „Светлосне појаве“ 

на примеру мерења дужине штапа на основу дужине сенке, час у природи; 

 Увођење „Клуба младих научника“; 

 Константна сарадња са родитељима или старатељима ученика, као и организацијама локалне 

самоуправе у циљу остваривања програма заштите од насиља и занемаривања; остваривања програма 
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превенције других облика ризичног понашања као што су, нарочито, употреба  алкохола,  дувана, 

психоактивних  супстанци и  малолетничке деликвенција; 

 Константна сарадња са ПП службом школе у превенцији свих облика ризичног понашања; 

 Константно праћење  склоности и способности ученика; 

 Јачање свести ученика о значају здравља и здравог начина живота; 

 Учешће у добротворним акцијама и бризи о угроженим појединцима; 

 Учешће и информисање ученика о потреби подизања еколошке свести и значају очувања 

животне средине, као и очувања  природних ресурса – кроз разговоре са ученицима приликом обраде 

одговарајућих наставних тема; 

 Учешће ученика и наставника у вођењу Летописа школе и опремању школског сајт 
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Стандарди 

1 
ОСЦИЛАТОРНО И ТАЛАСНО 

КРЕТАЊЕ 
 4 2 1 1 8 

ФИ.2.2.3. ФИ.3.2.4. ФИ.3.2.5. ФИ.3.2.2. 
ФИ.3.2.3. 

2 СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ  7 6 1 1 15 ФИ.3.2.5. ФИ.3.2.6. 

3 ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ  5 3 1 1 10  

4 ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА  8 9 1 1 19 
ФИ.2.3.4. ФИ.3.4.2. ФИ.3.3.1. ФИ.2.3.3. 

ФИ.2.3.6.ФИ.2.4.1. ФИ.2.4.5. 

5 МАГНЕТНО ПОЉЕ  4 1 1  6  

6 
ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ И 

НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ 
 5 2 1  8  

7 ФИЗИКА И САВРЕМЕНИ СВЕТ  2 0   2  

Свега  35 23 6 4 68  

 
 
МАТЕМАТИКА 
 
Циљеви и задаци 
 
Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су 
потебна за схватање појава и зависности у животу и друштву, да оспособи ученике за примену усвојених 
математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког 
образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног 
погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.   
Задаци наставе математике  јесу: 
-да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних просторних односа и законитости у разним 
појавама у природи, друштву и свакодневном животу; 
-да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у различитим 
подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање 
у рад; 
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-да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичног, стваралачког и апстактног 
мишљења; 
-да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и 
изучавању природних појава; 
-да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и 
усменом облику; 
-да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима; 
-да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и основне 
законе тих операција; 
-да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне односе; 
-да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама; 
-да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе радном и 
политехничком васпитању и образовању; 
-да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су; истинољубивост, упорност, систематичност, 
уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад; 
-да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе 
формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика; 
-да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања.  
 
Оперативни задаци 
 
Ученике треба оспособити да: 

-   схвате основна својства једнакости и неједнакости; 
-   умеју да решавају линеарне једначине (неједначине) и системе линеарних једначина са 
     једном и две непознате на основу еквивалетних трансформација, као и да решење  
    тумаче графички; 
-   могу да изразе математичким језиком и реше одговарајуће текстуалне задатке (нарочито   
     помоћу једначина); 
-   могу да уоче функционалне зависности у разним областима и да их приказују на    
    различите начине, а нарочито – да потпуније схвате појам функције и њеног графика; 
-   прошире и продубе знање о функцијама упознавањем линеарне функције и њених    
    својстава, тако да могу поуздано да цртају и читају разне графике у вези са том   
    функцијом; 
-   умеју да састављају разне таблице и цртају одговарајуће графиконе – дијаграме разних      
    стања, појава и процеса; 
-   схвате међусобне односе тачака, правих и равни у простору; 
-   упознају најбитније чињенице о пројекцијама на раван; 
-   упознају геометријска тела (призму, пирамиду, ваљак, купу и лопту), њихове елементе и  
    својства; умеју да цртају мреже и да израчунавају површину и запремину тела; 
-   примењују знања о геометријским телима у пракси, повезујући садржаје математике и        
    других  области, па тако стичу одређену политехничку културу; 
-   пимењују елементе дедуктивног закључивања. 
 
 

 

 

Р
ед

ни
 б

ро
ј 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Укупан број часова по наставној теми 

об
ра

д
а 

ут
вр

ђи
ва

њ
е 

си
ст

ем
ат

из
ац

иј
а 

и 
пр

ов
ер

ав
ањ

е 

пи
см

ен
и 

за
д

ац
и 

ко
нт

ро
лн

е 
ве

ж
б

е 

ук
уп

но
 ч

ас
ов

а 

д
оп

ун
ск

а 
на

ст
ав

а 

д
од

ат
на

 н
ас

та
ва

 



ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

532 

 

1. Сличност троуглова 3 4 1     8 2   

2. Тачка, права и раван 5 5 1     11 1   

3. 
Линеарне једначине и неједначине са једном 
непознатом 

6 12 1     19 6   

4. Призма 6 7 1     14 5   

5. Линеарна функција 5 6 1     12 3   

6. Графичко представљање података 4 1 1     6 1   

7. Пирамида 6 9 1     16 5   

8. Ваљак 4 5 1     10 3   

9. Системи линеарних једначина са две непознате 6 9 1     16 4   

10. Купа 4 5 1     10 2   

11. Лопта 3 2 1     6 2   

  Писмени задаци       8         

  Диофантске једначине               4 

  
Једначине и неједначине са апсолутним 
вредностима 

              3 

  Функције и читање графика               3 

  Функције са апсолутним вредностима               2 

  Геометријска тела-равни пресеци               6 

  
Неки елементарни проблеми екстремних 
вредности 

              4 

  Решавање система линеарних једначина               2 

  Задаци логичко-комбинаторне природе               5 

  Израда задатака са такмичења               5 

  Укупно часова 52 65 11 8 0 128 34 34 

  
          136 

 
  

 
 
 
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ОСМИ РАЗРЕД 
 

Редни број 
наставне теме Назив наставне теме 

Број часова по 
теми 

           1. Диофанске једначине 4 

2. Једначине и неједначине са апсолутним вредностима 3 

3. Функције и читање графика 3 

4. Функције са апсолутним вредностима 2 

5. Геометријска тела – равни пресеци 6 

6. Неки елементарни проблеми екстремних вредности 4 
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7. Решавање система линеарних једначина 2 

8. Задаци логичко – комбинаторне природе 5 

9. Израда задатака са такмичења 5 

 УКУПНО 34 
 

 
Циљ додатне наставе је проширити знања стечена на редовној настави, упознати ученике са математичким 
садржајем која нису у редовној настави. 
 
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ОСМИ РАЗРЕД 
 

Редни број 
наставне теме Назив наставне теме 

Број часова по 
теми 

           1. Сличност троуглова 2 

2. Тачка, права и раван 1 

3. Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом 6 

4. Призма 5 

5. Линеарна функција 3 

6. Графичко представљање података 1 

7. Пирамида 5 

8. Ваљак 3 

9. Системи линеарних једначина са две непознате 4 

10. Купа 2 

11. Лопта 2 

 УКУПНО 34 
 

ОБРАЗОВНИ  СТАНДАРДИ  ЗА  ОСМИ  РАЗРЕД 
 

У области   ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ и НЕЈЕДНАЧИНЕ и СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА СА ДВЕ 
НЕПОЗНАТЕ   ученик/ученица зна и уме на : 
ОСНОВНОМ НИВОУ да: 
-реши линеарне једначине у којима се непозната појављује само у једном члану; 
СРЕДЊЕМ НИВОУ да: 
-реши линеарне једначине и системе линеарних једначина са две непознате; 
-користи линеарне једначине у једноставним текстуалним задацима. 
НАПРЕДНОМ НИВОУ да: 
-саставља и решава линеарне једначине и неједначине и системе линеарних једначина са две непознате; 
-користи једначине, неједначине и системе једначина решавајући и сложеније текстуалне задатке. 
 
У области   ПРИЗМА и ПИРАМИДА   ученик/ученица зна и уме на: 
ОСНОВНОМ НИВОУ да: 
-влада појмовима: коцка и квадар (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама, зна њихове основне елементе и 
рачуна њихову површину и запремину); 
СРЕДЊЕМ НИВОУ да: 
-влада појмовима: призма и пирамида; рачуна њихову површину и запремину када су неопходни елементи 
непосредно дати у задатку; 
НАПРЕДНОМ НИВОУ да: 
-израчуна површину и запремину призме и пирамиде, укључујући случајеве када неопходни елементи нису 
непосредно дати. 
 
У области   ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА   зна и ума на: 
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ОСНОВНОМ НИВОУ да: 
-одреди вредност линеарне функције дате таблицом или формулом; 
-податке из табеле прикаже графиком и обрнуто; 
НАПРЕДНОМ НИВОУ да: 
-зна линеарну функцију и графички интерпретира њена својства. 
 
У областима   КУПА, ВАЉАК и ЛОПТА  ученик/ученица зна и уме на: 
ОСНОВНОМ НИВОУ да: 
-влада појмовима: купа, ваљак и лопта (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама), зна њихове основне 
елементе; 
СРЕДЊЕМ НИВОУ да: 
-израчуна површину и запремину ваљка, купе и лопте када су неопходни елементи непосредно дати у задатку; 
НАПРЕДНОМ НИВОУ да: 
-израчуна површину и запремину ваљка, купе и лопте, укључујући случајеве када неопходни елементи нису 
непосредно дати.  
 

 
Наставна тема 

Образовни стандарди 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бројеви и 
операције са 

њима 

Ученик/ученица: 
 

МА.1.1.1.  Уме да 
прочита и запише 
различите врсте бројеве 
(природне, целе и 
рационалне) 
МА.1.1.2.   Уме да 
преведе децимални 
запис броја у разломак и 
обрнуто. 
МА.1.1.3.   Уме да 
упореди по величини 
бројева истог записа, 
помажући се сликом кад 
је то потребно. 
МА.1.1.4.  Уме да 
изврши једну рачунску 
операцију са бројевима 
истог записа, помажући 
се сликом када је то 
потребно (у случају 
сабирања и одузимања 
разломака само са 
истим имениоцима); 
рачуна нпр 1/5 од n, где 
је n дати природан број 
МА.1.1.5. Уме да дели 
са остатком 
једноцифреним бројем и 
зна када је један број 
дељив са другим. 
МА.1.1.6. Уме да 

Ученик/ученица: 
 

МА.2.1.1.  Уме да 
упореди по величини 
бројеве записане у 
различитим облицима 
МА.2.1.2.  Уме да одреди 
супротан број,реципрочну 
вредност и апсолутну 
вредност броја, израчуна 
вредност једноставнијег 
израза са више 
рачунских операција 
различитог приоритете, 
укључујући ослобађање 
од заграда, са бројевома 
истих записа 
МА.2.1.3.  Уме да 
примени основна 
правила дељивости са 
2,3,5,9 и декадним 
јединицама 
МА.2.1.4.  Уме да користи 
бројеве и бројевне 
изразе у једноставним 
реалним ситуацијама 

 

Ученик/ученица: 
 

МА.3.1.1. Уме да одреди 
вредност сложенијег 
бројевног израза 
МА.3.1.2. Уме да 
оперише са појмом 
дељивости у 
проблемским задацима 
МА.3.1.3.  Уме да 
користи бројеве и 
бројевне изразе у 
реалним ситуацијама 
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користи целе бројеве и 
једноставне изразе са 
њима помажући се 
визуелним представама. 

 
Алгебра и 
функција 

 
 

 
МА.1.2.1. Уме да реши 
линеарне једначине у 
којима се непозната 
појављује само у једном 
члану 
МА.1.2.2. Уме да 
израчуна степен датог 
броја, зна основне 
операције са степенима 
МА.1.2.3. Уме да 
сабира, одузима и 
множи мономе 
МА.1.2.4. Уме да одреди 
вредност линеарне 
функције дате таблицом 
или формулом 

 
МА.2.2.1. Уме да реши 
линеарне једначине и 
системе линеарних 
једначина са две 
непознате 
МА.2.2.2. Уме да 
оперише са степенима и 
зна шта је квадратни 
корен 
МА.2.2.3. Уме да сабира 
и одузима полиноме, уме 
да помножи два бинома и 
да квадрира бином 
МА.2.2.4. Уме да уочи 
зависност међу 
променљивим, зна 
функцију у = ах и 
графички интерпретира 
њена својсва; везује за та 
својства појам директне 
пропорционалности и 
одређује непознати члан 
пропорцје 
МА.2.2.5. Уме да користи 
једначине у једноставним 
текстуалним задацима 

 
МА.3.2.1. Уме да 
саставља и решава 
линеарне једначине и 
неједначине и системе 
линеарних једначина са 
две непознате 
МА.3.2.2. Уме да 
користи особине степена 
и квадратног корена 
МА.3.2.3. Зна и 
примењује формуле за 
разлику квадрата и 
квадрат бинома; 
увежбано 
трансформише 
алгебарске изразе и 
своди их на 
најједноставнији облик 
МА.3.2.4. Уме да 
разликује директно и 
обрнуто 
пропорционалне 
величине и то изражава 
одговарајућим записом; 
зна линеарну функцију и 
графички интерпретира 
њена својства 
 
МА.3.2.5. Уме да 
користи једначине, 
неједначине и системе 
једначина решавајући и 
сложеније текстуалне 
задатке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МА.1.3.1. Влада 
појмовима: дуж, 
полуправа, права, раван 
и угао ( уочава моделе у 
реалним ситуацијама ) и 
уме да их нацрта 
користећи прибор; 
разликује неке врсте 
углова и паралелне и 
нормалне праве 

 
МА.2.3.1. Одреди 
суплементне и 
комплементне углове, 
упоредне и унакрсне 
углове и рачуна са њима 
ако су изражени у целим 
степенима 
МА.2.3.2. Одреди однос 
углова и страница у 
троуглу, збир углова у 

 
МА.3.3.1. Рачуна са 
угловима укључујући и 
претварање угаоних 
мера, закључује 
користећи особине 
паралалних и нормалних 
правих, укључујући 
углове на трансверзали  
МА.3.3.2. Користи 
основна својства троугла 
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Геометрија 

МА.1.3.2. Влада 
појмовима : 
четвороугао, квадрат и 
правоугаоник ( уочава 
њихове моделе у 
реалним ситуацијама) и 
уме да их нацрта 
користећи прибор; 
разликује основне врсте 
троуглова, зна основне 
елементе троугла и уме 
да их нацрта користећи 
прибор; и уме да 
израчуна обим и 
површину троугла, 
квадрата и 
правоугаоника на основу 
елемената који 
непосредно фигуришу у 
датом задатку;  уме да 
израчуна непознату 
страницу правоуглог 
троугла примењујући 
Питагорину теорему 
МА.1.3.3. Влада 
појмовима круг, кружна 
линија ( издваја њихове 
елементе, уочава 
њихове моделе у 
реалним ситуацијама ) и 
уме да их нацрта 
користећи прибор; уме 
да израчуна обим и 
површину круга  датог 
полупречника 
МА.1.3.4. Влада 
појмовима коцка и 
квадар( уочава њихове 
моделе у реалним 
ситуацијама, зна њихове 
основне елементе и 
рачуна њихову 
површину и запремину) 
МА.1.3.5. Влада 
појмовима: купа, ваљак 
и лопта (уочава њихове  
моделе у реалним 
ситуацијама, зна њихове 
основне елементе и 
рачуна њихову 

троуглу и четвороуглу и 
решава задатке 
користећи Питагорину 
теорему 
МА.2.3.3. Користи 
формуле за обим и 
површину круга и кружног 
прстена 
МА.2.3.4. Влада 
појмовима: призма и 
пирамида; рачуна њихову  
површину и запремину 
када су неопходни 
елементи непосредно 
дати у задатку 
МА.2.3.5. Израчуна 
површину и запремину 
купе, ваљка и лопте када 
су неопходни елементи 
непосредно дати у 
задатку 
МА.2.3.6. Уочи 
осносимертичне фигуре и 
да одреди осу симетрије; 
користи подударност и 
везује је са 
карактеристичним 
својствима фигуре (нпр. 
паралелност и једнакост 
страница паралелограма)   
 
 
 

и четвороугла, 
паралелограма и 
трапеза, рачуна њихове 
површине и обиме на 
основу елемената који 
нису обавезно 
непосредно дати у 
формулацији задатка, 
уме да их констуише 
МА.3.3.3. Одреди 
централни и 
периферијски угао, 
рачуна површину исечка 
као и дужину лука 
МА.3.3.4. Израчуна 
површину и запремину 
призме и пирамиде, 
укључујући случајеве 
када неопходни 
елементи нису 
непосредно дати у 
задатку 
МА.3.3.5. Израчуна 
површину и запремину 
купе, ваљка и лопте 
укључујући случајеве 
када неопходни 
елементи нису 
непосредно дати у 
задатку 
МА.3.3.6.  Примени 
подударност и  сличност 
троуглова, повезујући 
тако разна својства 
геометријских објеката 
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површину и запремину) 
МА.1.3.6. Интуитивно 
схвата појам 
подударности троуглова 
( кретањем до 
поклапања) 

           
 
 
 
 

Мерење 

 
МА.1.4.1.  Користи 
одговарајуће јединице 
за мерење дужине, 
површине, запремине, 
масе, времена и углова 
МА.1.4.2. Претвори веће 
јединице дужине, масе и 
времена у мање 
МА.1.4.3. Користи 
различите апоене новца 
МА.1.4.4.  При мерењу 
одабере одговарајућу 
мерну јединицу, 
заокружи величине 
исказане датом мером 

 
МА.2.4.1. Пореди 
величине које су 
изражене различитим 
мерним јединицама за 
дужину и масу 
МА.2.4.2. Претвори износ 
једне валуте у другу 
правилно постављајући 
одговарајућу пропорцију 
МА.2.4.3. Дату величину 
искажи приближном 
вредношћу 
 

 
МА.3.4.1. По потреби 
претвара јединице мере, 
рачунајући са њима 
МА.3.4.2. Процени и 
заокругли дате податке 
и рачуна са таквим 
приближним 
вредностима; изражава 
оцену грешке (нпр. мање 
од 1 динар, 1 cm, 1 g) 
 

 
 
 
 
 

Обрада података 

 
МА.1.5.1. Изражава 
положај објекта 
сврставајући их у врсте 
и колоне; одреди 
положај тачке у првом 
квадранту координатног 
система ако су дате 
координате и обрнуто 
МА.1.5.2. Прочита и 
разуме податак са 
графикона, дијаграма 
или табеле и одреди 
минимум и максимум 
зависне величине 
МА.1.5.3. Податке из 
табеле прикаже 
графиконом и обрнуто 
МА.1.5.4. Одреди задати 
проценат неке величине 
 
 

 
МА.2.5.1. Влада описом 
координатног система ( 
одређује координатне 
тачке,осно симетричне 
или централно 
симетричне итд. ) 
МА.2.5.2. Чита 
једноставне дијаграме и 
табеле и на основу њих 
одреди податке по 
једном критеријуму ( нпр 
одреди аритметичку 
средину за дати скуп 
података, пореди 
вредности узорка са 
средњом вредношћу ) 
МА.2.5.3. Обради 
прикупљене податке и 
представи их табеларно 
или графички; 
представља средњу 
вредност медијаном 
МА.2.5.4. Примени 
процентни рачун у 
једноставним реалним 
ситуацијама ( нпр 
промена цене неког 

 
МА.3.5.1. Одреди 
положај (координате ) 
тачака које 
задовољавају сложеније 
услове 
МА.3.5.2. Тумачи 
дијаграме и табеле 
МА.3.5.3. Прикупи и 
обради податке и сам 
састави дијаграм и 
табелу; црта график 
којим представља 
међузависност величина 
МА.3.5.4. Примени 
процентни рачун у 
сложенијим ситуацијама 
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производа за дати 
проценат ) 

 
 

БИОЛОГИЈА    
 
 Циљ наставе биологије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну 
писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се 
оспособе да решавају проблеме и задаке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе 
своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за 
предметне садржаје, као и да усвајањем образовно-васпитних садржаја развијају знања, вештине и 
умења из области екологије и заштите животне средине, уз примену концепта одрживог развоја. 
 
 Задаци наставе биологије:  
- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе биологије, 
сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе биологије буду у пуној мери реализовани 
- упознавање еколошких појмова 
- образовање за животну средину 
- развијање потреба и могућности личног ангажовања у заштити животне средине 
- усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну 
средину 
 
 Оперативни задаци 
 
Ученици треба да: 
- упознају појам биолошке разноврсности и њен значај за опстанак и еволуцију живота на Земљи 
- науче и схвате нивое организацује живог света на Земљи 
- упознају предмет истраживања екологије и њен значај 
- упознају компоненте животне средине 
- упознају еколошке факторе и њихов значај за живи свет 
- схвате основне односе исхране и повезаност живих бића у ланцима исхране 
- схвате узајамне одосе живих бића и животне средине у њима 
- схвате значај еколошке равнотеже за одржавање екосистема 
- упознају основне типове екосистема и животне услове у њима 
- стекну знања у вези са изворима и последицама угрожавања животне средине-екосистема 
- упознају глобалне последице загађивања животне средине 
- упознају појам и концепцију одрживог развоја 
- разумеју улогу и значај личног ангажовања у заштити животне средине 
- упознају природне ресурсе, њихову ограниченост и значај рационалног коришћења 
- изграде ставове, развијају знања и умења неопходна за заштиту животне средине и допринос 
одрживом развоју 
- развијају еколошку, здравствену и културу живљеља 
 

Глобални програм ( годишњи ) 
 

Редни бр. 
наставне 

теме 
Назив наставне теме 

Бр. 
часова 

за 
обраду 

Бр. часова за 
утврђивање и 
остале типове 

часова 

Метод рада Корелација 
Укупно 
часова 

1. Увод 3 1+0 
комбиновани 
(монол.,дијал.,текс-метод) 

Еволуција 4 

2. Екологија и животна 10 6+0 комбиновани Хемија, 16 
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средина (монол.,дијал.,текс-метод) Географија 

3. 
Угрожавање, заштита и 
унапређивање екосистема 
- животне средине 

11 5+4 
комбиновани 
(монол.,дијал.,текс-
метод,експериментални) 

Хемија, 
Географија 

20 

4. 
Глобалне последице 
загађивања животне 
средине 

5 3+1 
комбиновани 
(монол.,дијал.,текс-
метод,експериментални) 

Хемија, 
Географија 

9 

5. 
Животна средина и 
одрживи развој 

5 2+3 
комбиновани 
(монол.,дијал.,текс-
метод,експериментални) 

Хемија, 
Географија 

10 

6. 
Животна средина, 
здравље и култура 
живљења 

3 1+1 
комбиновани 
(монол.,дијал.,текс-
метод,експериментални) 

Хемија, 
Географија 

5 

 

Обнављање и 
систематизација садржаја 
наставног програма 5.,6.,7. 
и 8. разреда 

0 4+0 дијалошки  4 

 УКУПНО 37 31   68 

 
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА ОСМИ РАЗРЕД 

 
 
 У области ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА ученик-ца: 
 
на ОСНОВНОМ НИВОУ 

 зна да постоје просторне и временске промене код живих бића и познаје основне чињенице о 

њима 

 
на СРЕДЊЕМ НИВОУ 

 уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена које се 

дешавају код живих бића у околностима када делује мањи број чинилаца на типичне 

заједнице живих бића или организме 

 
 на НАПРЕДНОМ НИВОУ 

 уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена које се 

дешавају код живих бића у комплексним ситуацијама у сложенијим заједницама 

 
 У области ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВA ЖИВОТА ученик-ца: 
 
на ОСНОВНОМ НИВОУ 

 зна да организми функционишу као независне целине у сталној интеракцији са околином 

 
на СРЕДЊЕМ НИВОУ 

 зна и упоређује сличности и разлике између нивоа организације јединке( ћелија - ткиво - 

орган - систем органа ) 

 
на НАПРЕДНОМ НИВОУ 

 разуме морфолошку повезаност појединих нивоа организације и њихову међусобну 

функционалну условљеност 
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 У области ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ ученик-ца: 
 
на ОСНОВНОМ НИВОУ 

 препознаје основне еколошке појмове и зна најопштије чињенице о њима 

 препознаје утицаје појединих абиотичких  и биотичких фактора на организме и популације 

 уме на задатом примеру да одреди материјалне и енергетске токове у екосистему, чланове 

ланаца исхране и правце кружења најважнијих супстанци ( воде, угљениа, азота ) 

 препознаје животне услове који владају у карактеристичним екосистемима Србије и 

најважније представнике врста које их насељавају 

 препознаје основне последице развоја човечанства на природу и најважније врсте 

загађивања воде, ваздуха, земљишта 

 разуме утицај човека на биолошку разноврсност 

 препознаје основне процесе важне у заштити и очувању животне средине ( рециклажу, 

компост ) и у заштити биодиверзитета 

 зна ста може лично предузети у заштити свог непосредног животног окружења 

 

на СРЕДЊЕМ НИВОУ 

 употребљава еколошке појмове у опису ситуација у природи 

  зна и правилно именује делове екосистема, заједница и популација и зна да опише везе 

између делова 

 уме да на разноврсним примерима одреди основне материјалне и енергетске токове у 

екосистему, основне односе исхране и најважнија својства биоценозе и популација 

 зна да у природи постоји кружење појединих супстанци ( воде, угљеника, азота ) 

 препознаје различите биоме и зна њихов распоред на Земљи 

 препознаје животне услове који владају у појединим екосистемима Европе и света и 

карактеристичне представнике врста које их насељавају 

 зна да објасни основне прилагођености живих организама на живот ваздушној, воденој и 

земљишној средини 

 разуме последице загађења воде, ваздуха и земљишта, као и значај очувања природних 

ресурса и уштеде енергије 

 разуме значај природних добара у заштити природе( нац. паркови, прир. резервати, бот. 

баште, зоо-вртови ) 

 

на НАПРЕДНОМ НИВОУ 
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 уме да објасни како различити делови екосистема утичу један на други као и међусобне 

односе популација у биоценози 

 разуме да се уз материјалне токове увек преноси енергија и обратно, уме да интерпретира 

односе исхране у екосистему 

 разуме значај кружења појединих супстанци у природи ( воде, угљеника, азота) 

 разуме просторну и временску организацију животних заједница и популација 

 предвиђа на основу задатих услова средине тип екосистема који у тим условима настаје 

 познаје механизме којима развој човечанста изазива промене у природи 

 познаје механизме деловања мера заштите животне средине, природе и биодиверзитета 

 разуме зашто се неограничен развој човечанства не може одржати у ограниченим условима 

целе планете 

 

 У области ПОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ И ЕКСПЕРИМЕНТ ученик-ца: 

 

на ОСНОВНОМ НИВОУ 

 уме да разликује и користи једноставне процедуре, технике и инструменте за прикупљање 

података у биологији ( посматрање, бројање, мерење ) 

 уме да по упутству и уз помоћ наставника реализује једноставно истраживање, попуни 

формулар, прикаже резултате у табели или графикону и извести о резултату 

 зна како да се понаша у лабораторији и на терену и правила о раду и безбедности рада 

 уме по упутству да изведе унапред постављени експеримент и одговори на једноставну 

хипотезу уз помоћ и навођење наставника 

 

на СРЕДЊЕМ НИВОУ 

 уме да уз навођење реализује сложено прикупљање података, систематизује податке и 

извести о резултату 

 зна шта је грешка инструмента и прицезност мерења и уме по упутству да калибрише 

инструмент 

 уме, уз помоћ наставника , да прави графиконе и табеле према два критеријума уз коментар 

резултата 

 уме на задатом примеру, уз помоћ наставника, да постави хипотезу, формира и реализује 

једноставан експеримент и извести о резултату 

 

на НАПРЕДНОМ НИВОУ 
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 разуме значај и уме самостално да реализује систематско и дуготрајно прикупљање 

података 

 ума да осмисли једноставан протокол прикупљања података и формулар за упис резултата 

 уме самостално да прави графиконе и табеле према два критеријума уз детаљан извештај 

 разуме значај контроле и пробе у експерименту, уме да постави хипотезу и извуче закључак 

 зна, уз одговарајиће навођење наставника, самостално да осмисли, реализује и извести о 

експерименту на примеру који сам одабере 

 
 
ХЕМИЈА  
 
 
ЦИЉЕВИ НАСТАВЕ ХЕМИЈЕ: 
 Циљ наставе хемије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну 
писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се 
оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе 
своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за 
предметне садржаје, као и  
              – развијање функционалне хемијске писмености 
              – развијање способности за тражење и коришћење релевантних информација у различитим 
изворима (уџбеник, Интернет, научни чланци) 
              – развијање способности комуницирања коришћењем хемијских термина, хемијских симбола, 
формула и једначина 
              – развијање способности за извођење једноставних хемијских истраживања 
              – развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема 
              – развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу 
              – развијање способности за тражење и коришћење релевантних информација у различитим 
изворима 
              – развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, одговарајућег и 
рационалног коришћења и одлагања различитих  
                 супстанци у свакодневном  животу  
              – развијање радозналости, потребе за сазнавањем о својствима супстанци у окружењу и 
позитивног става према учењу хемије 
              – развијање свести о сопственим знањима и способностима о даљој професионалној 
оријентацији 
              – развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, одговарајућег и 
рационалног коришћења и одлагања различитих  
                 супстанци у свакодневном животу 
 
ЗАДАЦИ НАСТАВЕ ХЕМИЈЕ:  
              – омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу, за развој 
различитих технологија и развој друштва уопште  
              – оспособљавање ученика да се користе хемијским језиком, да знају хемијску технологију и да 
разумеју квалитативно и квантитативно  
                 значење хемијских симбола, формула и једначина 
              – стварање наставних ситуација у којима ће ученици до сазнања о својствима супстанци и 
њиховим променама долазити на основу    
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                 демонстрационих огледа или огледа  које самостално изводе 
              – оспособљавање ученика за извођење једноставних истраживања као и развијање свести о 
сопственим знањима и способностима 
              – стварање ситуација у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално 
искуство за решавање проблемских ситуација 
              – стварање ситуација у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и 
промена у свом окружењу 
              – да препознаје примере физичких и хемијских промена, елемената и једињења и смеша у 
свакодневном окружењу 
              – омогућавање ученицима да кроз једноставна израчунавања разумеју квантитативни аспект 
хемијских промена и његову практичну  
                 примену 
              – оспособљавање ученика да се користе хемијским језиком: хемијска терминологија, хемијски 
симболи, формуле, једначине 
              – оспособљавање ученика за извођење једноставних истраживања 
              – решавање теоријских и експерименталних проблема 
              – стварање ситуација у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и 
промена у реалном окружењу  
 

Наставни програм  
(садржај) 

Стандарди и циљеви 
постигнућа 

Начин остваривања 
принципа, циљева и 
стандарда постигнућа 

Врсте активности и 
поступци у 
остваривању 
наставног плана и 
програма 

Праћење 
остваривања 
програма и 
евалуација 

 
1. НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ  
    НЕМЕТАЛА И     
    КИСЕЛИНЕ 
Заступљеност неметала 
у  
природи и њихова 
основна  
физичка својства. 
Водоник, његова 
својства и  
примена. 
Кисеоник, његова 
својства и примена. 
Сумпор, његова својства 
и примена. Сумпор(IV)–
оксид, сумпор(VI)–оксид, 
сумпорна киселина и 
примена. 
Азот, његова својства и 
примена. Азот(V)–оксид, 
азотна киселина и 
примена. Амонијак, 
његова својства и 
примена. 
Угљеник, његова 
својства и примена. 
Угљеник(II)–оксид. 
Угљеник(IV)–оксид, 
угљена киселина и 
примена. 
ВЕЖБА 1: Физичка 

ХЕ.1.1.1. да прави разлику 
између елемената, 
једињења и смеша из 
свакодневног живота на 
основу њихове сложености 
ХЕ.1.1.2. о практичној 
примени елемената, 
једињења и смеша из 
сопственог окружења на 
основу њихових својстава 
ХЕ.1.1.3. на основу којих 
својстава супстанце могу да 
се разликују, којим врстама 
промена супстанце подлежу 
као и да се при променама 
укупна маса супстанце не 
мења 
ХЕ.1.1.4. да су чисте 
супстанце изграђене од 
атома, молекула и јона и те 
честице међусобно 
разликује по наелектрисању 
и сложености грађе 
ХЕ.1.1.5. тип хемијске везе у 
молекулима елемената, 
ковалентним и јонским 
једињењима 
ХЕ.1.1.6. квалитативно 
значење симбола 
најважнијих хемијских 
елемената, хемијских 
формула најважнијих 

- формирање 
глобалног и  
   оперативног плана 
рада  
   наставника 
- организација тока 
часа 
- писање припрема за 
час 
- евалуација и  
  самоевалуација 
- примена 
комбинованих и   
  активних метода 
рада и  
  учења: монолошко-  
  дијалошка,     
  демонстрациона,  
  дескриптивна,  
  хеуристички 
разговор,  
  експериментално –  
  лабораторијска 
метода,    
  рецептивно-
смислено  
  учење и практично- 
  смислено учење 
- примена 
интерактивних  
  облика рада-  
  кооперативно 

Активности 
ученика: 
- формирање научне  
  писмености 
- развијање  
  мануелних 
вештина  
- посматрање 
својстава  
  материјала и 
промена  
  у огледу 
- анализирање  
  резултата огледа и  
  њихово 
повезивање  
  са претходним  
  експерименталним  
  искуством и     
  постојећим  
  теоријским знањем 
- формулисање  
  претпостравки  
- извођење огледа 
уз  
  безбедно руковање  
  лабораторијским  
  прибором,  
  посуђем и  
  супстанцама  
- бележење 
резултата  

Праћење 
остваривања 
програма и 
евалуација:  
Постигнућа 
ученика  
која дају повратну  
информацију  
наставнику, 
директору,  
педагогу, 
психологу,  
родитељу, уопше  
образовном 
процесу о  
степену 
усвојености  
знања ученика 
као и  
понашању и самој  
личности ученика:  
- иницијално  
  тестирање 
- тестирање 
према  
  стандардима  
  постигнућа 
ученика 
- усмено 
испитивање  
- тестови знања  
- оцене задатака  
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својства неметала 
ВЕЖБА 2: Оксиди 
неметала  
и њихова својства.  
Испитивање киселости 
 
 

представника класа 
неорганских и органских 
једињења и квалитативно 
значење хемијских 
једначина реакција 
оксидације 
ХЕ.1.1.7. шта су раствори, 
како настају и примере 
раствора у свакодневном 
животу 
ХЕ.1.1.8. значење следећих 
термина: супстанца,смеша, 
раствор, растварање, 
елемент, једињење, атом, 
молекул, јон, ковалентна 
веза, јонска веза, 
оксидација, оксид, киселина, 
база, со, индикатор 
ХЕ.1.1.9. загрева супстанцу 
на безбедан начин 
ХЕ.1.1.10. измери масу, 
запремину и температуру 
супстанце 
ХЕ.1.1.11. састави 
апаратуру и изведе поступак 
цеђења 
ХЕ.1.1.12. у једноставним 
огледима испита својства 
супстанци (агрегатно стање, 
мирис, боју, магнетна 
својства, растворљивост), 
као и да та својства опише 
ХЕ.1.2.1. основна физичка и 
хемијска својства неметала 
и метала (агрегатно стање, 
проводљивост троплоте и 
електрицитета и реакцију са 
кисеоником) 
ХЕ.1.2.2. везу између 
својства неметала и метала 
и њихове практичне 
примене 
ХЕ.1.2.3. да препозна 
метале 
(Na,Mg,Al,Fe,Zn,Cu,Pb,Ag, 
Au) на основу њихових 
физичких и хемијских 
својстава 
ХЕ.1.2.4. да на основу 
формуле именује основне 
класе неорганских једињења 
ХЕ.1.2.5. примере оксида, 
киселина, база и соли у 
свакодневном животу као и 
практичну примену ових 
једињења 
ХЕ.1.2.6. основна физичка и 
хемијска својства, оксида, 
киселина, база и соли 
ХЕ.1.2.7. утврди основна 

учење:  
  фронтални, групни,  
  индивидуални, рад у 
пару 
- припрема и 
употреба  
  разних врста 
наставних  
  средстава: табла, 
модели,  
  макете, слике, 
цртежи,  
  панои, огледи, 
прибор,  
  посуђе, разне врсте  
  материјала, 
супстанце,  
  стручна литерарура,  
  енциклопедија, 
компјутер,  
  Интернет 
- корелација 
наставних  
  садржаја 
(хоризонтална и  
  вертикална) из 
следећих  
  наставних 
предмета:  
  хемија, физика, 
биологија,   
  свет око нас, 
математика,    
  информатика и  
  рачунарство, 
медицина,  
  архитектура, 
грађевина,  
  индустрија, ликовна  
  култура, природа и  
  друштво итд 
- израда домаћих 
задатака 
- примена 
дидактичких  
  принципа: принцип  
  научности, принцип  
  индивидуализације  
  наставе, принцип  
  систематичности и  
  поступности,  
принцип  
  очигледности  
  (индуктивни и  
  дедуктивни пут), 
принцип  
  свесне активности,  
  принцип 
повезаности  
  теорије са праксом 

- формулисање  
  објашњења за  
  правилности 
уочене  
  међу прикупљеним  
  подацима  
- извођење 
закључака  
- дискутовање  
- претраживање  
  и коришћење  
  различите 
литературе  
  и интернета ради  
  прикупљања  
  информација  
- припремање 
извештаја  
  о 
експерименталном  
  раду 
- извештавање  
- сређивање радног  
  места 
- размишљање  
- прављење 
наставних  
  средстава 
- решавање 
рачунских  
  задатака 
- постављање 
питања  
- формирање група  
- припреме за  
  такмичење 
- решавање  
  тестова знања 
- ширење 
другарства  
  при групном раду  
- рад на уџбенику и  
  практикуму 
- израда домаћих  
  задатака 
- развијање 
критичког  
  мишљења 
- слушање 
- усвајање циљева и  
  исхода наставног  
  процеса 
 
 
 
 
Активности 
наставника:  
- организација тока 
часа  

  практичних 
вежби и  
  радова 
- излагање 
реферата 
- активности 
ученика  
  током наставног  
  процеса  
 
- похваљивање и  
  награђивање  
- процењивање  
  индивидуалног и  
  групног рада 
ученика  
  код 
интерактивних  
  облика рада 
- запажања  
- извођење 
закључака  
- јавно истицање  
  оцене 
- јавно 
коментарисање  
  и 
квалификовање  
  понашања и  
  личности 
ученика 
- уважавање  
  мишљења 
ученика 
- прављење   
  презентација и  
  других 
наставних  
  средстава 
- посета 
директора,  
  педагога, 
психолога,  
  саветника и  
  инспектора 
часовима 
- писање 
извештаја о  
  праћењу 
остваривања  
  програма 

 
2. МЕТАЛИ, ОКСИДИ  
    МЕТАЛА И  
    ХИДРОКСИДИ 
(БАЗЕ) 
Заступљеност метала у 
природи и њихова 
основна физичка 
својства. 
Калцијум. Калцијум–
оксид и калцијум–
хидроксид, својства и 
примена. 
Гвожђе, алуминијум, 
бакар–својства на 
којима се заснива 
примена ових метала. 
Корозија метала. 
Гвожђе(III)–оксид, 
алуминијум–оксид. 
Легуре које се најчешће 
примењују (бронза, 
месинг, челик, 
дуралуминијум, 
силумини). 
ВЕЖБА 3: Физичка 
својства метала. 
Реакција метала са 
киселинама 
 

 
3. СОЛИ 
Соли. Формуле и називи 
соли. 
Добијање соли. 
Физичка својства соли 
(агрегатно стање, 
растворљивост). 
Хемијске реакције соли 
(реакције са 
киселинама, базама и 
солима). 
Примена соли. 
ВЕЖБА 4: Добијање 
соли и утврђивање 
растворљивости соли 

 
4. ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА  
    ДИСОЦИЈАЦИЈА  
    КИСЕЛИНА,  
    ХИДРОКСИДА И  
    СОЛИ 
Електролитичка 
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дисоцијација киселина, 
хидроксида и соли. 
Мера киселости 
раствора – pH–скала. 
 

физичка својства оксида  
(агрегатно стање, боју, 
мирис) 
ХЕ.1.2.8. докаже кисело-
базна својства супстанце 
помоћу индикатора 
ХЕ.1.2.9. испита 
растворљивост соли  
ХЕ.1.2.10. безбедно рукује 
супстанцама, посуђем и 
прибором 
ХЕ.1.3.1. формуле, називе и 
функционалне групе 
најважнијих угљоводоника, 
алкохола, карбонилних 
једињења, карбоксилних 
киселина и естара 
ХЕ.1.3.2. основна физичка и 
хемијска својства 
угљоводоника, алкохола, 
карбонилних једињења, 
карбоксилних киселина и 
естара 
ХЕ.1.3.3. практичан значај 
угљоводоника, алкохола, 
карбонилних једињења, 
карбоксилних киселина и 
естара у свакодневном 
животу 
ХЕ.1.4.1. да наведе физичка 
својства (агрегатно стање и 
растворљивост) масти и 
уља, угљених хидрата, 
протеина 
ХЕ.1.4.2. примере и 
заступљеност масти и уља, 
угљених хидрата и протеина 
у намирницама 
ХЕ.1.5.1. значај безбедног 
поступања са супстанцама 
начине њиховог правилног 
складиштења, а са циљем 
очувања здравља и животне 
средине 
ХЕ.1.6.1. безбедно рукује 
основном опремом за 
експериментални рад и 
супстанцама  
ХЕ.1.6.2. изведе 
експеримент према датом 
упутству 
ХЕ.2.1.1. како тип хемијске 
везе одређује својства 
супстанци (температуре 
топљења и кључања, као и 
растворљивост супстанци)  
ХЕ.2.1.2. значење термина: 
материја, хомогена смеша, 
хетерогена смеша, анализа 
и синтеза, неутрализација, 

- примена 
дидактичких  
  правила: од ближег 
ка  
  даљем, 
једноставног ка  
  сложеном, лакшег 
ка  
  тежем, познатог ка  
  непознатом 
- употреба задатака 
који  
  захтевају примену  
  наученог у  
  разумевању и 
решавању  
  свакодневних  
  проблемских 
ситуација 
- прављење 
презентација 
- формирање 
хемијске  
  писмености 
- развијање 
мануелних  
  вештина 
 

- припрема за час  
- припремање и  
  постављање 
огледа  
- формирање група  
- давање савета и  
  пружање помоћи 
при  
  изради огледа,  
  задатака и 
формирања  
  знања 
- повезивање 
спонтаних  
  и научних знања  
- анализирање  
  резултата огледа и  
  њихово 
повезивање  
  са претходним  
  експерименталним  
  искуством и  
  постојећим  
  теоријским знањем  
- формулисање  
  претпостравки  
- извођење огледа 
уз  
  безбедно руковање  
  лабораторијским  
  прибором, посуђем 
и  
  супстанцама  
- бележење 
резултата  
- формулисање  
  објашњења за  
  правилности 
уочене  
  међу прикупљеним  
  подацима  
- извођење 
закључака  
- дискутовање  
 
- претраживање  
  и коришћење  
  различите  
  литературе и  
  интернета ради  
  прикупљања  
  информација  
- припремање 
извештаја  
  о 
експерименталном  
  раду 
- припрема ученика 
за  
  такмичење 

 
5. УВОД У ОРГАНСКУ  
    ХЕМИЈУ 
Својства атома 
угљеника. 
Многобројност органских 
једињења. 
Општа својства 
органских једињења, 
разлике у односу на 
неорганска једињења. 
 

 
6. УГЉОВОДОНИЦИ 
Елементарни састав, 
подела и физичка 
својства угљоводоника. 
Засићени угљоводоници 
(алкани) и незасићени 
угљоводоници (алкени и 
алкини). 
Хемијска својства 
угљоводоника 
(сагоревање, 
супституција, адиција).  
Ароматични 
угљоводоници.Бензен. 
Нафта и земни гас – 
извори угљеникових 
једињења и 
енергије.Полимери. 
ВЕЖБА 5: Састављање 
модела молекула 
угљоводоника 
 

 
7. ОРГАНСКА  
    ЈЕДИЊЕЊА СА  
    КИСЕОНИКОМ 
Алкохоли. 
Карбоксилне киселине. 
Масне киселине. 
Естри. 
ВЕЖБА 6: Физичка и 
хемијска својства 
органских једињења са 
кисеоником 
 

 
8. БИОЛОШКИ ВАЖНА  
    ОРГАНСКА  
    ЈЕДИЊЕЊА 
Масти и уља. 
Угљени хидрати у 
прегледу: моносахариди 
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(глукоза и фруктоза), 
дисахариди (сахароза), 
полисахариди (скроб и 
целулоза) 
Аминокиселине. 
Протеини. 
Витамини. 
ВЕЖБА 7: Масти и уља 
 
 
 
 
 
 
 

супституција, адиција, 
анхидрид, изомер, изотоп 
ХЕ.2.1.4. да саставља 
формуле најважнијих 
представника класа 
неорганских и органских 
једињења и једначине 
хемијских реакција 
неутрализације и 
супституције 
ХЕ.2.1.5. изабере 
најпогоднији начин за 
повећање брзине 
растварања супстанце  
(повећањем температуре 
растварача, уситњавањем 
супстанце, мешањем) 
ХЕ.2.1.7. у огледима 
испитује својства супстанци 
и податке о супстанцама 
приказује табеларно или 
шематски  
ХЕ.2.1.8. израчуна 
процентни састав једињења 
на основу формуле и масу 
реактаната и производа на 
основу хемијске једначине, 
тј. да покаже на основу 
израчунавања да се укупна 
маса супстанци не мења при 
хемијским реакцијама 
ХЕ.2.1.9. израчуна масу 
растворене супстанце и 
растварача на основу 
процентне концентрације 
раствора и обрнуто 
ХЕ.2.1.10. направи раствор 
одређене процентне 
концентрације 
ХЕ.2.2.1. на основу назива 
оксида, киселина, база и 
соли састави формулу ових 
супстанци 
ХЕ.2.2.2. пише једначине 
хемијских реакција синтезе и 
анализе бинарних једињења 
ХЕ.2.2.3. експерименталним 
путем испита 
растворљивост и хемијску 
реакцију оксида са водом 
ХЕ.2.2.4. испита најважнија 
хемијска својства киселина 
(реакцију са карбонатима и 
металима) 
ХЕ.2.3.1. пише једначине 
хемијских реакција 
сагоревања угљоводоника и 
алкохола 
ХЕ.2.4.1. најважније улоге 
масти и уља, угљених 

- припрема тестова  
  знања 
- упућивање  
  ученика на рад на  
  уџбенику и  
  практикуму 
- слушање 
- постављење 
циљева и  
  исхода наставе 
- евалуација и  
  самоевалуација 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поступци у  
остваривању  
наставног плана и  
програма: 
- испланирати на  
  основу наставног  
  плана и програма:  
  глобални и  
  оперативни план 
рада  
  са фондом часова 
- направити 
припрему   
  за час  
- формирати 
циљеве,  
  оперативне  
  задатке и исходе 
часа,     
  кључне појмове,  
  методе и облике 
рада,  
  наставна средства,  
  процесе 
евалуације,  
  корелацију 
наставних  
  садржаја из 
предмета,  
  стандарде 
постигнућа  
  ученика, разне 
облике  

 
9. ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ  
    СРЕДИНЕ 
Загађивачи ваздуха, 
воде и земљишта. 
Мере заштите 
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хидрата и протеина у живим 
организмима 
ХЕ.2.6.1. прикупи податке 
посматрањем и мерењем и 
да при том користи 
одговарајуће инструменте 
ХЕ.2.6.2. табеларно и 
графички прикаже резултате 
посматрања или мерења 
ХЕ.2.6.3. изводи једноставна 
уопштавања и 
систематизацију резултата 
ХЕ.3.1.2. како је практична 
примена супстанци повезана 
са њиховим својствима 
ХЕ.3.1.5. зависност 
растворљивости супстанце 
од природе супстанце и 
растварача 
ХЕ.3.1.6. значење следећих 
термина: естерификација, 
сапонификација 
ХЕ.3.1.7. на основу 
својстава састојака смеше 
да изабере и изведе 
одговарајући поступак за 
њихово раздвајање  
ХЕ.3.1.8. да осмисли 
експериментални поступак 
према задатом циљу/ 
проблему/питању за 
истраживање, да бележи и 
приказује резултате 
табеларно и графички, 
формулише објашњење/а и 
изведе закључак/е 
ХЕ.3.1.9. да израчуна 
процентуалну заступљеност 
неке супстанце у смеши, да 
изводи стехиометријска 
израчунавања која 
обухватају реактант у вишку 
и однос масе и количине 
супстанце 
ХЕ.3.2.1. да су физичка и 
хемијска својства метала и 
неметала одређена 
структуром њихових атома/ 
молекула 
ХЕ.3.2.2. хемијска својства 
оксида (реакције са водом, 
киселинама, хидроксидима) 
ХЕ.3.2.3. да општа својства 
киселина зависе од њиховњ 
структуре (реакције са 
хидроксидима, металима, 
карбонатима, 
бикарбонатима, и базним 
оксидима 
ХЕ.3.2.4. да општа својства 

  тестирања, часове  
  додатне и допунске  
  наставе 
- испланирати  
  евалуацију нивоа  
  усвојености знања 
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база зависе од њихове 
структуре (реакције са 
киселинама и са киселим 
оксидима) 
ХЕ.3.2.5. да физичка и 
хемијска својства соли 
зависе од њихове структуре 
ХЕ.3.2.6. изведе реакцију 
неутрализације 
ХЕ.3.3.1. хемијске реакције 
угљоводоника, алкохола, 
карбонилних једињења, 
карбоксилних киселина и 
естара 
ХЕ.3.3.2. видове практичне 
примене угљоводоника, 
алкохола, карбонилних 
једињења, карбоксилних 
киселина и естара на основу 
својстава која имају 
ХЕ.3.3.3. пише једначине 
хемијских реакција 
угљоводоника, алкохола, 
карбонилних једињења, 
карбоксилних киселина и 
естара 
ХЕ.3.4.1. основу структуре 
молекула који чине масти и 
уља, угљене хидрате и 
протеине 
ХЕ.3.4.2. основна хемијска 
својства масти и уља 
(сапонификацију и 
хидролизу) угљених хидрата 
и протеина 
ХЕ.3.6.1. препозна питање 
проблем који се може 
експериментално истражити 
ХЕ.3.6.2. постави хипотезе 
ХЕ.3.6.3. планира и изведе 
експеримент за тестирање 
хипотезе 
ХЕ.3.6.4. донесе релевнатан 
закључак на основу 
резултата добијених у 
експерименталном раду 

 
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 
 
Циљ и задаци 
 
Циљ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи јесте да се осигура да сви 
ученици стекну базичну језичку, техничку и информатичку писменост и да напредују ка реализацији 
одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у 
новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 
мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да се ученици упознају са 
техничко-технолошки развијеним окружењем, стекну основну техничку и информатичку писменост, 
развију техничко мишљење, техничку културу рада. 
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 Задаци предмета су стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада 

наставе техничког и информатичког образовања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви 

наставе техничког и информатичког образовања буду у пуној мери реализовани, као и да ученици:  

- стекну основно техничко и информатичко образовање и васпитање, 

- стекну основна техничко-технолошка знања, умења, вештине и оспособљавају се за 

њихову примену у учењу, раду и свакодневном животу, 

- сазнају основни концепт информационо-комуникационих технологија (ИКТ), 

- сазнају улоге ИКТ у различитим струкама и сферама живота, 

- упознају рад на рачунару, 

- науче употребу рачунара са готовим програмима за обраду текста, за графичке приказе, 

интерфејс и интернет, 

- развијају стваралачко и критичко мишљење, 

- развијају способност практичног стварања, односно да реализују сопствене идеје према 

сопственом плану рада и афирмишу креативност и оригиналност, 

- развијају психомоторне способности, 

- усвоје претпоставке за свесну примену науке у техници, технологији и другим облицима 

друштвено корисног рада, 

- савладавају основне принципе руковања различитим средствима рада, објектима 

технике и управљања технолошким процесима, 

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

- стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и тимски рад, 

- комуницирају на језику технике (техничка терминологија, цртежи), 

- стекну знања за коришћење мерних инструмената, 

- разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија, 

- препознају ограниченост природних ресурса, 

- прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском извору, 

- одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције (моделе), 

- израде или примене једноставнији програм за управљање преко рачунара, 

- упознају економске, техничко-технолошке, еколошке и етичке аспекте рада и производње 

и њихов значај на развој друштва, 

- примењују мере и средства за личну заштиту при раду, 

- знају мере заштите и потребу за обнову и унапређење животног окружења, 
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- на основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања правилно 

одаберу своју будућу професију. 

 

Оперативни задаци 

 

Ученици треба да:  

 прошире знања о основним командама оперативног система, 

 прошире знања о коришћењу интернета и електронске поште, 

 прошире знања о коришћењу основних програма за обраду текста, табела и слике, 

 обуче се за припрему презентација, 

 упознају подсистеме електроенергетског система, 

 стекну појам о дистрибуцији електричне енергије, 

 упознају електроинсталациони материјал и елементе према стандардима наведених 

електроматеријала, 

 упознају основне електротехничке симболе, 

 науче да читају електротехничке шеме, а једноставније да користе у практичном раду, 

 стекну основна практична знања и умења у састављању електричних струјних кола, 

 упознају основне делове електротермичких и електродинамичких апарата и уређаја у домаћинству, 

 науче да правилно користе електричне уређаје и апарате, 

 упознају основне електронске елементе, 

 науче симболе и шеме у електроници, 

 схвате принципе рада телекомуникационих и аудиовизуелних уређаја у домаћинству, 

 развијају конструкторске способности израдом и склапањем модела електротехничких и 

електронских уређаја и апарата према одговарајућим шемама. 

 
 
 
Школски програм наставе за осми разред 
из предмета Техничко  и информатичко образовање 
 

Редни број 
теме 

НАЗИВ ТЕМЕ 
Број 

часова 

Број часова за 

обраду новог 
градива 

остале типове 
часова 

1 ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 16 7 9 

2 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И 

ИНСТАЛАЦИЈЕ 
10 9 1 

3 ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ 14 8 6 
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4 ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА 12 7 5 

5 ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ – МОДУЛИ 16 0 16 

 УКУПНО 68 31 37 

 
 ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 
 

 
 

Б. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 
ВЕРСКА НАСТАВА  -  ПРАВОСЛАВНИ  КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА) 
 

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

Циљеви и задаци 
предмета 

Циљеви верске наставе јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и религијских заједница које живе и делују на нашем животном 

простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се 

омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој 

историјски припадају, односно чување и неговање сопстевног верског и културног 

идентитета, уз уважавање других религијских искустава и филозофских погледа, као и 

научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства. 

Годишњи фонд часова 36 Недељни фонд 
часова 

1 

Наставна средства 
Уџбеник нема уџбеника 
Остала 
средства 

Иконе, графоскоп, бојице, постери, ЦД, пројектор, ДВД, географске 
карте итд. 

Методе и технике Дијалошка, монолошка, демонстративна, текстуална, показивање, приказивање, 
практични радови 

Иновације Групни рад ученика, организација приредбе, излети у природу 
Активности  Планира, организује, бира садржаје, усмерава, реализује, 

Наставне области 
Обрада 
новог 
градива 

Утврђивање 

Остали 
типови 
понав./ 
пров. 

Укупно 

1. АТЛЕТИКА 4 17 3/5 29 
2. СПОРТСКЕ ИГРЕ 2 14 2/3 21 
- Фудбал         
- Рукомет         
- Кошарка         
- Одбојка         
3. СПОРТСКА ГИМНАСТИКА 2 4 2/3 11 
- Вежбе на справама и тлу         
4. ОСТАЛЕ ОБЛАСТИ 1 3 3/0 7 
- РСГ         
- Народни и друштвени плес         
- Штафетне и елементарне игре         
- Општа физичка припрема         
- Стони тенис         
- Иницијална мерења         
          

УКУПНО 9 38 10/11 68 
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Наставника демонстрира, објашњава, даје упутства, омогућава примену 
наученог, партнер у учењу, обезбеђује ресурсе,  прати ефекте 
сопственог рада, прати ефекте рада ученика 

Ученика Вежбање, разговор, самосталан и интерактивни рад, упоређује, 

посматра, процењује, сарађује, креира 

Ресурси Ученици, наставници, родитељи, Црква, Света литургија, поклоничко путовање (излети, 
екскурзије), квизови и такмичења, одлазак у биоскоп или позориште, двориште, 
учионица, искуство ученика 

Сарадници Ученици,  ПП служба,  вероучитељи,  учитељи, наставници, родитељи, свештеници и 
ђакони 

 

Број 
тем

е 

Наставна тема и  
садржај у оквиру теме 

Број часова 

Задаци 
Стандард

и 

Начин 
провере 

оствареност
и стандарда 

Корелација Обрад
а 

Остал
о 

1. 

I – УВОД 

- Упознавање садржаја 

програма и начина 

рада 

 / 1 

Упознавање 
ученика са 

садржајем 
предмета, 
планом и 
програмом и 
начином 
реализације 
наставе 
Православног 
катихизиса; 

Установити каква 
су 

знања стекли 
и какве 
ставове 
усвојили 
ученици у 
претходном 
разреду 
школовања 

Продубити код 
ученика 

знање о 
човеку као 
икони Божијој 
у свету; 

Развити свест код 
ученика о 
неопходности 
живота у 
заједници; 

Развити свест код 
ученика да је 
грех 
злоупотреба 
слободе; 

Омогућити 
ученицима 

основ за 
разумевање 

 Практичан 
рад, усмена 
провера 
кроз вежбе, 
квизове, 
асоцијације 
и тимски 
рад 

15. Српски 

језик  

 
16. Историја  

 
17. Географиј

а  

 
18. Биологија  

 
19. Ликовна 

култура  

 
20. Музичка 

култура  

 
21. Грађанск

о 

васпитањ

е  

 

2. 

II - ЧОВЕК ЈЕ ИКОНА БОЖИЈА  
 

- Човек - икона Божја и 

свештеник твари  

 
- Хришћанско схватање 

личности  

 
- Грех као промашај 

човековог назначења  

 
- Новозаветне заповести 

Божије  

 
- Слобода и љубав у 

хришћанском етосу  

 

5  1 

 Практичан 
рад, усмена 
провера 
кроз вежбе, 
квизове, 
асоцијације 
и тимски 
рад 

3. 

III ПОДВИЖНИЧ

КО –ЕВХАРИСТИЈСКИ ЕТОС  

 
- Хришћански подвиг  

 
- Подвизи Светитеља  

 
- Пост  

 
- Хришћанске врлине  

5 2 

 Практичан 
рад, усмена 
провера 
кроз вежбе, 
квизове, 
асоцијације 
и тимски 
рад 
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- Евхаристијски поглед 

на свет  

 

хришћанског 
појма 
слободе; 

Подстаћи ученике 
на узајамну љубав 
и поштовање; 
Подстаћи ученике 
на стално 
преиспитивање 
свог живота. 
Омогућити 
ученицима 

основ за 
правилно 
разумевање 
хришћанског 
подвига; 

Упутити ученике на 
смисао подвига 
светитеља; 
Објаснити 
ученицима начин, 
смисао и циљ 
поста; 
Упознати ученике 
са Житијима 
Светих; 
Развити 
евхаристијски етос 
код ученика. 
Указати ученицима 
на  

значај личне и 
саборне 
молитве; 

Објаснити 
ученицима 

важност 
Литургије 
тумачењем 
значења 
речи 
Евхаристија и 

Литургија 
(захвалност 

и заједничко 
дело); 

Указати ученицима 
да 

је литургијско 
сабрање 
израз Цркве 
као Тела 
Христовог; 

Указати ученицима 
на 

целину 
литургијског 
догађаја као 
узајамног 

4. 

IV – ЛИТУРГИЈА 
 

- Молитва - лична и 

саборна  

 
- Црква је Тело Христово  

 
- Божанствена Литургија 

(опис тока литургије)  

 
- Литургијски простор 

(делови храма)  

 
- Освећење времена  

 

6 3  

 Практичан 
рад, усмена 
провера 
кроз вежбе, 
квизове, 
асоцијације 
и тимски 
рад 

5. 

V - ЦАРСТВО БОЖИЈЕ 
 

- Царство Божије – циљ 
стварања  

 
- Живот будућег века  

 
- Сведоци Царства 

Божијег  

 
- Обожење – циљ 

хришћанског живота  

 
- Знаци присутва 

Царства Божијег у овом 
свету (чуда, мошти...)  

 
- Икона – прозор у 

вечност  

 

6  2 

 Практичан 
рад, усмена 
провера 
кроз вежбе, 
квизове, 
асоцијације 
и тимски 
рад 

6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Евалуација 

- 3 

 Практичан 
рад, усмена 
провера 
кроз вежбе, 
квизове, 
асоцијације 
и тимски 
рад 
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даривања 
Бога и 
његовог 
народа 
Упознати 
ученике са  
смислом и 
основним 
елементима 
Литургије; 

Подстаћи ученике 
на 

заједничко 
учешће у 
богослужењим
а; 

Објаснити  
ученицима 

динамику 
богослужбеног 
времена. 

Објаснити 
ученицима да 

је Царство 
Божије 
крајњи циљ 
историје 

Указати ученицима 
на повезаност 
између васкрсења 
мртвих и Царства 
Божијег;  
Објаснити 
ученицима појам 
обожења указујући 
им на библијски 
опис Преображења 
Господњег;  
Развијање свести 
ученика да је 
Литургија икона 
Царства Божјег;  
Упознати ученике 
са сведочанствима 
присуства Божијег 
у овом свету (чуда, 
мошти...);  
Предочити 
ученицима улогу 
Цркве у свету;  
Пружити 
ученицима основно 
знање о икономији 
Духа Светога;  
Упознати ученике 
са иконографијом 
као изразом 
есхатолошког 
стања света и 
човека.  
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 
Циљ предмета је да ученици стекну знања, формирају ставове, развију вештине и усвоје вредности које 
су претпоставка за успешан, одговоран и ангажован живот у демократском друштву. 
Циљ програма осмог разреда је да  настави развојни правац предмета грађанско васпитање у другом 
циклусу основне школе са фокусом на положај детета у савременом друштву. Циљ је да се ученици 
подстакну да активно  учествују  у друштвеном животу заједница којима припадају као и да  још боље 
разумеју проблемaтику у вези са положајем деце, како на локалном тако и на глобалном нивоу. 

Задатак наставе грађанског васпитањаза VIII  разред је да ученици:  
- стекну знања о узроцима различитог степена остварености права детета у савременом свету;   

- развију критички однос према појавама злоупотребе права детета; 

- упознају неопходне услове за остваривање најбољег интереса детета; 

- упознају место, улогу и значајмеђународних организација које се баве унапређивањем положаја 

деце; 

- упознају место, улогу и значај институција и организација које се баве унапређивањем положаја 

деце у Србији;  

- упознају национални законодавни оквирчији је циљ заштита интереса деце;  

- разумеју место, улогу и одговорност државе, друштва, породице и  детета у унапређивању 

положаја деце у једном друштву;     

- идентификују особине, знање и вештине код деце које су значајне за њихову активну улогу  у 

унапређивању  положаја  деце у друштву; 

- разумеју улогу и значај медија у савременом друштву , критички разматрају  информације 

добијене преко различитих медија и упознају  улогу  медија у креирању слике детета у друштву. 

 
 

Р. бр. 
наставне 
теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   
по теми 

број часова за 

обраду 

остале 
типове 
часова 

1. Увод  2  2 

2. Деца у савременом свету  18  18 

3. Медији у савременом друштву  11  11 

4. Завршни део  3  3 

укупно: 
34  34 

 

ЦЕЛОГОДИШЊИ ПЛАН ОСМОГ РАЗРЕДА - ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Бр. 
часа 

Назив теме 
НАСЛОВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ МЕСЕЦ 

1. 
Увод 

Поглед уназад С
ептем

б
ар 

2. 
Представљање циљева, задатака, садржаја и 
метода рада 

3. 

Деца у савременом 
свету 

Положај детета у друштву-место, улога и 
одговорност државе, друштва, породице и 
детета 
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4. 

Положај детета у друштву-место, улога и 
одговорност државе, друштва, породице и 
детета 

5. 
Универзалност људских права и права детета, 
повезаност дечјих потреба са правима детета 

О
ктоб

ар 

6. 
Чиниоци који утичу на оствареност дечјих 
права 

7. 
Чиниоци који утичу на оствареност дечјих 
права 

8. Примери злоупотребе права детета 

9. 

Међународне организације које се баве 
унапређивањем положаја деце и заштитом 
њихових интереса 

10. Анализа положаја деце у Србији 

Н
овем

б
ар 

11. Анализа положаја деце у Србији 

12. Анализа положаја деце у Србији 

13. 

Институционални оквир-установе које се баве 
унапређивањем положаја деце и заштитом 
њихових интереса 

14. 

Институционални оквир -установе које се баве 
унапређивањем положаја деце и заштитом 
њихових интереса 

Д
ец

ем
б

ар 

15. 

Институционални оквир-установе које се баве 
унапређивањем положаја деце и заштитом 
њихових интереса 

16. 

Националне и локалне организације које се 
баве питањима деце и организације у којима 
деца узимају учешће 

17. 

Националне и локалне организације које се 
баве питањима деце и организације у којима 
деца узимају учешће 

18. 

Компетенције деце значајне за укључивање у 
активности које доприносе побољшању 
положаја деце у друштву Јануар 

19. 

Компетенције деце значајне за укључивање у 
активности које доприносе побољшању 
положаја деце у друштву 

20. 
Активности за унапређивање положаја деце у 
Републици Србији 

21. 
Активности за унапређивање положаја деце у 
Републици Србији Фебруар 

22. 
Медији у 

савременом 
друштву 

Медији у савременом друштву 

23. Место, улога и значај медија 

М
арт 

24. Разумевање и тумачење медијских порука 

25. Разумевање и тумачење медијских порука 

26. Медији као извор информација 

27. 

Медији у 
савременом 

друштву 

Гледиште и објективност А
прил

 

28. Улога медија у стварању слике о положају деце  

29. Учешће деце у медијима-могућности и начини 

30. Анализа одабраног домаћег медија 

31. Анализа одабраног домаћег медија М
ај 

32. 
Разматрање предлога ученика који имају за 
циљ садржајније, веродостојније и у већем 
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обиму представљање деце и њихових 
проблема у анализираном медију 

33. Завршни 
део 

Шта носим са собом 

34. Шта носим са собом 

 
 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
 

ЧЕТВРТА ГОДИНА УЧЕЊА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 
 
 

ИСХОДИ 
 
           ИСХОД наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују 
овладавањем комуникативних вештина и развијањем способности и метода учења страног језика. 
Исход 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 других страних језика на различите начине и у свим 
околностима које живот створи. 

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о знaчају 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 на нивоу језичких вештина 
 
Разумевање говора 
На крају осмог разреда, ученик треба да: 

- разуме наставников говор и његова упутства 

- разуме краће усмене текстове (до 15 реченица и не дуже од 3 минута) које исказују говорници различитих 

стандардних варијетета, на већ обрађене и новоуведене теме у вези са свакодневним животом, ближим и 

даљим учениковим окружењем и узрасно специфичним интересовањима.  

- разуме садржај текстова савремених музичких композиција исказаних једноставним језичким средствима.  

- у зависности од комуникативног циља ученик у тексту препознаје и идентификује:  

а) његов општи садржај,  
б) важне информације (спецификоване и/или налогом захтеване),   
ц) суштину поруке и говорникову намеру, као и емоционални контекст.  

 
Разумевање писаног текста 
Ученик треба да:  

- разуме општи смисао аутентичних и адаптираних текстова дужине до 150 речи (огласи, краћи извештаји и 

вести, брошуре, проспекти, сервисне информације, краће репортаже, интервјуи, стрипови) из домена већ 



ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

558 

 

обрађених и новоуведених тема у складу са узрастом и интересовањима  (из домена свакодневног 

живота, ближег и даљег учениковог окружења, друштвених појава од значаја за младе).  

- у зависности од комуникативног циља ученик у тексту препознаје и идентификује:  

а) његов општи садржај,  
б) важне информације (спецификоване и/или налогом захтеване),   
ц) суштину поруке и говорникову намеру, као и емоционални контекст.  

 
Усмено изражавање 
Ученик треба да:  

- једноставним језичким средствима (усвојеним речима, изразима, реченицама) дâ основне информације о 

себи, својој породици, свом окружењу, школи и друговима и осталим узрасно адекватним темама, као и 

да код саговорника распита о сличним информацијама.  

- Уз наставникову помоћ и уз употребу усвојених језичких средстава води кратак разговор о познатим, већ 

обрађиваним темама. 

Писано изражавање  
Ученик треба да:  

- записује кратке белешке на основу наставниковог иѕлагања.  

- користи кратке контактне форме: разгледнице, електронска писма, кратка писма са садржајем личне 

природе.  

- користи кратке писане форме да оствари комуникативну ситуацију молбе, захваљивања, упита, 

прихватања и одбијања предлога (употребљавајући једноставна и усвојена језичка средства).   

- самостално пише кратке саставе на познате, узрасно адекватне и блиске теме, дужине до 70 речи.  

Медијација 
У ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) који не могу да се споразумевају, ученик треба да: 

- усмено преноси суштину поруке са матерњег на циљни јези и обрнуто 

-    писмено преноси једноставне поруке и објашњења 
-  препричава садржај краћег текста, ауфио или визуелног записа и краће интеракције 
-    започиње краћи разговор о познатим темама, одржава континуитет и завршава га. 

 
Интеракција 
Ученик треба да: 
- реагује вербално или невербално на упутсва и постављена питања у вези са   
   конкретном ситуацијом; 
- поставља  питања и одговара на њих; 
- изражава допадање или недопадање; нуди и прихвата понуду, позив или  
   извињење; 
- учествује у комуникацији на часу и ван њега (у пару, у групи, итд); 
- тражи разјашњења када нешто не разуме; 
-  остварује једноставну интеракцију уз поновно формулисање  
    исказа и врши корекције. 
 
Знања о језику 
Ученик треба да: 
- препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом; 
- поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине; 
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- увиђа могућности позитивног трансфера знања и стратегија стечених учењем   
   првог страног језика; 
- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр.  
   форме учтивости); 
- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима; 
- уочава сличности и разлике између матерњег и страних језика које учи; 
- разуме значај употреба интернационализама; 
- примењује компезационе стратегије. 
 

 
КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

 
21. Представљање својих међународних искустава 

22. Поздрављање са странцима 

23. Идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, животиња, боја,   бројева, итд. ( у вези са темама ) 

24. Разумевање и давање једноставних упутстава и команди  

25. Постављање и одговарање на питања 

26. Молбе и изрази захвалности 

27. Примање и  давање позива за учешће у игри/групној активности 

28. Изражавање допадања/недопадања 

29. Изражавање физичких сензација и потреба 

30. Именовање активности (у вези са темама) 

 
31. Исказивање просторних односа и величина (Идем, долазим из..., Лево, десно,  горе, доле...) 

32. Давање и тражење информација о себи и другима 

33. Тражење и давање обавештења 

34. Описивање лица и предмета 

35. Изрицање забране и реаговање на забрану 

36. Изражавање припадања и поседовања 

37. Тражење и давање обавештења о времену на часовнику  

38. Скретање пажње 

19. Тражење мишљења и изражавање слагања/неслагања 
20.Исказивање извињења и оправдања 
 

 
С А Д Р Ж А Ј И       П Р О Г Р А М А 

 
М О Р Ф О С И Н Т А К С А 
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Ученици треба да разумеју и користе:  
1. Именицe, заменицe, члан  

Употреба именица у категоријама једнине и множине и свим падежима (номинативу, генитиву, дативу и 
акузативу).  

Употреба најфреквентнијих образаца за извођење именица , употреба најфреквенијих именичких сложеница 
(Sommerferien, Briefkasten).  

Употреба неодређеног, одређеног, нултог, негационог, упитног, присвојног и показног члана: Ich habe ein Buch. 
Schau mal, das Buch da!  Er trinkt gern Tee. Er trinkt keinen Tee. Welches Buch liest du? Gib mir dein Buch. Gibt mir 
dieses Buch.  

Рецептивна употреба најфреквентнијих неодређених детерминатива (manch-, viel-, einig-, all-).  

Употреба контрахованог члана: im Buch, am Strand, ans Meer.  

Употреба личних заменица у номинативу, акузативу и дативу.  

Употреба неодређених заменица man, jemand, etwas. 

2. Придевe, предлоge и партикуле 

 Употреба придева у атрибутској функцији (рецептивно).  

Употреба компаратива и суперлатива (укључујући и компаративске фразе: Dein Haus ist billiger als meine 
Wohnung.)  

Употрба придева у оквиру придевске јаке, слабе и мешовите деклинације:  

Mein schönes Foto, schöne Fotos , das schöne Foto 

Употреба предлога за различите врсте простроних и временских односа, употреба предлога који регирају и датив 
и акузатив (Wechselpräpositionen): an, auf, in, hinter, über, unter, vor, zwischen) за изражавање места и правца 
вршења радње.  

Употреба основних партикула (рецептивно): Was machst du denn da? Das kann ich aber nicht.  

3. Глаголe  

Употреба презента, употреба основних глагола у претериту – помоћних, модалних и најфреквентнијих јаких 
глагола, употреба перфекта слабих глагола, као и фреквентних глагола са наглашеним и ненаглашеним 
префиксом. Грађење и употреба футура. 

 Грађење конјунктива за изражавање жеље и љубазног питања: Ich möchte nach Deutschland fahren. Ich hätte gern 
ein Kilo Äpfel.  

Употреба императива.  

Употреба повратних глагола са повратном заменицом у акузативу и дативу: Ich wasche mich. Ich wasche mir die 
Hände. 

 Употреба модалних и основних модалитетних глагола: Ich habe zu packen. Ich hoffe, dich wiederzusehen.   

Фразe и реченицe  

Употреба генитивске посесивне фразе: das Haus meiner Eltern.  

Употреба основних глагола, именица, придева са предложном допуном: Interesse für Sport, interessiert daran, sich 
interessieren für.  

Реченични оквир. Разоквирење у комуникативне сврхе (рецептивно). Независно и зависно сложене реченице 
(dass, ob, w-..., weil, obwohl, deshalb).  

Предвиђена су два писмена задатка, по један у сваком полугодишту. 
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Н А С Т А В Н Е       Т Е МЕ 
 

Редни 
бр. 

Наставна 
тема 

Обрада Остали 
типови 

Укупа
нo 

Стандарди Обли
ци 

рада 

Мет
оде 

Корелациј
а 

 
1. 

 
Interkurturelle Erfahrungen 
Међународна искуства 
 
 
 

4 4 8 1.1.1. 
1.1.9. 
1.3.1. 
2.1.7. 
2.1.15. 
3.1.27. 
3.2.2. 
 
1.1.5. 
1.1.12. 
2.1.29. 
2.2.3. 
3.1.13. 
3.3.4. 
1.1.2. 
1.1.12. 
2.1.4. 
2.1.15. 
3.1.26. 
3.3.3. 
1.1.1 
2.1.3. 
3.1.2. 
1.1.1. 
1.1.9. 
2.1.7. 
2.1.13. 
3.1.15. 
3.3.7. 
1.1.2. 
1.1.20. 
2.1.7. 
2.1.15. 
3.1.7. 
3.1.19. 
3.1.27. 
1.1.9. 
1.1.15. 
2.1.15. 
3.3.3. 
3.3.4. 
 
 
1.1.5. 
1.1.24. 
2.1.7. 
2.1.15. 
3.1.4. 
3.1.15. 
3.3.3. 
1.1.1. 
2.1.3. 
3.1.2. 
 
 

Фронт
ални, 
групн

и, 
индив
идуал

ни 

К 
 

О 
 

М 
 

Б 
 

И 
 

Н 
 

О 
 

В 
 

А 
 

Н 
 

Е 
 

Настава 
страних 
језика у 

директној је 
вези са 
српским 
јез., кроз 

текстове и 
граматичке 
садржаје, а 
са другим 

предметим
а кроз 

одељак 
Culture 

 
2. 

Medien und Kommunikation 
Медији и комуникација 
 
 

4 5 9 

 
3. 

Menschen rund um uns 
Људи око нас 
 
 
 

4 3 7 

 
4. 

  
Први писмени задатак 

 3 3 

 
5. 

Unsere Welt 
Наш свет 
 
 
 
 

3 5 8 
 

 
6. 

Zukunftspläne 
Планови за будућност 
 
 
 
 

4 5 9 

 
 

7. 

Damals in Österreich 
Некада у Аустрији  
 
 
 
 
 

3 5 8 

8. 
 
 
 
 
 
 

9. 
 
 
 
 

10. 
 
 
 
 
 

 
Typisch Schweiz 
Типично за Швајцарску 
 
 
 
Други писмени задатак 
 
 
 
Zweimal Deutschland- 
Landeskunde 
Немачка пре и после 
Берлинског зида 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
5 
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1.1.2. 
1.1.20. 
2.1.7. 
2.1.21. 
2.2.3. 
3.1.15. 
3.1.26. 
3.2.1. 

Укупно 
годишње 

  
29 

 
39 

 
68 

 
Школски програм рада допунске наставе из немачког језика за школску 2018 / 2019. годину 

 
Допунска настава се организује за ученике који из објективних разлога у редовној настави немачког језика не 
постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја. У зависности од утврђених 
недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, наставник формира одговарајуће групе с 
којима организује допунски радн. Допунски рад се организује у току 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 знање из језика, 

- Индивидуализација наставе, 

- Стимулисање ученика за рад, 

- Развијање љубави према немачком језику, 

- Развијање интересовања према некњижевним  ( популарним, научним и информативним ) текстовима,  

Оспособити ученика за самосталан рад. 
 
 

Редни број 
наставне теме 

 
    Назив наставне            теме 

           Број  часова 

за  
обрад
у 

за друге  
типове 

укупно 

 
1. 

 
ГРАМАТИКА (GRAMMATIK) 

  
16 

 
16 

 
2. 

 
ПИСМЕНО И УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

(SCHREIBEN UND SPRECHEN) 

  
8 

 
8 

 
3. 

 
ВЕШТИНЕ ЧИТАЊЕ И СЛУШАЊЕ (LESEN 

UND HÖREN ) 

  
7 

 
7 

 
4. 

 
АНАЛИЗА РЕЧЕНИЦЕ И УСВАЈАЊЕ НОВИХ 

РЕЧИ И ИЗРАЗА (WORTSCHATZ) 

  
5 

 
5 

 
Школски програм рада додатне наставе из немачког језика за школску 2018 / 2019. годину 

План и програм додатне наставе из немачког језика у вези је са школским програмом редовне наставе и 
организује се ѕа све ученике који показују посебно интересовање за изучавање немачког језика. 
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Даровите ученике треба што више осамостаљивати . На часовим додатне наставе они развијају своје 
способности, проширују и продубљују већ стечена знања. Наставник их подстиче, усмерава, упућује на потребну 
литературу, охрабрује, похваљује и прихвата добро образложене предлоге и ѕамисли ученика. 
 
Други циљ ове наставе је да буде што више проблемска. Треба решавати сложеније наставне проблеме 
различитим наставним методама. То ће подстаћи интересовање ученика за одређене садржаје. Нарочито их 
треба подстицати да сами стварају проблемске ситуације својим питањима, суочељавањем ставова и различитих 
вредносних гледишта. 
 
Задаци додатне наставе су : 
 

- Увођење ученика у свет некњижевних текстова ( популарних, научних, информативних, ...), 

- Осамостаљивање ученика у анализирању текста, 

- Проширивање знања и интересовања за решавање проблема у граматици, 

- Развијање љубави према немачком језику, 

- Развијање језичке културе ученика ( говорне и писане ), развијање језичког мишљења и језичке свести, 

- Подстицати самосталан рад ученика.   

 

Редни број 
наставне 
теме 

 
    Назив наставне            теме 

           Број  часова 

за  
обра
ду 

за друге  
типове 

укупно 

 
1. 

 
ГРАМАТИКА (GRAMMATIK) 

  
12 

 
12 

 
2. 

ПИСМЕНО И УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
(SCHREIBEN UND SPRECHEN) 

  
9 

 
9 

 
3. 

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И   ПИСАЊА ( LESEN 
UND HÖREN ) 

  
8 

 
8 

 
4. 

АНАЛИЗА РЕЧЕНИЦЕ И УСВАЈАЊЕ 
НВИХ РЕЧИ И ИЗРАЗА (WORTSCHATZ  

  
7 

 
 7 

       
       5. 

 
УКУПНО 

  
     36 

 
    36 

 
 
Школски програм рада Der deutsche Klub  
                                                            
  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. 
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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 Klub” 

  
4 

 
4 

 
    2. 

 
Landeskunde 

  
9 

 
9 

 
     3. 

Анализа и обрада 
 ( драмских ) текстова, припрема 

за приредбу, паноа 

  
 

11 

 
 

11 

 
     4. 

 
Презентација рада клуба        

(уређење паноа) 

  
9 

 
9 

 
     5. 

 
Анализа рада клуба 

  
3 

 
3 

       
     6. 

 
      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. 
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 
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       РУСКИ ЈЕЗИК 
                               Четврта година учења 
                       
 
Циљ 
 
   Циљ  наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку писменост и да напредују 
ка реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке 
у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 
мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама 
и развију способности и методе учења страног језика. 
 
   Задаци наставе страног језика у основном образовању и васпитању су: развијаењ 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 образуовања и васпитања, ученик стиче, усваја и унапређује основна знања из страног 
језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији спопразумева 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 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. 
   У процесу учења наставу страних језика ученик богати себе и упознајући другог, стиче свест о значају 
сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки 
дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика. Поред тога, ученик уочава значај личног 
залагања у процесу учења страних језика. 
 
Стандарди 
 
   Разумевање говора 
   Ученик разуме једноставну усмену поруку исказану савременим језиком, не дужу од 4 до 5 минута; и то на нивоу 
глобалног разумевања (основно обавештење из поруке), на нивоу селективног разумевања (проналажење 
тражене информације). Разумевање треба да се односи на различите врсте усмених порука (монолог, краћи 
разговор, кратка информација). 
 
   Разумевање писаног текста 
   Ученик чита са разумевањем краће писане и илустроване текстове у вези са познатим темама, садржајима и 
комуникативним функцијама. 
 
   Усмено изражавање 
   У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик је у стању да искаже једноставну усмену поруку, исприча 
лични доживљај, садржај разговора или наративног текста, самостално или уз помоћ наставника. 
 
   Писмено изражавање 
   У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик пшише попруке и кратке текстове. 
 
   Интеракција 
   Ученик остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације у вези са познатим темама, 
садржајима и комуникативним функцијама. 
 
   Знања о језику 
 Препознаје основне принципе језика, односно граматичке и социолингвистичке компетенције. 
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Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 
 
   Разумевање говора 
   На крају осмог разреда ученик треба да: 
 

- разуме наставников говор и његова упутства, 

- разуме краће усмене текстове које исказују говорници различитих стандардних варијетета, на већ обрађене 

и новоуведене теме у вези са свакодневним животом, ближим и даљим учениковим окружењем и узрасно 

специфичним интересовањима; 

- разуме садржај текстова савремених музичких композиција исказаних једноставним језичким средствима; 

- у зависности од комуникативног циља ученик у тексту препознаје и идентификује: 

   а) његов општи садржај, 

   б) важне информације ( спецификоване и/или налогом захтеване) 

   ц) суштину поруке и говорникову намеру, као и емоционални текст. 

   Разумевање писаног текста 

   Ученик треба да: 

- разуме општи смисао аутентичних и адаптираних текстова до 150 речи из домена већ обрађених и 

новоуведених тема у складу са узрастом и интересовањима; 

- у зависности од комуникативног циља ученик у тексту препознаје и идентификује: 

   а) његов општи садржај, 

   б) важне информације (спецификоване и/или налогом захтеване) 

   ц) суштину поруке и говорникову намеру, као и емоционални текст. 

   Усмено изражавање 

   Ученик треба да: 

 

- једноставним језичким средствима ( усвојеним речима, изразима, реченицама) да основне информације о 

себи, својој породици, свом окружењу, школи и друговима, као и да се код саговорника распита о сличним 

информацијама. 

- уз наставникову помоћ и уз употребу усвојених језичких средстава води кратак разговор о познатим, већ 

обрађиваним темама. 

 Писмено изражавање 

   Ученик треба да: 

- записује кратке белешке на основу наставниковог излагања. 

- користи кратке контактне форме: разгледнице, електронска писма, кратка писма са садржајем личне 

природе. 

- користи кратке писане форме да оствари комуникативну ситуацију молбе, захваљивања, упита, прихватања 

и одбијања предлога (употребљавајући једноставна и усвојена језичка средства). 

- самостално пише кратке саставе на познате, узрасно адекватне и блиске теме, дужине до 70 речи. 

   Медијација 
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У ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) који не могу да се споразумевају, ученикE треба 
да: 

- усмено преноси суштину поруке са матерњег на циљни језик и обрнуто 

- писмено преноси једноставне поруке и објашњења 

- препричава садржај краћег текста, аудио или визуелног записа и краће интеракције 

- започиње краћи разговор о познатим темама, одржава континуитет изавршава га. 

   Интеракција 

   Ученик треба да: 

- реагује вербално или невербално на упутства и постављена питања у вези са конкретном ситуацијом; 

- поставља питања и одговара на њих; 

- изражава допадање или недопадање; нуди и прихвата понуду, позив или извињење; 

- учествује у комуникацији на часу и ван њега ( у пару, у групи, итд. ) 

- тражи разјашњења када нешто не разуме; 

- остварује једноставну интеракцију уз поновно формулисање исказа и врши корекције. 

Знања о језику 

   Ученик треба да: 

- препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом; 

- поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине; 

- увиђа могућности позитивног трансфера знања и стратегија стечених учењем првог страног језика: 

- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости ); 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима; 

- уочава сличности и разлике између матерњег и страних језика које учи; 

- разуме значај употреба интернационализама; 

- примењује компензационе стратегије. 

 

   САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

1) Изговор група ши, жи, ци. Функција меког знака. Систематизација знања о руском гласовном систему, 

правилима читања и писања. 

2) Типови предиката безличних реченица: Мне хочется спать. Ей нужно отдохнуть. ( рецептивно ) 

3) Исказивање узрока: Ученик ответил хорошо, потому что подготовился к уроку. ( рецептивно ) 

4) Исказивање намере: Я приехала сюда для того, чтобы отдыхать. ( рецептивно ) 

5) Основни појмови о значењу и употреби глаголског вида и система времена глагола брать-взять, 

говорить-сказать, класть-положить. 

6) Исказивање неодређености: Кто-то пришел. Саша что-то сказал. Позовите кого-нибудь! Расскажи нам 

что-нибудь! ( рецептивно и продуктивно ) 
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7) Исказивање особине: Сестра красивее брата. Сестра более красива, чем брат. Брат стрше сестры. 

Брат рисует лучше сестры. Аня самая красивая девушка в классе. ( рецептивно и продуктивно ) 

8) Исказивање временских односа: Я родилась десятого августа девяносто шестого года... ( рецептивно 

ипродуктивно ) 

9) Конструкције са глаголима кретања: нести-носить, везти-возить: Вон идет бабушка и несет нам 

подарки... 
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1. 

 
В международном молодёжном 
лагере 

13 5 8 -усмено и 
писмено 
изражава 
утиске о 
неком 
месту 
или 
пределу 
-
правилно 
користи 
негацију 
-уважава 
туђе 
обичаје и 
културу 

1.1.11., 
1.1.12.,1.1.15., 
1.1.16.,1.1.21.,1.
2.2., 1.3.1.,1.3.2., 
2.1.27., 
2.1.31.,2.3.3.,2.3.
5. 
3.1.4., 3.1.5. 

разговор, вежба,диктат 

2. 

 
СМИ в нашей жизни 

15 3 12 -
изражава 
своје 
мишљењ
е о 
садржају 
књиге 
или 
филма 
-
правилно 
користи 
глаголе 
кретања 

1.1.15., 
1.1.16.,1.1.21.,1.
2.2., 
1.3.1., 1.3.2., 
1.3.4.,  
2.1.11., 
2.1.12.,2.1.21., 
3.1.4., 3.1.5. 

разговор, вежба, писмени 
задатак 

3. 

 
Планы на будущее 

12 4 8 -
правилно 
користи 
поређењ
е 
-говори и 
пише о 
својим 

1.1.12.,1.1.15., 
1.1.16.,1.1.21.,1.
2.2., 1.3.1., 
2.3.3.,2.3.5. 
3.1.20., 
3.1.21.,3.3.5., 
3.3.8.,  

разговор, вежба, диктат 
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плановим
а за 
будућнос
т 
- даје 
аргумент
е «за» 
или 
«против» 

4. 

 
Из прошлого в будущее 

20 6 14 -говори и 
пише о 
познатим 
личности
ма руске 
историје 
и културе 
-пише 
писмо 
или  
имејл 
 

1.1.6.,1.1.9.,  
1.1.14., 1.1.15.,  
1.3.2., 1.3.3., 
1.3.5., 
2.1.9.,2.1.10.,2.1.
11., 
2.1.25.,2.1.28., 
3.1.4.,3.1.5. 

разговор, вежба, писмени 
задатак 

5. 

 
Российский рок 

8 4 4 -
изражава 
мишљењ
е о 
музици 
земље 
чији језик 
учи 
-описује 
певача 
или 
музичку 
групу 

2.1.5.,2.1.7. 
2.1.9.,2.1.10.,2.1.
11., 
2.1.14. 
3.1.4.,3.1.5.,3.1.1
2. 

разговор, вежба, диктат 

 
 
 Допунска настава   ( 24 часа) 
За сваку целину  предвиђено је по три часа допунске наставе. У току та три  часа обрађиваће се и утврђивати 
градиво предвиђено наставним планом и програмом, а према уџбенику за 8. разред. 
Три преостала часа могу бити искоришћена приликом припрема за писмене задатке или контролне вежбе 
 
Додатна настава (18 часова) 
У току часова додатне наставе  радиће се са ученицима који буду заинтересовани за додатни рад а такође ће 
бити ангажовани у програмима креативних активности школе ( школске приредбе, презентације итд.) 
 
 
 

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 
 
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
 
Наставним програмом као најважнијим школским документом утврђују се циљеви и задаци предмета 
Информатика и рачунарство.  
  Циљ наставе информатике и рачунарства јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и 
информатичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних 
постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да 
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изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 
заинтересованост за предметне садржаје, као и да се ученици оспособе за коришћење рачунара и 
стекну вештине у примени рачунара у свакодневном животу. 
  
Задаци су: 
Стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 
информатике и рачунарства сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе информатике и 
рачунарства буду у пуној мери реализовани. 
 упознавање основних појмова из информатике и рачунарства; 

 развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду; 

 подстицање креативног рада са рачунаром; 

 оспособљавање за рад на рачунару. 

 

 

 Оперативни задаци изборног предмета Информатика и рачунарство у осмом разреду основне 
школе су следећи: 

Ученици треба да се: 

 оспособе за примену програма Excel; 

 оспособе за самостално креирање HTML страница 

 подстакну на даље учење градива преко интернета 

 
 
Редни 
број 
теме 

НАЗИВ ТЕМЕ 
Број часова 

За обраду 
За друге 
типове 

Укупно 

1. ТАБЕЛАРНИ ПРОРАЧУН (10) 6 4 10 

2.  ИЗБОРНИ МОДУЛИ (10) 5 5 10 

3.  ИЗРАДА САМОСТАЛНОГ ПРОЈЕКТА (14) 2 12 14 

 УКУПНО 13 21 34 

 
 
ДОМАЋИНСТВО 

 
ЦИЉЕВИ НАСТАВЕ ДОМАЋИНСТВА: 
 Циљ наставе изборног предмета Домаћинство јесте да ученици стекну нова знања, интегришу, 
функционализују и унапреде претходна знања и вештине, усвоје вредности и формирају навике у вези 
са важним активностима у свакодневном животу у области становања, одевања, исхране и употребе 
различитих материјала. 
 
 
ЗАДАЦИ НАСТАВЕ ДОМАЋИНСТВА:  
     – стицање знања и вештина у вези с важним активностима у свакодневном животу и развијање 
способности примене стечених знања и умења у  
        областима организације и функционисања савремене породице и домаћинства, исхране, културе 
становања и одевања 
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     – развијање вештина, ставова и навика одржавања одевних предмета и обуће, домаћинства и 
околине; 
     – развијање способности правилног и безбедног коришћења различитих средстава, оруђа и 
материјала у домаћинству; 
     – развијање способности за поуздано и стручно коришћење различитих уређаја у домаћинству, нових 
информационих и комуникационих  
        технологија; 
     – развијање еколошке свести и спремности да се сопственим деловањем доприноси очувању здраве 
околине, стандарда и квалитета живљења; 
     – развијање позитивних и конструктивних ставова о коришћењу научних сазнања за унапређивање 
квалитета живота; 
     – развијање сарадничких односа са околином, неговање способности слушања и уважавања 
мишљења других, подстицање способности  
        толеранције, изношења става и формулисања аргумената за изнети став; 
     – развијање свести о сопственим знањима и способностима. 
 
НАПОМЕНА: Изборни предмет Домаћинство нема дефинисане образовне стандарде постигнућа. 
 

Наставни програм (садржај) 

Начин 
остваривања 
принципа, 
циљева и 
стандарда 
постигнућа 

Врсте 
активности и 
поступци у 
остваривању 
наставног плана 
и програма 

Праћење 
остваривања 
програма и 
евалуација 

Временска 
динамика 

1. Средства за одржавање  
     личне хигијене и хигијене  
     стана 
Вода и њен значај за одржавање хигијене. 
Средства за личну хигијену (сапуни, шампони, пасте за зубе 
итд). 
Козметичка средства. Средства за негу коже и косе. 
Декоративна козметичка средства. 
Кућна апотека – примена, чување и одлагање лекова и 
санитетског материјала. 
Материјали за опремање стана (дрво, метал, стакло, 
керамика, текстил). 
Одржавање стана. Средства за чишћење и дезинфекцију. 
Одржавање намештаја, зидова и подова у различитим 
просторијама (соба, кухиња, купатило). 
Заштита дрвета, метала и зидова од атмосферских утицаја, 
бојење, лакирање, полирање. 
Отпадни материјали у домаћинству – руковање, 
разврставање и одлагање.  
Загађивање околине отпадом из домаћинства. 
ВЕЖБЕ: 
1. Тумачење ознака са средстава за личну хигијену и 
козметичких  
препарата. 
2. Тумачење ознака са средстава за хигијену  стана. 
3. Планирање кућне апотеке. 
4. Уклањање мрља са стакла, намештаја, текстила и 
металних предмета у домаћинству. 
5. Бојење и лакирање дрвених предмета (рам за слику, 
украсне кутије). 
2. ИСХРАНА ЧОВЕКА 
Биолошки важне супстанце: масти и уља, угљени хидрати, 
протеини, витамини, минерали и вода и њихова улога у 

- формирање 
глобалног и  
   оперативног 
плана рада  
   наставника 
- организација 
тока часа 
- писање 
припрема за час 
- евалуација и 
самоевалуација 
- примена 
комбинованих и   
  активних 
метода рада и 
учења:  
  монолошко- 
дијалошка,   
  
демонстрациона,  
  дескриптивна, 
хеуристички  
  разговор, 
рецептивно-
смислено  
  учење и 
практично-
смислено  
  учење 
- примена 
интерактивних 
облика  
  рада: 

Активности 
ученика: 
- усвајање знања -  
  формирање 
научне  
  писмености 
- посматрање 
својстава  
  материјала и 
промена у  
  огледу 
- анализирање 
резултата  
  огледа и њихово  
  повезивање са 
претходним  
  
експерименталним  
  искуством и 
постојећим  
  теоријским 
знањем  
- формулисање  
  претпостравки 
- извођење огледа 
уз  
   безбедно 
руковање  
   лабораторијским  
   прибором, 
посуђем и  
   супстанцама  
- бележење 

Праћење 
остваривања 
програма и 
евалуација:  
Постигнућа ученика: 
- однос и приступ    
  раду 
- похађање часова 
- практичан рад  
- активност ученика 
- прављење наставних  
  средстава 
- прављење  
  презентација 
- посета директора,  
  педагога, психолога,  
  саветника и  
  инспектора часовима 
- писање извештаја о  
  праћењу  
  остваривања    
  програма 
- ученици се оцењују  
  бројчано 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Септембар 
Октобар 
Новембар  
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човековом организму (градивна, енергетска, заштитна, 
регулаторска). 
Намирнице биљног порекла у исхрани. Заступљеност 
билошки важних супстанци у намирницама биљног порекла. 
Намирнице животињског порекла у исхрани. Заступљеност 
биолошки важних супстанци у намирницама животињског 
порекла. 
Вода – значај у исхрани и припремању хране. 
Поребе у градивним, енергетским и заштитно-регулаторским 
састојцима хране, у зависности од узраста, врсте занимања, 
пола, спољашње средине, здравственог и физиолошког 
стања организма. 
Последице неправилне исхране: гојазност, булимија, 
анорексија, авитаминозе, хиповитаминозе, 
хипервитаминозе. 
Еколошка храна и генетски модификована храна. 
Загађивање хране и заштита од загађивања. 
Одлагање, чување и конзервисање намирница (физичке, 
хемијске и биолошке методе). 
Припремање хране. Начини обраде намирница: техничка и 
термичка обрада. Припрема намирница тако да се одржи 
њихова хранљива вредност. Хигијенски услови приликом 
припремања хране. Прибор и посуђе за припремање хране. 
Машине за обраду намирница. Апарати за припремање и 
чување хране. 
Култура понашања за трпезом и култура исхране. 
Послуживање и узимање хране. Стоно посуђе и прибор. 
Светске кухиње. 
ВЕЖБЕ: 
1. Састављање јеловника (расподела укупних енергетских 
потреба по појединим оброцима у току дана). 
2. Спровођење истраживања о навикама у исхрани. 
3. Припремање хране у сировом стању: салате и сокови од 
воћа и поврћа. 
4. Припремање млечних напитака. 
5. Припремање напитака од кисело-млечних производа 
(воћни јогурт). 
6. Припремање премаза од млечних  
производа. 
7. Аранжирање хране, стола и послуживање. 

фронтални, 
групни,  
  индивидуални, 
рад у пару 
- припрема и 
употреба разних  
  врста 
наставних 
средстава:  
  табла, модели, 
макете, слике,  
  цртежи, панои, 
огледи, прибор,  
  посуђе, разне 
врсте 
материјала,  
  супстанце, 
стручна 
литерарура,  
  енциклопедија, 
Интернет,  
  компјутер, итд 
- корелација 
наставних 
садржаја  
  (хоризонтална 
и вертикална) из   
  следећих 
наставних 
предмета:  
  хемија, физика, 
биологија,  
  техничко и 
информатичко  
  образовање, 
информатика и  
  рачунарство, 
медицина,  
  архитектура, 
грађевина,  
  индустрија, 
српски језик итд 
 
- израда 
домаћих 
задатака 
- примена 
дидактичких  
  принципа: 
принцип  
  очигледности, 
принцип свесне  
  активности, 
принцип  
  повезаности 
теорије са 
праксом 
- примена 
дидактичких 
правила:  

резултата 
- формулисање 
објашњења  
   за правилности 
уочене  
   међу 
прикупљеним  
   подацима  
- извођење 
закључака  
- дискутовање  
- претраживање и  
  коришћење 
различите  
  литературе и 
интернета  
  ради 
прикупљања  
  информација  
- припремање 
извештаја о  
  
експерименталном 
раду  
 
- извештавање 
- сређивање 
радног места 
- прављење 
наставних  
  средстава 
- решавање 
рачунских  
  задатака 
- постављање 
питања 
- формирање 
група 
 
Активности 
наставника:  
- организација 
тока часа  
- припрема за час  
- припремање и 
постављање  
   огледа 
- формирање 
група 
- давање савета и 
пружање  
  помоћи при 
изради огледа,  
  задатака и 
формирања  
  знања 
- повезивање 
спонтаних и  
  научних знања 
- анализирање 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Децембар 
Јануар 
Фебруар 
Март 
Април 
Мај  
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  од ближег ка 
даљем,  
  једноставног ка 
сложеном,  
  лакшег ка 
тежем, познатог 
ка  
  непознатом 
- употреба 
задатака који  
  захтевају 
примену 
наученог у  
  разумевању и 
решавању  
  свакодневних 
проблемских  
  ситуација 
- прављење 
презентација 
 

резултата  
  огледа и њихово  
  повезивање са 
претходним  
  
експерименталним  
  искуством и 
постојећим  
  теоријским 
знањем  
- формулисање  
  претпостравки 
- извођење огледа 
уз  
  безбедно 
руковање  
  лабораторијским 
прибором  
  посуђем и 
супстанцама  
- бележење 
резултата  
- формулисање 
објашњења  
  за правилности 
уочене  
  међу 
прикупљеним  
  подацима  
 
- извођење 
закључака 
- дискутовање 
- претраживање и  
  коришћење 
различите  
  литературе и 
интернета    
  ради 
прикупљања  
  информација 
- припремање 
извештаја о  
  
експерименталном 
раду 
 
Поступци у 
остваривању  
наставног плана 
и  
програма: 
- испланирати на 
основу  
  наставног плана 
и  
  програма: 
глобални и  
  оперативни план 
рада са  
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  фондом часова  
- направити 
припрему за час 
- формирати 
циљеве,  
  оперативне 
задатке и 
  исходе часа, 
кључне  
  појмове, методе 
и облике  
  рада, наставна  
средства,  
  процесе 
евалуације,  
  корелацију 
наставних  
  садржаја 
изпредмета 
- формирати 
пирамиду  
   појмова који се 
усвајају и  
   систематизуј 
 

 
 

 
 

Р
.б

р
. т

ем
е 

Б
р

. ч
ас

о
в

а 

Садржај 
програма 

Активности у образовно 
васпитном раду 

Облици 
извођења 
програма 

Циљеви и задаци садржаја 
теме 

1 20 
Извођење музике певањем и 
свирањем и основе музичке 
писмености 

Практичан рад 
Индивидуалан рад 

Фронтални 
Групни 
Индивидуални 

Неговање способности 
извођења музике 
Упознавање основа музичке 
писмености 
Развијање слуха и осећаја за 
ритам 
Ширење гласовних могућности 
и учвршћивање интонациј 

2 12 Слушање музике 
Анализа 
Разговор 
повезивање 

Групни  
 

Развијање музичког укуса 
Упознавање музичке 
традиције свог и других 
народа 
Упознавање музичких епоха и 
дела 
Развијање љубави према 
музици 
Препознавање извођачких 
састава, извођача, 
инструмената 
Стварање навика слушања 
озбиљне музике 

3 4 Стварање музике 
Истраживање 
Експериментисање 
 

Групни 
Индивидуални 
У пару 

Развијање музикалности, 
креативности и стваралачких 
способности 
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ХОР И ОРКЕСТАР 
 
1. Извођење музике 
а) Певање  народних и дечјих песама, староградских и уметничких песама наших и страних аутора - 
учење из нотног текста или по слуху 
б) Свирање- на ритмичким и мелодијским инструментима свирати научене песме из нотног текста, 
самостално и групно. Уводити нове инструменте 
в) Основе музичке писмености - обнављање научених нотних вредности, пауза, осминске триоле, 
синкопе. Понављање научених лествица: Ц дур, а мол, Г дур, Ф дур, д мол, Д дур. Сложени, прости и 
неправилни тактови, знаци за понављање, артикулација, обогаћивање музичке терминологије  
2. Слушање музике 
Слушање вокалних, вокално-инструменталних и инструменталних композиција наших и страних 
композитора, посебно област соло и хорске песме. Упознавање и препознавање звука инструмената, 
представљање њихових изгледа и могућности 
3. Стварање музике 
Импровизација музичког дијалога на инструментима Орфовог инструментаријума. Стварање дечјих 
песама. Стварање ритмичке пратње при певању народних песама 
 
 
 
 
 
 
 

IV ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 
 
 
1. РАЗРЕД 

ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 
 

Укупан фонд:18 часова 

19. Криве и праве линије 

20. Упознавање објеката по дужини,ширини и дебљињи 

21. Скуп и приказивање скупа 

22. Бројеви од 1 до 5 

23. Сабирање и одузимање до 5 

24. Претходник и следбеник 

25. Сабирање и одузимање до 10 

26. Бројеви од о до 10 

27. Сабирање и одузимање у првој десетици 

28. Сабирамо више сабирака 
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29. Решавање текстуалних задатака 

30. Сабирање до 20 

31. Бројеви прве и друге десетице 

32. Одузимамо до 20 

33. Геометриске фигуре 

34. Израчунавамо непознати број 

35. Бројеви до 100 

36. Сабирамо и одузимамо до 100 

 
Циљ допунске наставе је да ученици који имају потешкоћа у савладавању наставног програма, током редовне 
наставе, усвоје и овладају основним појмовима и знањима који су у вези са:  
-сабирањем и одузимањем до 20 
-сабирањем и одузимањем до 100 
-претходник и следбеник 
-скуп и приказивње скупа 
-упознавање објеката по дужини, ширини и дебљини 
-криве и праве линије 
 
ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ  СРПСКОГ  ЈЕЗИКА 

 
Укупан фонд :18 часова 

19. Графомоторичке вежбе 

20. Графомоторичке вежбе 

21. Графомоторичке вежбе 

22. Графомоторичке вежбе 

23. Елементи слова 

24. Писање и читање научених слова 

25. Писање по диктату 

26. Вежбе читања 

27. Изговор гласова Ч И Ћ и писање слова 

28. Писање одређених слова по диктату писаним словима 

29. Покушавамо да препричамо  

30. Речи и реченице 

31. Пишемо кратке реченице 

32. Стављамо потребне знаке у реченици 
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33. Вежбе читања 

34. Читање непознатог текста 

35. Писемо по диктату 

36. Састављамо реченице на основу задатих речи 

 
Циљ допунске наставе је да ученици који имају потешкоћа у савладавању и усвајању наставног програма током 
редовне наставе, усвоје и овладају основним појмовима и знањима које су везане са: 
 
-припремним периодом за читање и писање 
-почетно читање и писање 
-језичка култура изражавања 
-књижевност. 
 

2. РАЗРЕД 
 
ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ СРПСКОГ  ЈЕЗИКА 
 
Циљ допунске наставе је да ученици који имају потешкоћа у савладавању наставног програма, током 
редовне наставе, усвоје и овладају основним појмовима и знањима који су у вези са: 

- читањем и писањем латинице, 

- правописа и граматике, 

- усменог и писменог изражавања, 

- књижевности. 

 

 
ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 
 
Циљ допунске наставе је да ученици који имају потешкоћа у савладавању наставног програма, током 
редовне наставе, усвоје и овладају основним појмовима и знањима који су у вези са: 

- сабирањем и одузимањем бројева до 100 

- множењем и дељењем бројева до 100 

- основним јединицама мере 

- дужима и основним појмовима геометријских тела 

Редни 
број 

НАЗИВ  НАСТАВНЕ  ЦЕЛИНЕ СВЕГА 

1. КЊИЖЕВНОСТ 4 

2. ЈЕЗИК 8 

3. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 6 

 УКУПНО: 18 
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3. РАЗРЕД 
 
ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ  СРПСКОГ  ЈЕЗИКА 

Циљ допунске наставе је да ученици који имају потешкоћа у савладавању наставног програма, током редовне 

наставе, усвоје и овладају основним појмовима и знањима који су у вези са: 

- читањем и писањем латинице, 

- правописа и граматике, 

- усменог и писменог изражавања, 

- књижевности. 

 

САДРЖАЈ НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД 

1.ПОНАВЉАЊЕ  ЧИТАЊА  ОБА  ПИСМА,  ИМЕНИЦЕ 

2.ИМЕНИЦЕ,  РОД  И  БРОЈ  И  ЧИТАЊЕ  И  ПИСАЊЕ  ЋИРИЛИЧНОГ  И  ЛАТИНИЧНОГ  ПИСМА 

3.ГЛАГОЛИ,  РАДЊА,  СТАЊЕ  И  ЗБИВАЊЕ,  ПРЕПРИЧАВАЊЕ  ПРИЧА 

4.УПОТРЕБА  ВЕЛИКОГ  СЛОВА 

5.МЕСТО,  ВРЕМЕ  И  НАЧИН  ВРШЕЊА  РАДЊЕ 

6.УПРАВНИ  ГОВОР  1  МОДЕЛ 

7.УПРАВНИ  ГОВОР  2  МОДЕЛ 

8. УПРАВНИ  ГОВОР  3  МОДЕЛ 

9. РЕЧИ  КОЈЕ  ОЗНАЧАВАЈУ  НЕШТО  УМАЊЕНО  И  НЕШТО   УВЕЋАНО 

Редни 
број 

             НАЗИВ  НАСТАВНЕ  ТЕМЕ свега 

1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 100 14 

2. ГЕОМЕТРИЈСКА ТЕЛА И ФИГУРЕ. .ЛИНИЈА 2 

3. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 2 

 УКУПНО: 18 

Редни 
број 

НАЗИВ  НАСТАВНЕ  ЦЕЛИНЕ свега 

1. КЊИЖЕВНОСТ 4 
2. ЈЕЗИК 8 
3. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 6 

 УКУПНО: 18 
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10. РЕЧИ  ИСТОГ  ОБЛИКА  А  РАЗЛИЧИТОГ  ЗНАЧЕЊА  И  РЕЧИ  РАЗЛИЧИТОГ  ОБЛИКА  А  ИСТОГ  

ЗНАЧЕЊА 

11.  ПРАВОПИСНЕ  ВЕЖБЕ.  ВЕЛИКО  СЛОВО  У  ПИСАЊУ  ИМЕНА  НАРОДА,  ВИШЕЧЛАНИХ  

ГЕОГРАФСКИХ  ИМЕНА,  ПРАЗНИКА,  КЊИГА,  ЧАСОПИСА... 

12.  ПИСАЊЕ  РЕЧЦЕ   ЛИ  И  НЕ 

13.  ПИСАЊЕ  ДАТУМА,  БРОЈЕВА  СЛОВИМА 

14.  ПРИДЕВИ  РОД  И  БРОЈ 

15.  ПРИДЕВИ  ОПИСНИ  И  ПРИСВОЈНИ 

16. СКРАЋЕНИЦЕ 

17. ЗНАЧЕЊЕ  РЕЧИ  И  ПРАВИЛАН  ИЗГОВОР 

18. ПРАВИЛАН  ИЗГОВОР  СУГЛАСНИК 

ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 

Циљ допунске наставе је да ученици који имају потешкоћа у савладавању наставног програма, током редовне 

наставе, усвоје и овладају основним појмовима и знањима који су у вези са: 

- сабирањем и одузимањем бројева до 1.000 

- множењем и дељењем бројева до 1.000 

- основним јединицама мере 

- дужима и основним појмовима геометријских тела 

САДРЖАЈ НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Број нас. 

јединице 

                                    Наставна јединица 

1. Бројеви до 1000; Стотине и десетице прве хиљад; Упоређивање стотина и десетица 

2.  Римске цифре 

3. Права, полуправа, угао 

4. Сабирање до 1 000 

5. Одузимање бројева до 1 000 

6. Зависност збира и разлике 

7. Једначине са сабирањем; Једначине са одузимањем 

8. Мерење дужи; Мерење масе; Мерење запремине; Мерење времена 

9. Множење 

Редни 
број 

             НАЗИВ  НАСТАВНЕ  ТЕМЕ свега 

1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 1.000.000 15 
2. ГЕОМЕТРИЈСКА ТЕЛА И ФИГУРЕ. ЛИНИЈА 2 
3. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 1 

 УКУПНО: 18 
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10. Изрази са више операција 

11. Дељење – научени типови 

12. Круг и кружница.  Правоугаоник и квадрат 

13. Једначине и неједначине са множењем и дељењем 

14. Зависност производа и количника  

15. Изрази са више операција 

16. Троугао. Врсте троуглова Обим троугла. Цртање троугла 

17. Разломци 

18. Текстуални задаци 

 
 
4. РАЗРЕД 
 
ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ  ИЗ СРПСКОГ  ЈЕЗИКА 

 
НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 
 
Циљ допунске наставе је да ученици који имају потешкоћа у савладавању наставног програма, током 
редовне наставе, усвоје и овладају основним појмовима и знањима који су у вези са: 

- читањем и писањем латинице, 

- правописа и граматике, 

- усменог и писменог изражавања, 

- књижевности. 

 

 
1. Врста и служба речи 

2. Именице 

3. Врсте речи 

4. Управни и неуправни говор 

5. Придеви – врсте придева 

6. Придеви 

7. Врсте и служба речи у реченици 

8. Врсте речи 

9. Бројеви 

10. Писање бројева, датума 

11. Глаголи 

Редни 
број 

НАЗИВ  НАСТАВНЕ  ЦЕЛИНЕ СВЕГА 

1. КЊИЖЕВНОСТ 4 

2. ЈЕЗИК 8 

3. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 6 

 УКУПНО: 18 
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12. Служба речи у реченици 

13. Именски и глаголски предикат 

14. Објекат 

15. Прилошке одредбе 

16. Граматички садржаји 

17. Правопис 

18. Правопис 

 
ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ  НАСТАВЕ  ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

 
Циљ допунске наставе је да ученици који имају потешкоћа у савладавању наставног програма, током 
редовне наставе, усвоје и овладају основним појмовима и знањима који су у вези са: 

- сабирањем и одузимањем бројева до 1 000 000 

- множењем и дељењем бројева до 1 000 000 

- основним јединицама мере 

- дужима и основним појмовима геометријских тела 

 
ДОПУНСКА НАСТАВА  МАТЕМАТИКЕ 
 

1. Читање и писање бројева до милион 

2. Читање и писање бројева до милион 

3. Бројеви већи од милион.  

4. Сабирање  висецифрених бројева 

5. Сабирање и одузимање бројева у скупу N 

6. Множење и дељење до 1 000 000  

7. Множење и дељење до 1 000 000 

8. Дељење вишецифреног броја једноцифреним 

9. Множење вишецифрених бројева 

    10.Дељење вишецифрених бројева 

    11. Израчунавање површине правоугаоника 

    12. Израчунавање површине квадрата 

    13. Множење и дељење кроз задатке 

    14. Решавање израза са више операција 

    15. Разломци  

    16. Изрази са више операција 

    17. Редослед обављања рачунских операција 

Редни 
број 

             НАЗИВ  НАСТАВНЕ  ТЕМЕ свега 

1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 1 000 000 15 

2. ГЕОМЕТРИЈСКА ТЕЛА И ФИГУРЕ. ЛИНИЈА 2 

3. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 1 

 УКУПНО: 18 



ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

582 

 

    18. Редослед обављања рачунских операција 

 
 
 
 

ПРОГРАМ   РАДА   ДОДАТНЕ   НАСТАВЕ  МАТЕМАТИКЕ 
 
Годишњи фонд часова: 36                              Недељни фонд часова: 1 

 

Циљ - припрема ученика за школско, општинско… такмичење; 

         -развијање културе усменог и писменог изражавања, истраживачког духа,  

         проширивање знања,развијање стваралачког и критичког мишљења 

1. Природни бројеви  -  Декадни запис 

2. Пребројавање бројевних скупова 

3. Задаци нумерације 

4. Занимљиви  изрази 

5. Задаци са великим бројевима 

6. Низови бројева 

7. Једноставније рачунање 

8. Зависност вредности израза 

9. Дешифровање  рачунских операција 

10. Задаци са математичких такмичења 

11. Квадрат и правоугаоник   

12. Коцка и квадар 

13. Квадрат, правоугаоник ,коцка и квадар 

14. Задаци са математичких такмичења 

15. Решавање проблемских задатака – Метод израчунавања 

16. Метод  дужи 

17. Метод  правоугаоника 

18. Метод  једначина 

19. Задаци са математичких такмичења 

20. Логички задаци 

21. Комбинаторни   задаци 

22. Задаци са математичких такмичења 

23. Пребројавање  геометриских фигура 

24. Размештање  геометриских фигура 

25. Задаци са математичких такмичења 

26. Проблеми пресипања 

27.  Проблеми  мерења 

28. Проблеми превожења 

29. Проблеми размештања и маневрисања 

30. Задаци са математичких такмичења 

31. Магични квадрати 

32. Магичне схеме 
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33. Математичке укрштенице 

34. Математика палидрваца  

35. Танграм 

36. Математичке  игре 

 

5. РАЗРЕД 

ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА 5. РАЗРЕД - СРПСКИ ЈЕЗИК  

школска 2018/2019. годиа 

         Допунски рад се организује за ученике који из  објективних разлога у редовној настави матерњег 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 се организује током целе  наставне године, односно чим се уоче 

тешкоће појединих ученика у усвајању програмских садржаја. 

        Основни циљ допунске наставе је – отклонити испољене недостатке у знању, умењу и вештини ученика. У 

шестом разреду очекивани исходи допунске наставе су да ученик: 

- Изражајно казује научен текст; 

- Разликује у тексту битно од небитног, главно од споредног; 

- Примењује правописну норму; 

- Зна особине и врсте гласова, дели речи на слогове у једноставнијим примерима; 

- Примењује књижевнојезичку норму у вези са облицима речи; 

- Разликује просте речи од твореница, препознаје корен речи, гради реч према задатом значењу; 

- Правилно употребљава глаголске облике. 

ЗАДАЦИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ СУ: 

- Усвојити знања из језика и књижевности; 

- Индивидуализација наставе; 

- Стимулисање ученика за рад; 

- Развијање љубави према језику и књижевности; 

- Развијање интересовања према некњижевним (популарним, научним и информативним) текстовима; 

- Оспособити ученика за самосталан рад. 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

ГРАМАТИКА    -           32 часа 

ПРАВОПИС   -   4 часа, 

УКУПНО  -  36 ЧАСОВА     

1.Врсте речи (обнављање )                

2.Врсте речи (рад на тексзу)       

3.Непроменљиве речи          

4.Непроменљиве речи                       

5.Врсте речи (рад на тексту )           
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6.Служба речи (обнављање)           

7.Именице (врсте и значење )        

8.Правопис (речце ли , не и нај )             

9.Бројне и глаголске именице               

10.Номинатив и вокатив          

11.Генитив                

12.Датив              

13.Падежи (Н, В , Г И Д )         

14.Инструментал           

15.Локатив                     

16.Локатив  и датив (месна зна чења )         

17.Падежи  ( рад на тексту )          

18.Анализа реченица (врста и служба речи  и падежи )    

19.Реченице по саставу           

20.Субјекат и предикат  (рад на тексту )       

21.Прави и неправи објекат          

22.Прави  инеправи објекат (рад на тексту )      

23.Атрибут и апозиција           

24.Атрибут и апозиција (рад на тексту )       

25.Главни и зависни реченични чланови        

26.Именичке заменице (личне и неличне )       

27.Придеви (подела и служба )        

28.Придеви (рад на тексту )         

29.Бројеви (подела и служба )         

30.Правопис (писање бројева)         

31.Презент и инфинитив          

32.Радни глаголски придев и перфекат        

33.Глаголски облици           

34.Глаголски облици (рад на тексту)        

35.Правопис (писање глаголски облика )       

36.Правопис (интерпункција )  

 

План рада додатне наставе у 5. разреду  
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       План и програм додатне наставе из српског језика у вези је  са школским програмом редовне наставе и 

организује се  за све ученике који показују посебно интересовање за изучавање матерњег језика. 

      Даровите ученике треба што више осамостаљивати. На часовима додатне наставе они развијају своје 

способности, проширују и продубљују већ стечена знања. Наставник их подстиче, усмерава, упућује на потребну 

литературу, охрабрује, похваљује и прихвата добро образложене предлоге и замисли ученика. 

      Други циљ ове наставе је да буде што више проблемска. Треба решавати сложеније наставне проблеме 

различитим наставним методама. То ће подстаћи интересовање ученика за одређене садржаје. Нарочито их 

треба подстицати да сами стварају проблемске ситуације својим питањима, сучељавањем ставова и различитих 

вредносних гледишта. 

ЗАДАЦИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ СУ: 

- Усвајање теоријских појмова из књижевности и језика  и позоришне и филмске уметности; 

- Увођење ученика у свет некњижевних текстова (популарних, научних, информативних...); 

- Осамостаљивање ученика у анализирању лирског, епског и драмског текста; 

- Проширивање знања и интересовања за решавање проблема у граматици и правопису; 

- Развијање љубави према матерњем језику и његовом очувању; 

- Развијање језичке културе ученика (говорне и писане) , развијање јњзичког мишљења и језичке свести; 

- Подстицати самосталан рад ученика; 

- Подстицати ученике на литерарно стваралаштво 

 

ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА 5. РАЗРЕД 

37. Врсте речи (обнављање ) 

38. Врста речи (рад на тексту ) 

39. Непроменљиве речи  

40. Непроменљиве речи (рад на тексту) 

41. Служба речи (обнављање ) 

42. Именице (врсте и значења ) 

43. Правопис  (писање речце ЛИ ,НЕ  и НАЈ) 

44. Бројне и глаголске именице 

45. Номинатив и генитив  

46. Номинатив  и вокатив  

47. Генитив  

48. Датив 

49. Акузатив  

50. Инструментал  и локатив 

51. Падежи  (систематизација знања) 

52. Падежи (рад на тексту ) 

53. Припрема за контролни (падежи ) 

54. Подела реченица по саставу  

55. Припрема за такмичење  

56. Припрема за такмичење (тестови) 

57. Субјекат и предикат  

58. Прави и неправи објекат 

59. Атрибут и апозиција 

60. Главни и зависни реченични чланови 
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61. Именичке заменице (личне и неличне ) 

62. Припреме за такмичење  

63. Припреме за такмичење (тестови) 

64. Придеви (врсте ,значења и службе) 

65. Бројеви (врсте ,значења и службе) 

66. Правопис (писање заменица  и бројева ) 

67. Промена личних заменица  

68. Радни глаголски придев и инфинитив  

69. Презент ,перфекат и футур  

70. Инфинитивна и презентска основа  

71. Глаголски облици (рад на тексту) 

72. Правопис ( интерпункција) 

 

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. 
 
 
 
број 
наставне 
теме 

 
Назив наставне теме 

           Број  часова 

за 
обраду 

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 
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ДОПУНСКА НАСТАВА ИСТОРИЈА 

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. 

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. 

ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ  

Ред. бр. 
наст. 
теме 

Назив наставне теме и садржаја у 
теми 

Месец 
реализ. 

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

1 

УВОД У ИСТОРИЈУ 
-Историја као наука; историјски извори 
-Рачунање времена 

9 -знати да дефинише појам историја, да 
наведе поделу историјских извора и пример 
ист. извора 
-знати да наведе поделу људске прошлости, 
поделу праисторије и историје 

2 

ПРАИСТОРИЈА 
-Камено и метално доба 

10 -знати да дефинише од када до када ј трајао 
период праисторије 
-знати да наведе поделу праисторије 
-знати да наведе основне карактеристике 
каменог и металног доба 

3 

ДРЖАВЕ И ДРУШТВА СТАРОГ 
ИСТОКА 
-Најзначајније одлике Месопотамије 
-Египат 
-Веровања народа Старог истока 
-Култура народа Старог истока 
-Стари исток- систематизација 
-Стари исток- систематизација 
-Стари исток 
-Стари исток 

10, 11 -знати да наведе границе Старог истока 
-знати да наброји државе Старог истока 
-знати д анаведе основне карактеристике 
држава Старог истока 
-знати да наведе писма Старог истока 
-знати основне појмове у вези са религијом 
Старог истока 

4 СТАРА ГРЧКА И ХЕЛЕНИЗАМ 12, 1, 2, -знати да наведе периодизацију Старе Грчке 
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-Најстарија историја Грчке 
-Спарта 
-Атина 
-Спарта и Атина-утврђивање 
-Грчко-персијски ратови и 
Пелопонески рат 
-Најстарији период грчке историје 
- Најстарији период грчке историје 
- Најстарији период грчке историје 
- Најстарији период грчке историје 
-Грчка култура 
-Хеленизам; Александар Македонски 
-Грчка култура и хеленизам 
-Стара Грчка 
-Стара Грчка 

3, 4 -да наведе основне карактеристике две 
најстарије културе грчке историје-ж 
-знати да наведе карактеристике државног и 
друштвеног уређења Спарте и Атине 
-знати да наведе основне карактеритике грчке 
културе 
-знати да наведе перидозацију хеленизма 
.знати да наведе правац ширења државе 
Александра Македонског и најважније битке 

5 

СТАРИ РИМ 
-Оснивање Рима 
-Пунски ратови и освајање Балкана 
-Рим у доба царства 
-Рим у доба царства 
-Хришћанство 
-Пад Западног римског царства 

4, 5, 6 -знати да су Рим основали, по легенди Ромул 
и Рем и да се то десило 753. године пре н.е 
-знати који су основни периоди римске 
државе 
-знати поделу друштва у Риму 
-знати основне карактеристике уређења 
Римске државе 
-знати ко је Гај Јулије Цезар 
-Знати  ко је Октавијан Август, Трајан, 
Диоклецијан, Константин 
-знати да се период рисмког царства дели на 
период принципата и домината 
-знати ко је оснивач хришћанства; да објасни 
зашто је значајан Милански едикт, знати када 
је хришћанство постало једина званична 
религија Римског царства 
-знати када се Рисмко цартсво поделило на 
Источно и Западно 
-знати шта је Велика сеоба народа и њене 
узроке и последице 

 

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 
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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. 

ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА ДОДАТНУ НАСТАВУ  
 

Ред. 
бр. 
наст.
теме 

Назив наставне теме и садржаја у 
теми 

Месец 
реализације 

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

1 ИСТОРИЈА- УЧИТЕЉИЦА 
ЖИВОТА 
- упознавање ученика са планом и 
начином рада 
-Историја као наука на конкретним 
примерима 
-Израчунавање времена у 
прошлости 

 -Ученици треба да употпуне своја знања о појму 
прошлости и да покушају да сагледају своју 
прошлост и прошлост своје породице. Упознати 
их са историјским изворима (материјали за 
писање,документа,писма,новчићи). Ученицима 
треба објаснити рачунање времена и 
приближити им начин рачунања времена старих 
народа (Грци, Римљани, Кинези) 
-Ученик уме да издвоји разлике и сличности у 
тумачењима у изворима који се односе на исту 
историјску појаву 
-Ученици треба да прошире своја знања о 
подели прошлости. Указати ученицима на првог 
историчара- Херодота 

2    
3 -Најзначајније одлике Сумера и 

Акада; Хамураби 
-«Египат је дар Нила»- Херодот 
-Државе Старог истока- 
систематизација 
-Утврђивање градива из текуће 
школске године као припрема за 
такмичење 
-Утврђивање градива из текуће 
школске године као припрема за 
такмичење 
-Писма Старог истока 
-Религије Старог истока 
-Стари исток- систематизација 

 -Ученици треба да сагледају процес развоја 
науке у државама Старог Истока (астрономија. 
математика. медицина) у Египту и Месопотамији. 
-Ученик уме да објасни специфичности важних 
историјских појмова и да их примени у 
одговарајућем историјском контексту 
-Ученик зна специфичне детаље из националне 
и опште историје 
-Ученици треба да прошире своја знања о 
најважнијим владарима (хамураби, Соломон, 
Рамзес Други) 

4 -Грчка митологија 
-Грчка митологија 
-Богови са Олимпа 
-Олимпијске игре 
-Најстарија историја Спарте и Атине 
-Борба Грка за очување 
независности у рату против Персије 
-Утврђивање градива из текуће 
године као припрема за такмичење 
-Архитектура античке Грчке 
-Фидија и Мирон 
-Епика, лирика, драма 
-Клио 
-Сократ, Платон, Аристотел 
 
 

 -Ученике треба упознати са најважнијим и 
најинтересантнијим грчким митовима (мит о 
Минотауру, мит о Аргонаутима, мит о Дедалу и 
Икару. мит о Едипу и Сфинги, мит о Орфеју и 
Еуридици) 
-Ученик зна специфичне детаље из националне 
и опште историје 
-Ученици треба да допуне своја знања о религији 
код Грка и о грчким боговима са Олимпа (Зевс, 
Хера, Посејдон, Хад, Арес, Дионис, Атина, 
аполон) 
-Ученици треба да прошире знање о 
Олимпијским играма у древној Грчкој (почеци 
одржавања, значај, дисциплине, учесници) 
-Ученици треба да се упознају са најзначајнијим 
достигнућима грчке културе, уметности и науке 
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(архитектура- Партенон и Ерехтејон, вајарство- 
Фидија и Мирон, сликарство-на вазама, епика и 
лирика- Хомер, драма- Есхил, Софокле, 
Еурипид, историја- Херодот и Тукидид, 
филозофија- Сократ, платон и Аристотел). 
Ученицима треба представити обичаје и начин 
живота старих Грка 
 

5 - Александар 
-Седам светских чуда 

-Ученици треба да се упознају са најважнијим 
биткама у Александровом освајању Персије 
(битка код Иса, на Гранику и код Гаугамеле). 
Упознати ученике са анегдотама из живота 
Александра Великог (Гордијев чвор, Пор).  
-Ученици треба да схвате какав је био изглед 
града који је по њему добио име) 
-Ученици требада знају да наброје седам 
светских чуда и где се налазе, као и основне 
податке 

6 -Најстарија историја Рима 
-Пунски ратови-Ханибал 
-Гај Јулије Цезар и ширење римске државе 
-Рим до царства- систематизација 
-Хришћанство 

-Ученици треба да усвоје најважније податке о 
овом народу, о њиховој територији, уређењу 
државе, ратовањима, култури и религији. 
-Ученици треба да допуне своја знања о религији 
код Римљана (Јупитер, Јунона, Марс, Нептун, 
Минерва, Венера). 
-ученици треба да се упознају са најзначајнијим 
достигнућима римске културе, архитектуре, 
уметности и науке (књижевност- Вергилије, 
историја- тацит, Тит Ливије). 
-Ученици треба да прошире своја знања о 
Цезару, Октавијану Авгисту, Диоклецијану) 
-Ученици треба да усвоје основне податке о 
озгледу и уређењу рисмких градова који су 
постојали на територији Балканског полуострва 
(Сингидуним, Сирмиум, Виминацијум, Наисус, 
Сердика) 
-Ученицима треба представити обичаје и начин 
живота старих Римљана 

 
Програм рада допунске наставе ГЕОГРАФИЈА  

Циљ: уочавање и разумевање појава и процеса у природи, развијање способности за активно стицање знања из 
географије кроз учење   
Задаци: оспособити ученике да постављају питања и идентификују тешкоће на које наилазе при учењу 
Начин остваривања програма: индивидуални рад са ученицима који нису добро савладали градиво на часовима 
редовне наставе и имају потешкоћа у учењу  

рб. 
наставне 

теме 
наставне теме/области 

бр. 
часова   
по теми 

1. Васиона 2 

2. 
Облик Земље и Земљина кретања 

2 
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3. Унутрашња грађа и рељеф Земље 2 

4. Ваздушни омотач Земље 2 

5. 
Воде на Земљи 

2 

6. Биљни и животињски свет на Земљи 

 
2 

укупно: 12 

 

Програм рада додатне наставе  

Циљ: проширивање и продубљивање знања о природним појавама на нашој планети, активан однос према 
природном окружењу 
Задаци: оспособити ученике да самостално или у групи прикупљају, класификују, анализирају, исказују и корист 
географске информације, развијање способности за извођење једноставнијих истраживања 
 

Начин остваривања програма: додатним радом обухваћени су они ученици који показују виши степен 
интересовања за овај предмет, а садржаје који се реализују кроз редовну наставу савлађују са лакоћом. Теме које 
ће се обрађивати на додатној настави пратиће програм редовне наставе, а реализоваће се кроз групни рад и рад 
у паровима. 

рб. 
наставне 

теме 
наставне теме/области 

бр. 
часова   
по теми 

1. Васиона и Сунчев систем 2 

2. Кретања Земље 2 

3. Литосфера 4 

4. Атмосфера 2 

5. Хидросфера 3 

6. Биосфера  1 

укупно: 14 

 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА МАТЕМАТИКА 

Ученицима који из било којих разлога заостају са својим вршњацима, програмом допунске наставе помоћи ће се 
усвајање једноставнијих и мање захтевним садржајима из математике, како би у потпуности развили своје 
способности. Допунска настава се организује и за ученике који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања 
и отклањања нејасноћа, као и за оне који су били одсутни са неких часова, ради појашњења градива из 
математике. 

Циљ: Прилагођавање наставних метода ученицима који из било којих разлога имају тешкоћа у савладавању 
програма како би им се омогућило усвајање истих. 

Кораци:  
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-Уочавање ученика који имају тешкоћа у савладавању одређених садржаја из математике; 

-Организација допунског рада према индивидуалним потребама; 

-Извођење допунске наставе; 

-Праћење и укључивање ученика у даљи рад редовне наставе.  

Начини реализације ( облици и методе рада ):  

-Диференцијација задатака према индивидуалним способностима ученика; 

-Индивидуални рад, рад у пару. 

Вредновање-начин коришћења резултата вредновања:  

-Усмена и писмена провера постигнућа ученика; 

-Вођење педагошке документације, где се бележе сви резултати и напредак ученика и у складу с тим вреднује 
њихов рад.  

 

ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ 

Ред. бр. 
наст. теме 

Назив наставне теме  
Месец  

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

1 

Природни бројеви и 
дељивост  

 

септембар 
октобар 

новембар 

- да прочита и запише различите врсте бројеве 
(природне, целе и рационалне) 
- да преведе децимални запис броја у 
разломак и обрнуто. 
- да упореди по величини бројева истог записа, 
помажући се сликом кад је то потребно. 
- да дели са остатком једноцифреним бројем и 
зна када је један број дељив са другим. 
 

2 
Основи појмови геометрије 

 

октобар 
новембар 

-влада појмовима: дуж, полуправа, права, 
раван и угао ( уочава моделе у реалним 
ситуацијама ) и уме да их нацрта користећи 
прибор; разликује неке врсте углова и 
паралелне и нормалне праве 
-влада појмовима круг, кружна линија ( издваја 
њихове елементе, уочава њихове моделе у 
реалним ситуацијама ) и уме да их нацрта 
користећи прибор; уме да израчуна обим и 
површину круга  датог полупречника 
 

3 
Угао 

 

јануар 
фебруар 

-разликује неке врсте углова и паралелне и 
нормалне праве и уме да их нацрта користећи 
прибор; 
 

4 Разломци 

децембар 
март 
мај 
јун 

-изврши једну рачунску операцију са бројевима 
истог записа, помажући се сликом кад је то 
потребно (у случају сабирања и одузимања 
разломака само са истим имениоцима) рачуна, 
на пример 1/5 од броја n, где је n дати 
природни број; 
-одреди задати проценат неке величине; 
-реши једначину у вези са операцијама са 
разломцима у којима се непозната појављује 
само у једном члану. 
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5 
Осна симетрија 

 
април 

-уочи осносимертичне фигуре и да одреди осу 
симетрије; користи подударност и везује је са 
карактеристичним својствима фигуре (нпр. 
паралелност и једнакост страница 
паралелограма)   

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

Додатни рад организује се за ученике који показују посебне способности, сколоности и интересовања за 
математику, пружајући им могућност да континуирано развијају свој таленат. 

Циљ додатне наставе је проширити знања стечена на редовној настави, упознати ученике са математичким 
садржајем која нису у редовној настави. 

Кораци:  

-Уочавање даровитих ученика који брже напредују; 

-Организација додатног рада према склоностима и интересовањима ученика;  

-Извођење додатне наставе; 

-Праћење и подстицање даровитих ученика на даљи рад. 

Начини реализације ( облици и методе рада ): 

-Диференцијација задатака према индивидуалним способностима, склоностима и интересовањима ученика; 

Индивидуални рад, рад у пару или групи. 

Вредновање-начин коришчења резултата вредновања:  

-Усмена и писмена; 

-Вођење педагошке документације; 

-Ови ученици се оцењују на основу остварености циљева и прописаних исхода, као и на основу учешћа истих на 
свим нивоима такмичења ( школско, општинско, окружно, републичко, међународно ).  

 

ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА ДОДАТНУ НАСТАВУ 

 

Ред. бр. 
наст. теме 

Назив наставне теме  
Месец 

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

1 

Природни бројеви и 
дељивост  

 

септембар 

октобар 

новембар 

-одреди вредност сложенијег бројевног 
израза 
-оперише са појмом дељивости у 
проблемским задацима 
-користи бројеве и бројевне изразе у 
реалним ситуацијама 

2 

Основи појмови 
геометрије 

 

октобар 

новембар 

-закључује користећи особине паралелних 
и нормалних правих, укључујући углове на 
трансферзали 

3 
Угао 

 

јануар 

фебруар 

-рачуна са угловима укључујући и 
претварање угаоних мера, закључује 
користећи особине паралелних и 
нормалних правих, укључујући углове на 
трансферзали 
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4 Разломци 

децембар 

март 

мај 

јун 

-одреди вредност сложенијег бројевног 
израза; 
-користи бројеве и бројевне изразе у 
реалним ситуацијама; 
-саставља и решава једначине и 
неједначине; 
-користи једначине и неједначине и 
сложеније текстуалне задатке; 
-процени и заокругли дате податке и 
рачуна са таквим приближним 
вредностима, изражава оцену грешке; 
-примени процентни рачун у сложенијим 
ситуацијама. 

5 
Осна симетрија 

 
април 

-користи  осну симетрију и њена својства у 
сложенијим задацима 
- изводе конструкције симетрале дужи, 
симетрале угла и нормале на дату праву 
кроз дату тачку и користе у задацима где 
се јавља примена истих.   

 
Дијаграми и њихова 
примена 

јануар 

-примене одређене садржаје у задацима 
из реалног живота и препознају исте.   

Задаци логичко 
комбинаторне природе 

фебруар 

 
Релације, графови. 
Логички задаци 

март 

 
 
 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ - БИОЛОГИЈА 
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Школски програм допунске наставе – НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

      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 

Ред. бр. 
наставне 
теме 

Назив наставне теме 
Бр. 
часова 
по теми 

I УВОД У БИОЛОГИЈУ 2 

II ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА 15 

III 
ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА 
ЖИВОТА 

5 

IV НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 4 

V ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 5 

VI ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 5 

УКУПНО 36 
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3. 
ПРИПЕМА ЗА ДИКТАТ 

(DIKTAT ) 
 3 3 

 

4. 

ВЕШТИНЕ ЧИТАЊЕ И 

СЛУШАЊЕ (LESE- UND 

HÖRVERSTEHEN) 

  

4 

 

4 

 

5. 

АНАЛИЗА РЕЧЕНИЦЕ И 

УСВАЈАЊЕ НОВИХ РЕЧИ И 

ИЗРАЗА (WORTSCHATZ) 

 5 5 

 

РУСКИ ЈЕЗИК 
Допунска настава из  руског језика, са годишњим фондом од 36 часова,  реализује се  за ученике који, 
због објективних и субјективних разлога, имају потешкоће у савладавању наставног програма руског 
језика. 
Уколико су потешкоће у савладавању наставног програма узроковане објективним разлозима (болест, 
дуже одсуствовање из школе...), оперативни задаци допунске наставе су идентични задацима редовне 
наставе руског језика. Допунска настава се у том случају изводи по потреби. 
Уколико су потешкоће у савладавању наставног програма узроковане субјективним разлозима (слабије 
интелектуалне способности), акценат се ставља на савладавање основних појмова обухваћених  
наставним садржајем. 
 
Допунска настава   - план: 
 

Редни број теме Назив теме Број часова 

1 Граматика (Грамматические упражнения) 10 

2 Усмено изражавање (Устная речь) 6 

3 Правописне вежбе (Орфографические упражнения) 7 

4 Рад на тексту (Работа над текстом) 7 

5 Усвајање нове лексике (Новые слова и выражения) 6 

 Укупно 36 

 

6. РАЗРЕД 

ГОДИШЊИ ПЛАН ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ У ШЕСТОМ РАЗРЕДУ У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ 
 
План и програм додатне наставе из српског језика у вези је  са школским програмом редовне наставе и 
организује се  за све ученике који показују посебно интересовање за изучавање матерњег језика. 
      Даровите ученике треба што више осамостаљивати. На часовима додатне наставе они развијају 
своје способности, проширују и продубљују већ стечена знања. Наставник их подстиче, усмерава, 
упућује на потребну литературу, охрабрује, похваљује и прихвата добро образложене предлоге и 
замисли ученика. 
      Други циљ ове наставе је да буде што више проблемска. Треба решавати сложеније наставне 
проблеме различитим наставним методама. То ће подстаћи интересовање ученика за одређене 
садржаје. Нарочито их треба подстицати да сами стварају проблемске ситуације својим питањима, 
сучељавањем ставова и различитих вредносних гледишта. 
 
ЗАДАЦИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ СУ: 
 

- Усвајање теоријских појмова из књижевности и језика  и позоришне и филмске уметности; 
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- Увођење ученика у свет некњижевних текстова (популарних, научних, информативних...); 

- Осамостаљивање ученика у анализирању лирског, епског и драмског текста; 

- Проширивање знања и интересовања за решавање проблема у граматици и правопису; 

- Развијање љубави према матерњем језику и његовом очувању; 

- Развијање језичке културе ученика (говорне и писане) , развијање јњзичког мишљења и језичке 

свести; 

- Подстицати самосталан рад ученика; 

- Подстицати ученике на литерарно стваралаштво 

 
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ: 
 
ГРАМАТИКА:   -    19 часова, 
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ    -    6 часова, 
КЊИЖЕВНОСТ   -     3 часа, 
ПРАВОПИС    -     4 часа, 
ПРИПРЕМА ЗА ТАКМИЧЕЊА:    4 часа, 
УКУПНО:   36 часова 
 
 
ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ У ШЕСТОМ РАЗРЕДУ У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ – СРПСКИ 
ЈЕЗИК 
 
         Допунски рад се организује за ученике који из  објективних разлога у редовној настави матерњег 
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 се организује током целе  наставне 
године, односно чим се уоче тешкоће појединих ученика у усвајању програмских садржаја. 
        Основни циљ допунске наставе је – отклонити испољене недостатке у знању, умењу и вештини 
ученика. У шестом разреду очекивани исходи допунске наставе су да ученик: 

- Изражајно казује научен текст; 

- Разликује у тексту битно од небитног, главно од споредног; 

- Примењује правописну норму; 

- Зна особине и врсте гласова, дели речи на слогове у једноставнијим примерима; 

- Примењује књижевнојезичку норму у вези са облицима речи; 

- Разликује просте речи од твореница, препознаје корен речи, гради реч према задатом значењу; 

- Правилно употребљава глаголске облике. 

ЗАДАЦИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ СУ: 
- Усвојити знања из језика и књижевности; 

- Индивидуализација наставе; 

- Стимулисање ученика за рад; 

- Развијање љубави према језику и књижевности; 

- Развијање интересовања према некњижевним (популарним, научним и информативним) 

текстовима; 

- Оспособити ученика за самосталан рад. 

 
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 
ГРАМАТИКА    -           20 часова, 
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ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ   -       4 часа, 
КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ     -    8  часова, 
ПРАВОПИС   -   4 часа, 
УКУПНО  -  36 ЧАСОВА     
 

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. 
 
Редни број 
наставне теме 

 
    Назив наставне            теме 

           Број  часова 

за  
обраду 

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 
 

ИСТОРИЈА 
 
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ: 
 

ред. бр. 
наставне 
теме 

 
назив наставне теме 

бр. часова по 
теми 

 
1 

Европа и средоземље у раном средњем веку 
 
5 

 
2 

Срби и њихово окружење у раном средњем веку 
 
6 

 
3 

Европа у позном средњем веку 
 
6 
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4 

Срби и њихово окружење у позном средњем веку 
 
10 

 
5 

Српске земље и окружење у доба османлијских освајања 
 
9 

 
Укупно часова:                36 
 
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: 

ред. бр. 
наставне 
теме 

 
назив наставне теме 

бр. часова по теми 

 
1 

Европа и средоземље у раном средњем веку 
 
5 

 
2 

Срби и њихово окружење у раном средњем веку 
 
6 

 
3 

Европа у позном средњем веку 
 
6 

 
4 

Срби и њихово окружење у позном средњем веку 
 
10 

 
5 

Српске земље и окружење у доба османлијских освајања 
 
9 

Укупно часова:      36 
 
Циљ допунске наставе је да ученици који имају потешкоћа у савлађивању и усвајању наставног 
програма током редовне наставе усвоје и овладају основним појмовима и знањима који су у вези са: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ГЕОГРАФИЈА 

Садржај програма додатне наставе 

Ред. број 
наставне 

теме 
НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ Редни број часа НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 

XI.  
УВОД 

1. Основни подаци и природно-географске одлике 
Европе. 

XII.  
ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

2. Највећа језера и мора на свету 

3. Разноликост биљног и животињског света  

Разумевањем појма „средњи век“ и основних одлика тог историјског периода 

Разумевањем основних одлика феудалног друштва 

Стицањем основног знања о личностима које су обележиле средњи век 

Улогом религије у средњем веку 

Истицањем основних културних достигнућа средњег века 

Упознавањем културних достигнућа Срба у средњем веку 

Коришћењем историјских карата за период средњег века 
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XIII.  

СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА 

НА ЗЕМЉИ 

5. Екумена и анекумена 

6. Народи света 

7. 

Насеља, настанак и облик 

XIV.  
ГЕОГРАФСКА СРЕДИНА И 

ЉУДСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

8. Природна и географска средина, обновљиви 
ресурси 

9. Привреда, негативан човеков утицај на животну 
средину 

XV.  РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 

ЕВРОПЕ 

10 
Стари и нови свет 

13.  ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ 
ЕВРОПЕ 

11. Географски положај Европе 

12. Највећа полуострва, острва и заливи 
14.  

ЈУЖНА ЕВРОПА 
13. Занимљивости Јужне Европе 

14. Медитеранска исхрана 

15.  
СРЕДЊА ЕВРОПА 

15. 
Занимљивости Средње европе 

16.  
ЗАПАДНА ЕВРОПА 

16. 
Занимљивости Западне Европе 

17.  
СЕВЕРНА ЕВРОПА 

17 
Занимљивости  Северне Европе 

18.  
ИСТОЧНА ЕВРОПА 

18 
Занимљивости Источне Европе. 

Садржај програма допунске наставе 

Ред. број 
наставне 

теме 
НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ Редни број часа НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 

XVI.  
УВОД 

1. Основни подаци и природно-географске одлике 
Европе. 

XVII.  
ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

2. Воде на Земљи-Хидросфера 

3. Биљни и животињски свет 

XVIII.  СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА 

НА ЗЕМЉИ 

5. Број и распоред становника на Земљи. 

6. Структура светског становништва. 

7. 

Насеља 

XIX.  ГЕОГРАФСКА СРЕДИНА И 

ЉУДСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

8. Природна и географска средина 

9. Привреда 

XX.  РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 

ЕВРОПЕ 

10 
Општегеографске одлике Европе. 

19.  ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ 
ЕВРОПЕ 

11. Географски положај Европе. 

12. Физичко-географске одлике 

20.  
ЈУЖНА ЕВРОПА 

13. Географски преглед Јужне Европе. 

14. Земље Балканског полуострва 

21.  
СРЕДЊА ЕВРОПА 

15. Географски преглед Средње европе., 
Подунавске Земље. 

22.  
ЗАПАДНА ЕВРОПА 

16. Географски преглед Западне Европе, УК и 
Француска. 

23.  
СЕВЕРНА ЕВРОПА 

17 
Географски положај Северне Европе, Шведска. 

24.  
ИСТОЧНА ЕВРОПА 

17 Географски положај Источне Европе. 

18 Русија 

 
МАТЕМАТИКА 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

ШЕСТИ РАЗРЕД 
 

 

Редни број 
наставне теме Назив наставне теме 

Број часова по 
теми 

                1. Цели бројеви. Рационални бројеви 8 

2. Конструктивни задаци – троугао и четвороугао 6 

3. Математика на квадратној мрежи 6 

4. Дијаграми и њихова примена 6 

5. Логичко – комбинаторни задаци 4 

6. Одабрани задаци са такмичења 4 

7. Талес, Еуклид 2 

 УКУПНО 36 
 

 
Циљ додатне наставе је проширити знања стечена на редовној настави, упознати ученике са математичким 
садржајем која нису у редовној настави. 

 
 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 
ШЕСТИ РАЗРЕД 

 
 

Редни број 
наставне теме Назив наставне теме 

Број часова по 
теми 

                1. 

Цели бројеви- I део- појам и својства, сабирање и 
одузимање са одговарајућим једначинама и 

неједначинама 4 

2. Троугао – I део – општа својства 4 

3. 
Цели бројеви- II део – множење и дељење целих 

бројева са одговарајућим једначинама и неједначинама  4 

4. 
Троугао – II део – подударност троуглова и значајне 

тачке троугла 4 

5. 

Рационални бројеви – I део – појам и својства; 
сабирање и одузимање рационалних бројева са 

одговарајућим једначинама и неједначинама 4 

6. Четвороугао 4 

7. Рационални бројеви – II део – множење и дељење 4 

8. 
Рационални бројеви – III део – једначине и неједначине 

са применом 4 

9. Површина троугла и четвороугла 4 

 УКУПНО 36 
 

 
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 
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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. 

 

ПРИПЕМА ЗА ДИКТАТ (DIKTAT ) 

  

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 

 

7. РАЗРЕД 
 
СРПСКИ ЈЕЗИК 

 
Годишњи план рада допунске наставе из српског језика у школској 2014/2015.години 
 
Допунски рад се организује за ученике који из објективних разлога у редовној настави не постижу 
задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја.Зависно од утврђених недостатака 
у знањима и умењима ученика,наставник формира одговарајуће групе са којима организује допунски 
рад.Допунски рад организује се током целе школске 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.У 
седмом разреду очекивани исходи допунске наставе су да ученик: 
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-уме да формулише своје мишљење и да га јавно искаже 
-повезује информације и идеје изнете у тексту,уочава јасно исказане односе и изводи закључак заснован 
на једноставнијем тексту 
-влада основним жанровима писане комуникације:саставља писмо,попуњава различите обрасце и 
формуларе с којима се сусреће у школи и свакодневном животу 
-примењује правописну норму 
-уочава разлику измежу књижевне и некњижевне акцентуације 
-препознаје синтаксичке јединице  
-разликује основне врсте независних реченица 
-одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним примерима 
-препознаје различита значења вишезначних речи 
-разликује типове књижевног стваралаштва(усмена и ауторска књижевност) 
-разликује основне књижевне родове 
 
Задаци допунске наставе су: 
 
-Усвојити знања из језика и књижевности 
--Индивидуализација наставе 
-Стимулисање ученика за рад 
-Развијање љубави према језику и књижевности 
-Развијање интересовања према некњижевним(популарним ,научним и информативним )такстовима 
-Оспособити ученика за самосталан ра 
 
Глобални план допунске наставе: 
 
Граматика-15 часова 
Писмено изражавање-7 часова 
Књижевнотеоријски појмови-5 часова 
Стилска изражајна средства-5 часова 
Правопис-4 часа 
Укупно-36 часова 
Годишњи план рада додатне наставе из српског језика у школској 2014/2015.години 
 
План и програм додатне наставе из српског језика у  вези је са школским програмом редовне наставе и 
организује се за све ученике који показују посебно интерсовање за изучавање матерњег језика. 
 
Даровите ученике треба што више осамостаљивати.На часовима додатне наставе они развијају своје 
способности,проширују и продубљују већ стечена унања.Наставник их подстиче,усмеравас,упућује на 
потребну литературу,охрабрује,похваљује и прихвата добро образложене предлоге и замисли ученика. 
 
Други циљ ове наставе је да буде што више проблемска.Треба речавати сложеније наставне проблеме 
различитим настзавним методама.То ће подстаћи интерсовање ученика за одређене садржаје.Нарочито 
их треба подстицати да сами стварају проблемске ситуације својим питањима,сучељавањима ставова и 
различитих вредносних гледишта. 
 
Задаци додатне наставе су : 
 
-усвајање теоријских појмова из књевности и језика и позоришне и филмске уметности 
-увођењ ученикау свет некњижевних текстова(популарних,научних,информативних...) 
-осамостаљивање ученика у анализирању лирског,епског и драмског текста 
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-проширивање знања и интересовања за решавање проблема у граматици и правопису 
-развијање љубави према матерњем језику и његовом очувању 
-развијање језичке културе ученика(говорне и писане),развијање језичког мишљења и језичке свести 
-подстицати самосталан рад ученика 
-подстицати ученике на литерарно стваралаштво 
 
Глобални план додатне наставе: 
 
Граматика-15 часова 
Писмено изражавање-7 часова 
Књижевнотеоријски појмови-5 часова 
Стилска изражајна средства-5 часова 
Правопис-4 часа 
Укупно-36 часова 
 
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 
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. 
 
СЕДМИ РАЗРЕД 
Редни број 
наставне теме 

 
    Назив наставне            теме 

           Број  часова 

за  
обрад
у 

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 
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ИСТОРИЈА 
 
 
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ: 
 
ред. бр. 
наставне 
теме 

 
назив наставне теме 

бр. часова по 
теми 

 
1 
 

Успон Европе.  
Европа од краја 15-ог до краја 18-ог века.  

 
7 

 
2 
 

Српски народ под страном влашћу од 16-ог до 18-ог века 
 
5 

 
3 
 

Доба револуција. Европа и свет од краја 18-ог до 70-их година 19-ог века 
 
8 

 
4 
 

Нововековне српске државе Србија и Црна Гора 
 
10 
 

 
5 
 

Српски народ под страном влашћу од краја 18-ог века до 70-их година 19-
ог века 

 
6 

 
Укупно часова:  36 
 
 
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: 
ред. бр. 
наставне 
теме 

 
назив наставне теме 

бр. часова по 
теми 

 
1 
 

Успон Европе.  
Европа од краја 15-ог до краја 18-ог века.  

 
7 

 
2 
 

Српски народ под страном влашћу од 16-ог до 18-ог века 
 
5 

 
3 
 

Доба револуција. Европа и свет од краја 18-ог до 70-их година 19-ог века 
 
8 

 
4 
 

Нововековне српске државе Србија и Црна Гора 
 
10 
 

 
5 
 

Српски народ под страном влашћу од краја 18-ог века до 70-их година 19-ог века 
 
6 

Укупно часова:      36 
 
Циљ допунске наставе је да ученици који имају потешкоћа у савлађивању и усвајању наставног 
програма током редовне наставе усвоје и овладају основним појмовима и знањима који су у вези са: 

 Усвајањем појма „нови век“ и стицање знања тог историјског периода 

 Стицањем знања о историји најзначајнијих европских држава у новом веку 
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ГЕОГРАФИЈА 

Садржај програма додатну наставе 

Ред. број 
наставне 

теме 
НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ Редни број часа НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 

I.  УВОД 1. 
Формирање група и упознавање са програмом 

рада. 

II.  АЗИЈА 

2. 
Путовања Марка Пола 

Демографски проблрми Азије 

3. 
Хималаји-освајање Монт Евереста, Географске 

занимљивости о Индији. 

4. 
Вулкани и Земљотреси у Југоисточној Азији, 

Кинески зид. 

III.  АФРИКА 

5. 
Истраживања Дејвида Ливингстона, Нил-

најдужа река на свету. 

6. 
Историја трговине црним робљем, Египат 

земља на два континента 

7. 
Пигмеји-становници прашуме, Викторијини 

водопади. 

IV.  СЕВЕРНА АМЕРИКА 

8. 
Колумбова путовања преко Антлантика, Кањон 

реке Колорадо. 

.9. Нијагарини водопади, Јелоустонски парк 

V.  СРЕДЊА АМЕРИКА 

.10. Мексико-географске занимљивости. 

11. Занимљивости Средње Америке. 

VI.  ЈУЖНА АМЕРИКА 12. 
Амазон-по свему изузетна река, Ангел-највиши 

водопад на свету. 

 Стицањем знања о положају српског народа под турском, хабзбуршком и млетачком влашћу 

 Стицањем знања о настанку и развоју модерних српских држава до међународног признања 

независности 1878 године 

 Упознавањем културе и научних достигнућа Европе и света у новом веку 

 Упознавањем културе и научних достигнућа Срба у новом веку 

 Стицањем знања о познатим личностима новог века 
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13 
Рио да Женерио-најлепши град на свету, 

Истраживања емса Кука. 

VII.  АУСТРАЛИЈА И ОКЕАНИЈА 

14. 
.Абориини-народ пред истребљењем, Фии-

острво на 180. Меридијану. 

15. Тахити-туристичка мека Океаније. 

VIII.  ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ 

16. Географске занимљивости Арктика 

17 Антарктида-најхладнији континент. 

IX.  СВЕТ КАО ЦЕЛИНА 18. Глобализација као светски процес. 

НАПОМЕНА: у зависности од успешности усвајања градива из планираних наставних јединица, наставник ће овај план 
прилагодити потребама ученика, ради што успешнијег усвајања знања и савлађивања наставног плана и 
програма. 

 
 

Садржај програма допунске наставе 

Ред. број 
наставне 

теме 
НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ Редни број часа НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 

I.  УВОД 1. 
Основни подаци и природно-географске 

одлике Азије. 

II.  АЗИЈА 

2. 

Азија-друштвено географске 
одлике,Географске одлике Југозападне и 

Јужне Азије. 

3. 
Географске одлике Југоисточне иСредње 

Азије,. 

4. Јапан и Кина. 

III.  АФРИКА 

5. 
Основни подаци и природно географске 

одлике Африке. 

6. 
Географске одлике Северне Источне 

Африке. 

7. 
Географске одлике Западне, Централне и 

Јужне Африке. 

IV.  СЕВЕРНА АМЕРИКА 

8. 
Северна Америка природногеографска 

идруштвено географске одлике. 

.9. 
САД-географске одлике 

КАНАДА-географске одлике 
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V.  СРЕДЊА АМЕРИКА 

.10. Средња Америка основне географске одлике. 

11. Мексико-основне географске одлике 

VI.  ЈУЖНА АМЕРИКА 

12. Јужна Америка основне географске одлике. 

13 
Бразил-геофрафске одлике 

Аргентина-географске одлике 

VII.  АУСТРАЛИЈА И ОКЕАНИЈА 

14. Аустралија основне географске одлике. 

15. Океанија основне географске одлике 

VIII.  ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ 

16. Арктик 

17 Антарктик 

IX.  СВЕТ КАО ЦЕЛИНА 18. Свет као целина 

НАПОМЕНА: у зависности од успешности усвајања градива из планираних наставних јединица, наставник ће овај план 
прилагодити потребама ученика, ради што успешнијег усвајања знања и савлађивања наставног плана и 
програма. 

 
ФИЗИКА 
 
Додатна настава из физике организује се у шестом разреду са поједним часом недељно. Програмски 
садржаји ове наставе обухватају: 

 изабране садржаје из редовне наставе који се сада обрађују комплексније (користи се и 

дедуктивни приступ физичким појавама, раде се тежи задаци, изводе прецизнија мерења 

на сложенијим апаратима итд.); 

 нове садржаје, који се наслањају на програм редовне наставе, али се односе на 

сложеније физичке појаве или на појаве за које су ученици показали посебан интерес. 

Редослед тематских садржаја у додатној настави прати редослед одговарајућих садржаја у редовној 
настави. Уколико у школи тренутно непостоје технички услови за остваривање неких тематских садржаја 
из додатне наставе, наставник бира оне садржаје који могу да се остваре. Поред понуђених садржаја, 
могу се реализовати и теме за које ученици покажу посебно интересовање. Корисно је да наставник 
позове истакнуте стручњаке да у оквиру додатне наставе одрже популарна предавања. 
Допунска настава се такође организује са по једним часом недељно. Њу похађају ученици који у 
редовној настави нису били успешни. Циљ допунске наставе је да ученик, уз додатну помоћ наставника, 
стекне минимум основних знања из садржаја које предвиђа програм физике у основној школи. 
 
 
МАТЕМАТИКА 
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 
СЕДМИ РАЗРЕД 
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Редни број наставне 

теме 
Назив наставне теме Број часова по теми 

1. Реални бројеви 4 

2. Полиноми 6 

3. Пропорционалност величина. Проценат 4 

4. Питагорина теорема - примена 4 

5. Правилни полигони; мозаици 2 

6. Круг; криволинијске фигуре; Архимед 4 

7. Елементи комбинаторике 4 

8. Дељивост целих бројева, прости бројеви. Еуклидов алгоритам 4 

9. Одабрани задаци са такмичења 4 

 УКУПНО 36 

 
 
Циљ додатне наставе је проширити знања стечена на редовној настави, упознати ученике са 
математичким садржајем која нису у редовној настави. 
 
 
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 
СЕДМИ РАЗРЕД 
 
 
Редни број наставне 

теме 
Назив наставне теме Број часова по теми 

1. Реални бројеви 3 
2. Питагорина теорема 6 

3. 
Рационални алгебарски изрази – I део – степен, полином, сабирање и 

одузимање 
3 

4. Многоугао 4 

5. 
Рационални алгебарски изрази – II део – множење монома и 

полинома 
4 

6. Зависне величине и њихово графичко представљање 5 

7. Круг 4 
8. Рационални алгебарски изрази – III део – растављање полинома 4 

9. Сличност троуглова 3 

 УКУПНО 36 

 
 
Школски програм за допунску наставу за предмет ХЕМИЈА  за СЕДМИ разред 
Годишњи фонд часова: 36     Недељни фонд часова: 1 
 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА                                                                               РАЗРЕД: СЕДМИ 

САДРЖАЈИ (ТЕМЕ) 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА 

АКТИВНОСТИ У 
ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОМ РАДУ 

 
1. ХЕМИЈА И ЊЕН 
ЗНАЧАЈ 
 

- пружање помоћи 
ученицима који  
  имају потешкоћа у 
савладавању  
  редовног плана и 

- прављење глобалног и  
  оперативног плана рада  
  наставника 
- организација тока часа 
- писање припреме за час 

- бележење и 
записивање 
- слушање 
- запажање 
- извођење огледа 
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програма 
- формирање хемијске 
писмености     
  међусобном корелацијом  
  спонтаних и научних 
појмова 
- развијање мануелних 
вештина 
- развијање одговорности и  
  мотивисаности за рад 
- развијање логичког и 
апстрактног  
  мишљења 
- разумевање и усвајање 
исхода и   
  кључних појмова у настави 
хемије 
- разумевање животног 
окружења  
  као и својстава материјала 
којима  
  је окружен и које користи 
- разумевање везе 
својстава и  
  употребе материјала 
- разумевање физичких и  
  хемијских промена 
- усвајање потпунијег знања 
о   
  хемијској симболици 
- разумевање појма 
раствора и  
   растворљивости 
- развијање способности  
  комуницирања 
коришћењем  
  хемијских термина, 
хемијских  
  симбола, формула и 
једначина 
- развијање свести о 
важности  
  одговорног односа према  
  животној средини, 
одговарајућег  
  и рационалног коришћења 
и  
  одлагања различитих 
супстанци у  
  свакодневном  животу 
- формирање и 
систематизација  
  појмова 

- евалуација и 
самоевалуација –  
  провера усвојености 
постигнућа  
  ученика; добијање повратне  
  информације 
- примена комбинованих 
метода  
  рада: монолошко - 
дијалошка,  
  демонстрациона, 
дескриптивна,  
  хеуристички разговор,  
  експериментално –  
  лабораторијска метода 
- примена различитих облика  
  рада: фронтални, групни,  
  индивидуални - 
интерактивни  
  приступ раду – 
кооперативно  
  учење 
- повезивање појмова и 
наставних  
  садржаја - међусобна 
корелација  
  наставних садржаја  
  (хоризонтална и 
вертикална) из   
  следећих наставних 
предмета:  
  хемија, физика, биологија,  
  математика 
- припрема и употреба 
наставних  
  средстава: табла, модели, 
слике,  
  цртежи, панои, огледи, 
прибор,  
  посуђе, разне врсте 
материјала,  
  супстанце 
- примена дидактичких 
принципа:  
  принцип научности, принцип  
  индивидуализације наставе,  
  принцип систематичности и  
  поступности,  принцип  
  очигледности (индуктивни и  
  дедуктивни пут), принцип  
  свесне активности, принцип  
  повезаности теорије са 
праксом 
- примена дидактичка 
правила: од  
  ближег ка даљем, 
једноставног  
  ка сложеном, лакшег ка 
тежем,  
  познатог ка непознатом 

- извођење закључака 
- размишљање 
- формирање група 
- израда питања и 
задатака 
- дискутовање 
- постављање питања 
- припрема и 
организација  
   часа 
- објашњавање 
- посматрање 
- евалуација 
- формулисање питања и  
   одговора 
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- употреба уџбеника и  
  практикума 

 
 
Школски програм за додатну наставу за предмет ХЕМИЈА за СЕДМИ разред 
Годишњи фонд часова: 36     Недељни фонд часова: 1 
 
 

ДОДАТНА НАСТАВА 

ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА                                                                               РАЗРЕД: СЕДМИ 

САДРЖАЈИ (ТЕМЕ) 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА 

АКТИВНОСТИ У 
ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОМ РАДУ 

 
1. ХЕМИЈА И ЊЕН 
ЗНАЧАЈ 
 

- формирање научне хемијске  
  писмености 
- проширивање, подстицање 
и  
  продубљивање знања 
стечених у  
  редовној настави 
- формирање потпунијег 
развоја  
  ученика према 
индивидуалним  
  способностима и 
сколоностима у  
  функцији професионалног  
  опредељења 
- развијање логичког и 
апстрактног  
  мишљења 
- развијање критичког 
мишљења 
- развијање радозналости и  
  интереса за хемију 
- формирање истраживачког  
  приступа природним 
наукама 
- развијање лабораторијских  
  техника у раду 
- развијање позитивног  
  такмичарског духа 
- мотивисање ученика за 
даљи рад 
- развијање мануелних 
вештина 
- разумевање животног 
окружења  
  као и својстава материјала 
којима  
  је окружен и које користи 
- развијање способности  
  комуницирања коришћењем  
  хемијских термина, 
хемијских  
  симбола, формула и 
једначина 
- развијање свести о 
важности  

- прављење глобалног и  
  оперативног плана рада  
  наставника 
- организација тока часа 
- писање припреме за час 
- евалуација и самоевалуација 
–  
  провера усвојености 
постигнућа  
  ученика; добијање повратне  
  информације 
- примена комбинованих и  
  активних метода рада: 
  дијалошка, демонстрациона,  
  дескриптивна, хеуристички  
  разговор, експериментално –  
  лабораторијска метода,  
  рецептивно – смислено 
учење,  
  практично – смислено учење 
- примена различитих облика  
  рада: фронтални, групни,  
  индивидуални, рад у пару -   
  интерактивни приступ раду –  
  кооперативно учење 
- повезивање појмова и 
наставних  
  садржаја - међусобна 
корелација  
  наставних садржаја  
  (хоризонтална и вертикална) 
из   
  следећих наставних 
предмета:  
  хемија, физика, биологија,  
  математика 
- прављење и употреба 
наставних  
  средстава: табла, модели, 
слике,  
  цртежи, панои, огледи, 
прибор,  
  посуђе, разне врсте 
материјала,  
  супстанце, израда 
презентација  

- бележење и записивање 
- слушање 
- запажање 
- извођење огледа 
- извођење закључака 
- размишљање 
- формирање група 
- израда питања и 
задатака 
- дискутовање 
- постављање питања 
- припрема и 
организација  
   часа 
- објашњавање 
- посматрање 
- евалуација 
- формулисање питања и  
   одговора 
- припрема за такмичење 
- решавање тестова 
- обрада интересантних 
тема 
- прављење презентација 
- прикупљање података 
 
 

 
2. ОСНОВНИ 
ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ 
 

 
3. СТРУКТУРА СУПСТАНЦЕ 
 
а) АТОМ И СТРУКТУРА 
АТОМА 
 
б) ОСНОВНЕ ЧЕСТИЦЕ КОЈЕ 
ИЗГРАЂУЈУ СУПСТАНЦЕ: 
АТОМИ, МОЛЕКУЛИ, ЈОНИ 
 

 
4. ХОМОГЕНЕ СМЕШЕ– 
РАСТВОРИ 
 

5. ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ 
И ИЗРАЧУНАВАЊА 
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  одговорног односа према  
  животној средини, 
одговарајућег  
  и рационалног коришћења и  
  одлагања различитих 
супстанци у  
  свакодневном  животу 
- формирање и 
продубљивање  
   научних појмова 

  и ученичких пројеката 
- примена дидактичких 
принципа:  
  принцип научности, принцип  
  индивидуализације наставе,  
  принцип систематичности и  
  поступности,  принцип  
  очигледности (индуктивни и  
  дедуктивни пут), принцип  
  свесне активности, принцип  
  повезаности теорије са 
праксом 
- примена дидактичка 
правила: од  
  ближег ка даљем, 
једноставног  
  ка сложеном, лакшег ка 
тежем,  
  познатог ка непознатом 
- претраживање стручне  
  литературе, часописа и  
  интернета 
- припрема за све нивое  
  такмичења 
- посете хемијским 
кабинетима,  
  музејима, изложбама, 
фабрикама 

 
8. РАЗРЕД 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК 
Годишњи план рада додатне наставе из српског језика у школској 2014/2015.години 
 
План и програм додатне наставе из српског језика у  вези је са школским програмом редовне наставе и 
организује се за све ученике који показују посебно интерсовање за изучавање матерњег језика. 
 
Даровите ученике треба што више осамостаљивати.На часовима додатне наставе они развијају своје 
способности,проширују и продубљују већ стечена унања.Наставник их подстиче,усмеравас,упућује на 
потребну литературу,охрабрује,похваљује и прихвата добро образложене предлоге и замисли ученика. 
 
Други циљ ове наставе је да буде што више проблемска.Треба речавати сложеније наставне проблеме 
различитим настзавним методама.То ће подстаћи интерсовање ученика за одређене садржаје.Нарочито 
их треба подстицати да сами стварају проблемске ситуације својим питањима,сучељавањима ставова и 
различитих вредносних гледишта. 
 
Задаци додатне наставе су : 
-усвајање теоријских појмова из књевности и језика и позоришне и филмске уметности 
-увођењ ученикау свет некњижевних текстова(популарних,научних,информативних...) 
-осамостаљивање ученика у анализирању лирског,епског и драмског текста 
-проширивање знања и интересовања за решавање проблема у граматици и правопису 
-развијање љубави према матерњем језику и његовом очувању 
-развијање језичке културе ученика(говорне и писане),развијање језичког мишљења и језичке свести 
-подстицати самосталан рад ученика 
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-подстицати ученике на литерарно стваралаштво 
Глобални план рада додатне наставе: 
Граматика-15 часова 
Писмено изражавање-7 часова 
Књижевнотеоријски појмови-5 часова 
Стилска изражајна средства-5 часова 
Правопис-4 часа 
Укупно-36 часова 
 
Годишњи план рада у додатној настави 
 (осми разред) 
 
1.Уводни час-представљање садржаја рада на часовима додатне наставе 
2.Вежбе у говорништву 
3.Усмено расправљање на теме из свакодневног живота 
4.Анализа реклама с телевизије,из новина и часописа,са рекламних паноа. 
5.Посета позоришту.Компаративна анализаодабраног драмског текста и позоришне представе. 
6.Особености језика књижевноуметничког текста. 
7.Припрема за истраживачки рад:проучавање локалног говора. 
8.Акцентовање одабраног текста уз слушање звучног записа и проверавање акцената у речнику 
9.Метричка анализа лирске песме.Језичкостилска анализа као интеграциони чинилац интерпретације 
књижевноуметничког текста. 
10.Активно коришћење вербалних и невербалних знакова комуникације. 
11.Избор из путописне књижевности домаћих аутора. 
12. Час са библиотекаром:појам  библиографске одреднице;стварање  ауторског и предметног 
каталога;коришћење интернета при проналажењу различитих података. 
13. Истраживачки рад на речницима. 
14.Анализа савременог књижевног дела по слободном избору ученика. 
15.Карактеризација ликова увидом у форме приповедања. 
16. Синтаксичка анализа одломака из шприповетке,,Све ће то народ позлатити“ Лазе Лазаревића. 
17.Анализа пројекције домаћег филма.Стварање сценарија. 
18. Коректура и  лектура одабраног текста. 
19. Читање и разумевање нелинеарних елемената текста. 
20. Рад са ученицима  на тестовима за такмичење из српског језика и језичке културе и тетстовима за 
такмичење из књижевности. 
21. Рад са ученицима  на тестовима за такмичење из српског језика и језичке културе и тетстовима за 
такмичење из књижевности 
22 Рад са ученицима  на тестовима за такмичење из српског језика и језичке културе и тетстовима за 
такмичење из књижевности 
23.Неке језичке недоумице и њихово решавање. 
24.Продукција електронских текстова за потребе школе и ученика. 
25.Критичка процена одабране телевизијске емисије. 
26.Час креативног писања. 
27.Организација и реализација изложбе. 
28.Формирање анкете и анализа резултата. 
29.Проучавање говорног језика ученика у школи. 
30.Оспособљавање ученика за руковање разноврсним техничким и електронским наставним 
средствима. 
31. Рад са ученицима  на тестовима за такмичење из српског језика и језичке културе и тетстовима за 
такмичење из књижевности.Организовање изложбе најбољих ученичких радова. 
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32.Проучавање језика писаца. 
33.Самостално проналажење примера бирократског језика и његово,,превођење“ на обичан језик 
34.Проучавање стручних чланака о језику у језичким рубрикама и праћење емисија о језику. 
35.Организовање међуодељењског квиза. 
36.Реализација међуодељењског квиза. 
 
Допунски рад се организује за ученике који из објективних разлога у редовној настави не постижу 
задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја.Зависно од утврђених недостатака 
у знањима и умењима ученика,наставник формира одговарајуће групе са којима организује допунски 
рад.Допунски рад организује се током целе школске 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.У 
осмом разреду очекивани исходи допунске наставе су да ученик: 
-чита једноставне нелинеарне елементе текста 
-влада основним жанровима писане комуникације 
Препознаје синтаксичке јединице 
-разликује основне врсте независних реченица 
-одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним примерима 
-препознаје различита чначења вичезначних речи 
-зна значењаречи и фразеологизама који се употребљавају у школским текстовима 
-разликује појмове књижевнохг и народног језика 
-има позитиван став према дијалектима 
-разуме важност књижевног језика 
-разликује основне књижевне родове 
-препознаје постојање стилских фигура у тексту 
 
Задаци допунске наставе су: 
 
-усвојити знања из језика и књижевности 
-индивидуализација наставе 
-стимулисање ученика за рад 
Развијање љубави према језику и књижевности 
Оспособити ученика за самосталан рад 
 
Глобални план рада допунске наставе: 
 
Граматика-15 часова 
Писмено изражавање-7 часова 
Књижевнотеоријски појмови-5 часова 
Стилска изражајна средства-5 часова 
Правопис-4 часа 
Укупно-36 часова 
 
 
Годишњи план рада у допунској настави 
(осми разред) 
 
 
1.Уводни час-представљање садржаја рада на часовима допунске наставе. 
2.Развој српског језика 
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3.Расправа-вођење и ток,активно учествовање 
4.Вук Стефановић Караџић-живот и дело 
5.Врсте речи-рад на одабраним примерима из Читанке 
6.Правопис-писање негације,писање имена из страних језика 
7.Акценат 
8.Лексичке вежбе 
9.Појам и врсте синтагми 
10.Независносложена реченица 
11.Синтаксичка анализа одломака из романа,,Деобе“ 
12.Анализа лирске песме 
13.Систем зависних реченица 
14Фонетика 
14.Грађење речи 
 
15.Функционални стилови 
16.Читање и разумевање прочитаног 
16.Књижевнонаучне врсте. 
17.Интерпункција 
18.Писање резимеа 
19.Глаголски облици 
20.Глаголски облици. 
21.Језичкостилска анализа 
22,Падежни систем. 
23.Технички и сугестивни опис 
24.Техничко и сугестивно приповедање. 
25.Стилска изражајна средства 
26.Говорне вежбе 
27.Рад натексту из Читанке-језичкостилска анализа 
28.Рад на тексту из Читанке-синтаксичка анализа 
29.Рад на табелама и графиконима 
30.Правопис 
31.Врсте речи и служба речи 
32.Вишезначност речи 
33.Култура изражавања 
34.Синтаксичка анализа одломака из Читанке 
35.Лексичке вежбе 
36.Час креативног писања 
 
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 
Школски план рада  додатне наставе из енглеског језика     
     План и програм додатне наставе из енглеског  језика у вези је са  школским програмом редовне 
наставе и организује се за све ученике који показују посебно интересовање за изучавање енглеског 
језика. 
      Даровите ученике треба што више осамостаљивати. На часовима додатне наставе они развијају 
своје способности, проширују и продубљују већ стечена знања.  Наставник  их подстиче, усмерава, 
упућује на потребну литературу, охрабрује , похваљује и прихвата добро образложене предлоге и 
замисли ученика. 
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     Други циљ ове наставе је да буде што више проблемска. Треба решавати сложеније  наставне 
проблеме различитим наставним методама. То ће подстаћи интересовање ученика за одређене 
садржаје. Нарочито их треба подстицати да сами стварају проблемске ситуације својим питањима, 
сучељавањем ставова и различитих вредносних гледишта. 
    Сви ученици који похађају додатну наставу се спремају за такмичење. 
Задаци додатне наставе су: 
- усвајање теоријских појмова из књижевности и језика, 
- увођење ученика у свет некњижевних текстова ( популарних, научних, информативних...) , 
- осамостаљивање ученика у анализирању  драмског текста, 
- проширивање знања и интересовања за решавање проблема у граматици и правопису, 
-развијање љубави према енглеском језику и упознавање са културом народа који говоре енглеским 
језиком, 
- развијање језичке културе ученика (говорне и писане), развијање језичког мишљења и језичке свести, 
- подстицати самосталан рад ученика, 
- подстицати ученике на креативан, стваралачки рад. 
 
         

 
Редни број теме 

 

 
Назив наставне            теме 

Број  часова 

за 
обраду 

за друге 
типове 

укупно 

1. Граматика (Grammar)  
10 
 

10 

2. Писмено изражавање (Writing)  6 6 

3. Усмено изражавање (Speaking)  
6 
 

6 
 

4. Припрема за такмичења  
12 
 

12 
 

5. Анализа постигнутих резултата са такмичења  
2 
 

2 
 

 УКУПНО  36 36 

 
 
ГЕОГРАФИЈА 

Садржај програма додатне наставе 

Ред. број 
наставне 

теме 
НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ Редни број часа НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 

I.  
УВОД У ПРОГРАМСКЕ 
САДРЖАЈЕ 

1. 
Јован Цвијић 

II.  
ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, 
ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА СРБИЈЕ 

2 
Географски положај, границе и величина 
србије 

III.  
ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

3 Планине Србије 

4 Долином Ибра 

5 Бање Србије 

6 Национални паркови Србије 

IV.  
СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА 
СРБИЈЕ 

7 Насељавање Шумадије 

8 Типови насеља  

V.  
ПРИВРЕДА СРБИЈЕ 9 Шума зелено благо 
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10 Крајеви са специјализованом производњом 

11 Важнији културно-историјски споменици у 
подручју Србије 

12 Значајнија рудишта Србије 

13 Обновљиви извори енергије 

VI.  ЗАВИЧАЈНА ГЕОГРАФИЈА 

14 
Знаменитости краја у коме је школа и Београд-
наш главни град. 

VII.  СРБИ ВАН ГРАНИЦА СРБИЈЕ 

15 и 16 
Срби у дијаспори и расејању 

VIII.  
СРБИЈА У САВРЕМЕНИМ 
ИНТЕГРАЦИЈСКИМ 
ПРОЦЕСИМА 

17 ЕУ настанак и развој 

18 Међународна сарадња Србије 

 
 

Садржај програма додатне наставе 

Ред. број 
наставне 

теме 
НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ Редни број часа НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 

I.  УВОД У ПРОГРАМСКЕ 
САДРЖАЈЕ 

1. Упознавање ученика са планом рада 

II.  ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, 
ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА СРБИЈЕ 

2 Географски положај, границе и величина 
Србије. 

III.  

ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

3 Постанак и распоред главних природних 
целина, Панонска Србија, Јужни обод 
Панонског басена и Планинска Србија. 

4 Реке и језера 

5 Клима и Климатске области и типови климе 

6 Топле и минералне воде и Земљиште. 
IV.  

СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА 
СРБИЈЕ 

7 Основне одлике становништва и Миграције и 
структуре станоивништва. 

8 Насеља и Београд,  

V.  

ПРИВРЕДА СРБИЈЕ 

9 Основне одлике развоја привреде 

10 Пољопривреда, биљна и сточарска 
производња и Шумарство и индустрија 

11 Енергетски извори и Рудно богатство, 
рударство и металургија 

12 Остале гране тешке индустрије и Лака 
индустрија 

13 Саобраћај, Трговина и Туризам 

VI.  
ЗАВИЧАЈНА ГЕОГРАФИЈА 

14 Географија локалне средине 

VII.  
СРБИ ВАН ГРАНИЦА СРБИЈЕ 

15 и 16 Срби у непосредном окружењу, Европи и 
прекоокеанским земљама 

VIII.  СРБИЈА У САВРЕМЕНИМ 
ИНТЕГРАЦИЈСКИМ 
ПРОЦЕСИМА 

17 Интеграциони процеси у Европи и свету  

18 Међународна сарадња Србије 
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ФИЗИКА 
 
Додатна настава из физике организује се у осмом разреду са по једним часом недељно. Програмски 
садржаји ове наставе обухватају: 

 изабране садржаје из редовне наставе који се сада обрађују комплексније (користи се и 

дедуктивни приступ физичким појавама, раде се тежи задаци, изводе прецизнија мерења 

на сложенијим апаратима итд.); 

 нове садржаје, који се наслањају на програм редовне наставе, али се односе на 

сложеније физичке појаве или на појаве за које су ученици показали посебан интерес. 

Редослед тематских садржаја у додатној настави прати редослед одговарајућих садржаја у редовној 
настави. У колико у школи тренутно непостоје технички услови за остваривање неких тематских 
садржаја из додатне наставе, наставник бира оне садржаје који могу да се остваре. Поред понуђених 
садржаја, могу се реализовати и теме за које ученици покажу посебно интересовање. Корисно је да 
наставник позове истакнуте стручњаке да у оквиру додатне наставе одрже популарн апредавања. 
Допунска настава се такође организује са по једним часом недељно. Њу похађајуученици који у 
редовној настави нису били успешни. Циљ допунске наставе је да ученик, уз додатну помоћ наставника, 
стекне минимум основних знања из садржај ако је предвиђа програм физике у основној школи 
 
МАТЕМАТИКА 
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 
ОСМИ РАЗРЕД 
 
 

Редни број наставне 
теме 

Назив наставне теме 
Број часова по 

теми 

1. Диофанске једначине 4 

2. Једначине и неједначине са апсолутним вредностима 3 

3. Функције и читање графика 3 

4. Функције са апсолутним вредностима 2 

5. Геометријска тела – равни пресеци 6 

6. Неки елементарни проблеми екстремних вредности 4 

7. Решавање система линеарних једначина 2 

8. Задаци логичко – комбинаторне природе 5 

9. Израда задатака са такмичења 5 

 УКУПНО 34 
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Циљ додатне наставе је проширити знања стечена на редовној настави, упознати ученике са 
математичким садржајем која нису у редовној настави. 
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 
ОСМИ РАЗРЕД 
 
 

Редни број 
наставне теме 

Назив наставне теме 
Број часова по 

теми 

1. Сличност троуглова 2 

2. Тачка, права и раван 1 

3. Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом 6 

4. Призма 5 

5. Линеарна функција 3 

6. Графичко представљање података 1 

7. Пирамида 5 

8. Ваљак 3 

9. Системи линеарних једначина са две непознате 4 

10. Купа 2 

11. Лопта 2 

 УКУПНО 34 

 
Школски програм за допунску наставу за предмет ХЕМИЈА за ОСМИ разред 
Годишњи фонд часова: 34     Недељни фонд часова: 1 
 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА                                                                               РАЗРЕД: ОСМИ 

САДРЖАЈИ (ТЕМЕ) 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА 

АКТИВНОСТИ У 
ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОМ РАДУ 

 
1. НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ 
НЕМЕТАЛА И 
КИСЕЛИНЕ 
 

- пружање помоћи ученицима 
који  
  имају потешкоћа у 
савладавању  
  редовног плана и програма 
- формирање хемијске 
писмености     
  међусобном корелацијом  

- прављење глобалног и  
  оперативног плана рада  
  наставника 
- организација тока часа 
- писање припреме за час 
- евалуација и 
самоевалуација –  
  провера усвојености 

- бележење и 
записивање 
- слушање 
- запажање 
- извођење огледа 
- извођење закључака 
- размишљање 
- формирање група 

 
2. МЕТАЛИ, ОКСИДИ 
МЕТАЛА И 
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ХИДРОКСИДИ (БАЗЕ) 
 

  спонтаних и научних 
појмова 
- развијање мануелних 
вештина 
- развијање одговорности и  
  мотивисаности за рад 
- развијање логичког и 
апстрактног  
  мишљења 
- разумевање и усвајање 
исхода и   
  кључних појмова у настави 
хемије 
- разумевање животног 
окружења  
  као и својстава материјала 
којима  
  је окружен и које користи 
- разумевање везе својстава 
и  
  употребе материјала 
- разумевање физичких и  
  хемијских промена 
- усвајање потпунијег знања о   
  хемијској симболици 
- разумевање појма раствора 
и  
   растворљивости 
- развијање способности  
  комуницирања коришћењем  
  хемијских термина, 
хемијских  
  симбола, формула и 
једначина 
- развијање свести о 
важности  
  одговорног односа према  
  животној средини, 
одговарајућег  
  и рационалног коришћења и  
  одлагања различитих 
супстанци у  
  свакодневном  животу 
- формирање и 
систематизација  
  појмова 

постигнућа  
  ученика; добијање повратне  
  информације 
- примена комбинованих 
метода  
  рада: монолошко - 
дијалошка,  
  демонстрациона, 
дескриптивна,  
  хеуристички разговор,  
  експериментално –  
  лабораторијска метода 
- примена различитих облика  
  рада: фронтални, групни,  
  индивидуални - 
интерактивни  
  приступ раду – кооперативно  
  учење 
- повезивање појмова и 
наставних  
  садржаја - међусобна 
корелација  
  наставних садржаја  
  (хоризонтална и вертикална) 
из   
  следећих наставних 
предмета:  
  хемија, физика, биологија,  
  математика 
- припрема и употреба 
наставних  
  средстава: табла, модели, 
слике,  
  цртежи, панои, огледи, 
прибор,  
  посуђе, разне врсте 
материјала,  
  супстанце 
- примена дидактичких 
принципа:  
  принцип научности, принцип  
  индивидуализације наставе,  
  принцип систематичности и  
  поступности,  принцип  
  очигледности (индуктивни и  
  дедуктивни пут), принцип  
  свесне активности, принцип  
  повезаности теорије са 
праксом 
- примена дидактичка 
правила: од  
  ближег ка даљем, 
једноставног  
  ка сложеном, лакшег ка 
тежем,  
  познатог ка непознатом 
- употреба уџбеника и  
  практикума 

- израда питања и 
задатака 
- дискутовање 
- постављање питања 
- припрема и 
организација  
   часа 
- објашњавање 
- посматрање 
- евалуација 
- формулисање питања и  
   одговора 

 
3. СОЛИ 
 

 
4. ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА 
ДИСОЦИЈАЦИЈА 
КИСЕЛИНА, 
ХИДРОКСИДА И 
СОЛИ 
 

 
5. УВОД У ОРГАНСКУ 
ХЕМИЈУ 
 

 
6. УГЉОВОДОНИЦИ 
 

 
7. ОРГАНСКА 
ЈЕДИЊЕЊА СА 
КИСЕОНИКОМ 
 

 
8. БИОЛОШКИ ВАЖНА 
ОРГАНСКА 
ЈЕДИЊЕЊА 
 

9. ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

 
 



ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

621 

 

 
 
 
Школски програм за додатну наставу за предмет ХЕМИЈА за ОСМИ разред 
Годишњи фонд часова: 34     Недељни фонд часова: 1 
 
 

ДОДАТНА НАСТАВА 

ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА                                                                               РАЗРЕД: ОСМИ 

САДРЖАЈИ (ТЕМЕ) 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА 

АКТИВНОСТИ У 
ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОМ РАДУ 

 
1. НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ 
НЕМЕТАЛА И 
КИСЕЛИНЕ 
 

- формирање научне хемијске  
  писмености 
- проширивање, подстицање и  
  продубљивање знања 
стечених у  
  редовној настави 
- формирање потпунијег 
развоја  
  ученика према 
индивидуалним  
  способностима и 
сколоностима у  
  функцији професионалног  
  опредељења 
- развијање логичког и 
апстрактног  
  мишљења 
- развијање критичког 
мишљења 
- развијање радозналости и  
  интереса за хемију 
- формирање истраживачког  
  приступа природним наукама 
- развијање лабораторијских  
  техника у раду 
- развијање позитивног  
  такмичарског духа 
- мотивисање ученика за даљи 
рад 
- развијање мануелних 
вештина 
- разумевање животног 
окружења  
  као и својстава материјала 
којима  
  је окружен и које користи 
- развијање способности  
  комуницирања коришћењем  
  хемијских термина, хемијских  
  симбола, формула и 
једначина 
- развијање свести о важности  
  одговорног односа према  
  животној средини, 
одговарајућег  
  и рационалног коришћења и  
  одлагања различитих 
супстанци у  

- прављење глобалног и  
  оперативног плана рада  
  наставника 
- организација тока часа 
- писање припреме за час 
- евалуација и самоевалуација 
–  
  провера усвојености 
постигнућа  
  ученика; добијање повратне  
  информације 
- примена комбинованих и  
  активних метода рада: 
  дијалошка, демонстрациона,  
  дескриптивна, хеуристички  
  разговор, експериментално –  
  лабораторијска метода,  
  рецептивно – смислено 
учење,  
  практично – смислено учење 
- примена различитих облика  
  рада: фронтални, групни,  
  индивидуални, рад у пару -   
  интерактивни приступ раду –  
  кооперативно учење 
- повезивање појмова и 
наставних  
  садржаја - међусобна 
корелација  
  наставних садржаја  
  (хоризонтална и вертикална) 
из   
  следећих наставних 
предмета:  
  хемија, физика, биологија,  
  математика 
- прављење и употреба 
наставних  
  средстава: табла, модели, 
слике,  
  цртежи, панои, огледи, 
прибор,  
  посуђе, разне врсте 
материјала,  
  супстанце, израда 
презентација  
  и ученичких пројеката 
- примена дидактичких 

- бележење и записивање 
- слушање 
- запажање 
- извођење огледа 
- извођење закључака 
- размишљање 
- формирање група 
- извештавање 
- израда питања и 
задатака 
- дискутовање 
- постављање питања 
- припрема и организација  
   часа 
- објашњавање 
- посматрање 
- евалуација 
- формулисање питања и  
   одговора 
- припрема за такмичење 
- решавање тестова 
- обрада интересантних 
тема 
- прављење презентација 
- прикупљање података 
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  свакодневном  животу 
- формирање и 
продубљивање  
   научних појмова 

принципа:  
  принцип научности, принцип  
  индивидуализације наставе,  
  принцип систематичности и  
  поступности,  принцип  
  очигледности (индуктивни и  
  дедуктивни пут), принцип  
  свесне активности, принцип  
  повезаности теорије са 
праксом 
- примена дидактичка правила: 
од  
  ближег ка даљем, 
једноставног  
  ка сложеном, лакшег ка 
тежем,  
  познатог ка непознатом 
- претраживање стручне  
  литературе, часописа и  
  интернета 
- припрема за све нивое  
  такмичења 
- посете хемијским 
кабинетима,  
  музејима, изложбама, 
фабрикама 

 
 

 
V ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 
Циљ: 
Формирање, подстицање и развијање културних потреба ученика основне школе. 
 
Задаци:  
Развијање способности разумевања, формулисања и употребе вербално и невербално исказаних порука. 

Усвајање појмова релевантних за различите наставне области путем културних активности. 

Формирање потребе и развијање навике одласка у установе културе и посете културним манифестацијама. 

Развијање позитивног вредносног става према општој и националној култури. 

Развијање свести о потреби поштовања и очувања споменика културе. 

 

Начин реализације Програма 
 
Циљеви и задаци културних активности реализују се током школске године кроз садржаје редовне, допунске и 
додатне наставе као и путем слободних и других ваннаставних активности. 
 
У току школске године, у договору са Саветом родитеља, организују се активности унутар школе, као и у сарадњи 
са локалном заједницом и установама културе.  
 
Школским програмом сва Стручна већа планирају посете, екскурзије, излете и наставу у природи као одговарајуће 
оквире за реализацију циљева и задатака културних активности. 
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Реализацијом културних активности поспешују се:  вертикална и хоризонтална повезаност разноврсних садржаја, 
јачање индивидуалних и групних компетенција, равноправност међу половима и инклузија у најширем смислу. 
 
 
Табеларни приказ активности 
 

Време Активности Носиоци активности 

IX 

 Усвајање Годишњег плана рада 

 Подела задужења за ову школску годину 

 Приредба за пријем првака „Добродошлица“ 

  Аудиције за чланове хорова и осталих културних секција 

 Концерт класичне музике 

        „ Суботом у Бранку“ 
 

 Обележавање Европског дана језика (26.9.) 

 

 Међународни Дан писмености 

 

Комисија 

 

Стручна већа учитеља и 
професорке музичке културе 

 
Стручно веће музичке 
културе и Пријатељи деце  
НБгд 
 
Стручно веће страних језика 

 
Библиотекарка,библиотечка 

секција, Стручна већа српског 
језика и учитеља 

X 

 Обележавање Дечије недеље (2.-8.10.) 

 

 Ревија стваралаштва деце и омладине Новог Београда – 

Сава центар  

 Обележавање Дана учитеља и наставника – 5. октобар 

        

   Концерт класичне музике 

        „ Суботом у Бранку“ 
 
 

 Обележавање Дана сећања на жртве у Другом светском 

рату ( 21.октобар) 

 
 

 Учешће у манифестацији Радост Европе ( у оквиру Дечје 

недеље) 

 

 Учешће у активностима поводом Сајма књига 

Сва стручна већа 
 
 

Стручна већа музичке и 
ликовне кул. 

Пријатељи деце и Стручно 
веће учитеља 

 
Стручно веће музичке 
културе и Пријатељи деце 
НБгд 

 
 

Стручно веће друштвених 
наука 

 
Град Београд 

Општина Нови Београд 
 

Библиотекарка, сва стручна 
већа 
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XI 

 Ликовни конкурс „Ја волим Бранка“ 

 
 

 Дани науке 

 
 

 Дани толеранције 

 
 

     Концерт класичне музике 

        „ Суботом у Бранку“ 
 

 Посета концерту Филхармоније,Мадленијануму итд. 

 

 Читалачка значка 

 

 Мечународни Дан детета 

 
 

 „Први пут у школској клупи” –посета предшколаца 

Професорке ликовне културе 
и Стручно веће учитеља, 

Савет родитеља 

 
Стручно веће природних 
наука 
 
 
Педагог , психолог, сва 
Стручна већа 
Стручно веће музичке 
кул.,Пријатељи деце НБГд 

 
Стручно веће музичке 
кул.,Пријатељи деце НБГд 
 
Библиотекарка, Стручна већа 
српског језика и учитеља 
 
 

Стручно веће учитеља  

XII 

 Месец страних језика    

 

 Концерт класичне музике 

        „ Суботом у Бранку“ 

 Новогодишња приредба  

 

  Аудиције за школско такмичење „Ја имам таленат“ 

 

 Новогодишњи базар 

Стручно веће страних језика 
 

Стручно веће музичке 
културе,Пријатељи деце НБгд 

 
Савет родитеља,стр. веће 

муз.кул. 
 

Стручно веће учитеља 
 

I 

 Прослава школске славе Свети Сав 

   ДЕМУС – општинска такмичења вокалних солиста „Златна 

сирена“ - ДЕМУС 

Сва Стручна већа 
Стручно веће музичке 

културе 
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II 

 Учешће у школским и општинским  такмичењима  

 Полуфинално такмичење  „Ја имам таленат“ 

 

 Обележавање Дана државности 

 

 Посета концерту Филхармоније или 

Мадленијануму,Позоришту на Теразијама 

 Обележавање Међународног дана матерњег језика 

Сва Стручна већа 
 

Стр,веће музичке 
културе,Савет родитеља 

 
Стручно веће српског језика, 
музичке културе, историје -

радио емисија 
 

Библиотекарка, Стручна већа 
српског језика и учитеља 

 

III 

 Прослава Дана школе 

 ДЕМУС-градска такмичења вокални солисти 

 Финална приредба „Ја имам таленат“ 

 
 

 Наша школа будућим првацима – посета предшколаца 

 
 

 Светски дан поезије 

Стручна већа српског језика, 
уметности и разредне 

наставе 
Стручно веће музичке 

културе, Тим за 
кул.акт.,Савет родитеља 

 
Сва Стручна већа 

 
 

Библиотекарка, Стручна већа 
српског језика и страних 

језика 

IV 

 Обележавање Светског дана књиге за децу и Светског 

дана књиге 

 
 
 

 Дечји песнички караван 

 

Стручна већа српског језика и 
већа страних језика, 
уметности и учитеља 

 
Библиотекарка, Стручна већа 

српског језика и учитеља 
 

V 

 

 Ревија победника Градског такмичења ДЕМУС и додела 

диплома у Дечијем културном центру Београда 

 

 Обележавање Светског дана породице -  15. мај 

 
Стручно веће  музичке 

културе 
 
 

 
Сва стручна већа 

VI 

 Обележавање Дана заштите човекове средине (5. јун) 

 

 Извештај о раду Комисије 

 Предлог програма за следећу школску годину 

Сва Стручна већа 
 
 

Комисија 
 
 

Стручно веће учитеља 
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У оквиру културних активности у школи, континуирано и периодично, реализују се и следеће активности: 
 

 Учешће на јавним ликовним и литерарним конкурсима 

 Учешће на Републичком такмичењу школских часописа 

 Квизови знања у оквиру школе и у сарадњи са околним школама 

 Реализација јавних и угледних часова часова 

 Реализација позоришних представа и драматизација текстова 

 Сарадња у вођењу Летописа школе 

 Учествовање у свим манифестацијама „Пријатељи деце” 

 

VI ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 
 

План и програм ових активности предлаже Стручно веће и саставни је део годишњег плана рада 

школе и школског програма.  

Б. Слободне активности - секције 

Формирају се према интересовању ученика. Наставник сачињава посебан програм узимајући у обзир 

материјалне и просторне услове рада, узрасне карактеристике и способности ученика. Уколико је неопходно, 

секције се могу формирати према полу ученика. Ученик се у сваком тренутку може се укључити у рад секције. 

В. Недеља школског спорта 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и 

безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије, 

малолетничке деликвенције, школа у оквиру Школског програма реализује недељу школског спорта. 

Недеља школског спорта обухвата: 

- такмичења у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима ученика; 

- културне манифестације са циљем промоције физичког вежбања, спорта и здравља (ликовне и друге 

изложбе, фолклор, плес, музичко-спортске радионице, слет...); 

- ђачке трибине и радионице (о здрављу, историји физичке културе, спорту, рекреацији, "ферплеју", 

последицама насиља у спорту, технолошка достигнућа у вежбању и спорту и др.). 

  Завршне приредбе 
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План и програм Недеље школског спорта сачињава Стручно веће физичког и здравственог васпитања у 

сарадњи са другим стручним већима (ликовне културе, музичке културе, историје, информатике...) и стручним 

сарадницима у школи, водећи рачуна да и ученици који су ослобођени од практичног дела наставе физичког и 

здравственог васпитања, буду укључени у организацију ових активности. 

Г. Активности у природи (кросеви, зимовање, летовање)  

Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, школа организује активности у природи: 

- зимовање - организује се за време зимског школског распуста или у току наставне године у марту месецу 

(обука скијања, ''сноуборда'', клизања, краћи излети са пешачењем или санкање, и др.); 

- летовање - организује се за време летњег школског распуста (јун, јул или август месец) у трајању од најмање 

седам дана (логоровање, камповање, итд.); 

- пролећни крос (дужину стазе одређује стручно веће). 

Д. Школска и ваншколска такмичења 

Школа организује и спроводи унутаршколска спортска такмичења, као интегрални део процеса физичког 

васпитања према плану Стручног већа и то у: 

- атлетици (у пролећном периоду), 

- најмање једној спортској игри (у току године). 

 

Школа може планирати такмичења из других спортских грана или игара уколико за то постоје услови и 

интересовање ученика (плес, оријентиринг, бадминтон, између две или четири ватре, полигони итд.). 

Ученици могу да учествују и на такмичењима у систему школских спортских такмичења Републике Србије, која 

су у складу са наставним планом и програмом. 

 

Ђ. Корективно-педагошки рад и допунска настава 

Ове активности организују се са ученицима који имају: 

- потешкоће у савладавању градива; 

- смањене физичке способности; 

- здравствене потешкоће које онемогућавају редовно похађање наставе. 

 

За ученике који имају потешкоће у савладавању градива и ученике са смањеним физичким способностима 

организује се допунска настава која подразумева савладавање оних обавезних програмских садржаја, које 

ученици нису успели да савладају на редовној настави, као и развијање њихових физичких способности; 

Рад са ученицима са здравственим потешкоћама организује се искључиво у сарадњи са лекаром 

специјалистом, који одређује врсту вежби и степен оптерећења. 
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VII ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 
ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Подручје рада/ активност Начин реализације активности Носиоци активности 

Информисање о раду Тима 

и вођење документације о 

раду  

 Посете састанцима ШО, СР, НВ, ПК, 

УП 

 Састављање информативног 

материјала за сајт школе 

 Вођење документације о раду  

 Тим 

 

 

Евиденција о оствареним 

интервенцијама и снимање 

стања безбедности ученика 

 Праћење евиденције интервенција 

на свим нивоима  

 Подстицање одељењских старешина 

на континуирано евидентирање 

интервенција 

 Самовредновање рада Тима кроз 

утврђене индикаторе 

 Директор 

 Помоћник директора 

 Тим 

 Стручни сарадници 

 Школски полицајац 

 Радник обезбеђења 

 Дежурни наставници 

 Одељењскестарешине 

Јачањеунутрашњезаштитн

емреже 

 Упознавање са Правилником о 

безбедности ученика у школи и 

Правилником о понашању 

 Едукација ученика за 

препознавање и деловање у 

ситуацијама насиља 

 Организовање и учешће у 

превентивним активностима 

различитих облика ризичног 

понашања 

 Тим 

 Одељењскестарешине 

 Наставнициграђанскогваспита

ња и други предметни 

наставници 

 Спољнисарадници (НВО, 

МУП...) 

Подстицање активне 

партиципације родитеља у 

општој безбедности 

ученика 

 Упознавање са Правилником о 

безбедности ученика у школи, 

Посебним протоколом за заштиту 

ученика и Правилником о 

понашању 

 Планирање и реализација 

активности усмерених на 

безбедност ученика 

 Учешће у 

превентивнимактивностима 

различитих облика ризичног 

понашања 

 Тим 

 Одељењске старешине 

 Савет родитеља 
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Јачањен унутрашње 

заштитне мреже- Подршка 

наставницима 

 Упознавање са Правилником о 

безбедности ученика у школи, 

Посебним протоколом за заштиту 

ученика и Правилником о 

понашању 

 Едукација чланова Тима и осталих 

учесника у установи за 

препознавање и деловање у 

ситуацијама насиља 

 Учешће у 

превентивнимактивностима 

различитих облика ризичног 

понашања 

 Учешће у интервентним 

активностима 

 Директор 

 Тим 

 Стручни сарадници (педагог и 

психолог) 

 Одељењске старешине 

 Наставници 

 Спољни сарадници 

Јачање спољашње 

заштитне мреже 

 Сарадња у реализацији 

превентивних активности 

 Сарадња у реализацији 

интервентних активности 

 Локална заједница 

 Дом здравља 

 Центар за социјални рад 

 МУП 

 НВО 

 Школска управа Београд 

 Јединица за превенцију 

насиља Министарства 

просвете 

 

 
 

VIII ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
 
 
Слободне активности у млађим разредима 
 
На нивоу Одељенских већа I, II, III, IV разреда учитељи ће на нивоу својих одељења реализовати 
различите слободне активности (друштвене, хуманитарне, спортске, техничке...) 
 
 
Слободне активности у старијим разредима 
 
Културно-уметничке активности 
                                                 
Културно-уметничке активности обухватиће реализацију следећих садржаја: 
  
1. Проширењу културног видика ученика. 

2. Развијање љубави према колективном стваралачком чину. 
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3. Припремање ученика за укључивање у друштвено-културни живот средине, а пре свега у културно-

уметнички аматеризам. 

4. Развијање љубави према народном и уметничком стваралаштву народа и народности Србије. 

5. Вођења рачуна о задовољавању жеља чланова КУД-а.. 

6. Помагање ученицима у њиховој правилној музичко-естетској оријентацији и неговању укуса. 

7. Обележаваће значајне јубилеје и државне празнике. 

8. Развијаће смисао за музицирање, леп говор, литерарно и ликовно изражавање и сценски израз са 

посебним  усмеравањем на професионалну оријентацију (пример: спикер-водитељ). 

9. Оспособљавање ученика за писање разних прилога из живота и рада школе за дечје новине. 

10. Анализираће рад и водиће рачуна о реализацији програмских задатака и др. 
         
Спортске секције 
 
Спортске активности  одвијаће се кроз рад следећих секција: 
1. Oдбојка  

2. Кошарка 

3.   Фудбал 
4.   Атлетика 
5.   Рукомет 
 
Програмски садржаји спортских секција су интегрални садржаји физичког и здравственог васпитања 
ученика у школи. Са друге стране ван наставе омогућава да се истакну поједине способности ученика на 
основу којих се интересовања укључују у поједине секције. 
Спортске секције ће развијати сарадњу са спортским центром „ 11. април” Нови Београд. 
Спортске секције ће радити на откривању латентних  и испољеиних склоности и способности, 
интересовања и особина личности и подстицати њихов развој на плану професионалне оријентације. 
 
Еколошке активности 
Основни задаци школе на заштити и унапређивању животне средине су следећи: 
- Развијање код ученика позитивног односа према природи и природним изворима. 
- Развијање културног односа према природним и радом створеним вредностима. 
- Стицање знања и вештина у уређењу стана, школе, насеља, завичаја, природе уопште. 
Наведени задаци заштите и унапређивања животне средине реализоваће се у процесу наставе и то у 
следећим предметима: природа и друштво, познавање природе, познавање друштва, ликовна култура, 
биологија, матерњи језик и страни језик, историја, географија, физика, хемија, основи технике. 
На остваривању задатака заштите и унапређивања животне средине ангажоваће се одељенске 
заједнице  ученички парламент. 
 

 

IX ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 
 

Основни циљ професионалне  оријентације је да појединац добије целовиту и реалну слику о  себи, да 
успешније планира и остварује свој професионални развој како би се потпуније и стваралачки остварио 
кроз рад, постизао лично задовољство и био друштвено користан. 
 Општи задаци основне школе у професионалном аспитању су: 
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 Упознавање, праћење и постицање развоја индивидуалних способности и особина личности 
ученика, значајних за њихов професионални развој и развијање свести код ученика да и сами активно 
доприносе сопственом професионалном развоју. 
1. Упознавање света рада, система васпитања и образовања, развијање правилног односа према 
раду, као и оспособљавање за самостално трагање за информацијама о занимањима. 
2. Подстицање таквог понашања код ученика да они сами испитују себе у односу на свест рада и 
тако проверавају своје могућности и интересовање за обављање послова у појединим структурама и 
занимањима. 
3. усмеравање и оспособљавање ученика за професионално планирање, за доношење одлука у 
вези са избором занимања и правцем стручног оспособљавање, тако да ученици при крају основног 
школовања, буду у стању да релативно зрело и одговорно одлучују о својим професионалним 
плановима, да се прилагођавају променама које се дешавају у њиховој личности, у свету рада и у 
друштвеном планирању кадрова. 
4. Успостављање сарадње са родитељима ученика и њихово оспособљавање за пружање помоћи 
деци у подстицању и усмеравању њиховог професионалног развоја. 
5. Успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети успешнијем 
професионалном развоју ученика. 
Професионална оријентација у основној школи је интегрални део васпитног образовног рада и одвија се 
кроз: 
- све облике васпитно-образовног рада којима се остварује и општи задаци, а посебно путем 
наставних програма, слободних ученичких активности, кроз одељењске заједнице итд, 
- Кроз посебне облике рада, као што су: разговори, изложбе, посете радним организацијам, 
- Кроз професионално саветовање ученика, 
- Кроз сарадњу са другим компетентним друштвеним чиниоцима. 
 
 
Осим општих задатака основна школа остварује и оне који се односе на поједине фазе професионалног 
развоја ученика и то: од I-IV, од IV-VI и од VII-VIII разреда. 
 
Задаци професионалне оријентације за I, II и III разред: 
 
l. Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности ученика 
значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја. 
2. Пружање помоћи и оспособљавање ученика да и сами стичу основна знања и појмове о раду и 
занимањима. 
3. Развијање ставова о друштвеној и индивидуалној вредности људског рада. 
4. Формирање општих радних навика и изграђивање позитивних особина личности најнепосредније 
везаних за рад. 
5. Сарадња са родитељима ученика. 
6. Сарадња са представницима друштвене средине. 
 
   
Задаци професионалне оријентације за IV, V и VI  разред: 
 
1. Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних 
карактеристика личности ученика значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја. 
2. Проширивање знања и појмова о раду и занимањима. 
3. Даље формирање радних навика и вештина и позитивних особина личности. 
4. Даље формирање ставова о индивидуалној и друштвеној вредности људског рада  
5. Подстицање испитивачког, експлоративног понашања према себи и свету рада и заним 
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6. Сарадња са родитељима. 
7.Сарадња са представницима непосрене друштвене средине. 
 
Задаци професионалне оријентације за VII и VIII разред: 
 
1.Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности ученика 
значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја. 
2. Проширивање знања и појмова о свету рада и занимања. 
3. Формирање комплекснијих ставова о индивидуалној и друштвеној вредности људског рада. 
4. Подстицање испитивачког, експлоративног понашања према себи и свету рада и занимања. 
5. Оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја и доношење зрелих и реалних 
професионалних одлука. 
6. сарадња са родитељима. 
7. сарадња са представницима непосредне друштвене средине. 
 
 
  Заштита и унапређивање животне средине 
 
 Циљ наставе у области заштите и унапређења животне средине јесте стицање знања о 
друштвеном, природном, привредним и техничким појавама, токовима и активностима који обогаћују или 
угрожавају животну средину, развијају свест о складном односу човека и средине и изграђују навике 
културног понашања. 
 У разредној настави ови циљеви и задаци реализоваће се кроз наставу природе и друштва и 
ликовне културе. 
 У предметној настави од V-VIII разреда кроз наставу матерњег језика, страног језика, историју, 
математику, физику, хемију, биологију, техничко образовање, ликовну културу, и др. 
 Све тематске целине биће реализоване преко предавања, изложби, паноа, јавних 
манифестација, кроз акције солидарности и др. 
 
 
Програм здравственог васпитања 
 
 Програм васпитног васпитања са ученицима основне школе првенствено има едукативне 
циљеве. 
 Ученике упознати са основним појмовима о нези здравља. Ученике млађих разреда упознати са 
овим садржајима кроз предмет познавање природе и друштва, а ученике старијих разреда кроз наставу 
биологије, предавање школског лекара и педагога, наставника физичког васпитања и др. 
 
Хумани односи међу половима – сексуално васпитање 
 
 Упознати ученике са специфичностима развоја и сазревања човека. Истаћи значај хуманих 
односа међу половима као предуслова личне среће човека. Упознати ученике кроз разговор о односима 
међу половима, као и о последицама превременог сексуалног живота и пратећим заразним болестима. 
Предавачи су наставници биологије, физичког васпитања, педагог, психолог и школски лекар. 
 
З а р а з н е   б о л е с т и 
 
 Упознати ученике са појавама заразних болести које се преносе полним путем, посено о СИДИ. 
 Носиоци посла су школски лекар, педагог и психолог, наставници биологије и физичког 
васпитања (предавања, разговори, брошуре, филмови). 
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Болести зависности 
 
 Ученике млађих и старијих разреда  детаљно информисати о болестима зависности: пушењу, 
алкохолизму и наркоманији. Старијим ученицима указивати на последичност наркоманије и СИДЕ. 
Носиоци посла су предметни наставници, разредне старешине, педагог, психолог и школски лекар. 
 Све ове теме могу бити намењене и родитељима и наставницима. Програм здравственог 
васпитања континуирано се развија током целе школске године 
 

X ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 
 
 
            Доношењем Закона о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета, Законом о 
основама система образовања и васпитања, Националним планом акције за децу наша земља се 
обавезала да предузме мере за спречавање насиља у породици, институцијама и широј друштвеној 
средини и обезбеди заштиту детета. Ради реализације овог циља ирашен је Посебни протокол за 
заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама (у 
даљем тексту Посебни протокол).  
Посебни протокол разрађује интерни поступак у ситуацијама сумње или дешавања насиља, 
злостављања и занемаривања, али пружа и оквир за превентивне активностирада унапређења 
стандарда за заштиту деце/ученика. 
Насиље је сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног 
понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и 
достојанства деце/ученика. 
Насиље може имати следеће облике: 

 Физичко 

 Емоционално/психолошко 

 Социјално 

 Сексуално насиље и злоупотреба деце 

 Насиље коришћењем информационих технологија 

 Занемаривање и немарно поступање 

 Експлоатација 

Главно подручје рада: заштита деце/ученика основношколског узраста од свих облика насиља у школи. 
ЗАДАЦИ  : 
У школи ћемо креирати климу у којој се: 

 учи, развија, негује и подстиче култура понашања и уважавања личности; 

 не толерише насиље; 

 не ћути у вези са насиљем; 

 развија одговорност 
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 сазнања о насиљу обавезују да се реагује 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ: 
 Омогућавање услова у школи који деци и ученицима обезбеђују живот и рад који доприносе 

њиховом оптималном максималном развоју 

 Интерес детета/ученика је примаран у односу на интерес свих одраслих који раде у школи или 

учествују у раду школе 

 Обезбеђење поверљивости података и заштита права на приватност детета и ученика 

 Учешће детета/ученика у свим фазама процеса заштите кроз благовремена и континуирана 

обавештења на начин који одговара њиховом узрасту и разумевању ситуације и кроз могућност 

да изразе своје мишљење; 

 Протокол се односи на све ученике у школи без обзира на пол, узраст, породични статус, етничко 

порекло, и било које друге социјалне и индивидуалне карактеристике (боју коже, језик, 

вероисповест, националност, способности и специфичности детета) 

 
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА: 
Општи циљ је унапређење квалитета живота ученика применом: 
 

 мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика 

 мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање у школи 

Специфични циљеви: 
1. Спровођење и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања. 

2. Укључивање свих интересних група (ученици, наставници, стручни сарадници, 

административно и помоћно особље, директор, родитељи, старатељи, локална 

заједница) у доношење и развијање програма превенције. 

3. Подизање нивоа свести свих укључених у живот и рад установе за препознавање 

насиља, злостављања и занемаривања. 

4. дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама 

насиља. 

5. Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за 

заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља 

 
ЗАДАЦИ У ОБЛАСТИ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ: 

 Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама насиља  

 Сарадња са релевантним службама  

 Континуирано евидентирање случајева насиља  
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 Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања, запажања и провере  

 Подршка деци која трпе насиље  

 Рад са децом која врше насиље  

 Оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање  

 Саветодавни рад са родитељима  

 Сходно томе школа је формирала свој тим који ће радити и пратити реализацију предвиђеног програма. 
ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ: 
Превентивне активности треба да буду у складу са циљевима Посебног протокола и предложеним 
задацима. 
Превентивне активности установа креира у складу са анализом стања и увидом у присутност насиља у 
својој средини, а на основу: 

 Учесталости инцидентних ситуација и броја пријава насиља  

 Заступљености различитих врста насиља  

 Броја повреда  

 Сигурности објекта, дворишта 

За анализу стања важни су: 
 Процена реализованих обука за запослене и потреба даљег усавршавања  

 Број и ефекти реализованих акција које промовишу сарадњу  

 
 Степен и кавлитет укључености родитеља у рад установе 

 Доношење правила понашања и њихова доследна примена 

 Активно учешће деце у планирању и реализацији превентивних активности 

 Сарадња са другим институцијам 

 Сарадња са родитељима 

 Активирање школског и рекреативног спорта 

 Разноврсна понуда слободних активности  

 
ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ: 
Да би интервенција у заштити деце-ученика била планирана и реализована на најбољи начин, 
неопходно је узети у обзир следеће критеријуме: 

 Да ли се насиље дешава или постоји сумња  

 Где се дешава – да ли се дешава у установи или ван ње  

 Ко су актери насиља,злостављања и занемаривања  
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 Облик и интезитет насиља,злостављања и занемаривања  

На основу ових критеријума врши се процена нивоа ризика за безбедност детета и одређују поступци и 
процедуре . 
У складу са проценом нивоа ризика доноси се одлука о начину реаговања: 

 Случај се решава у установи  

 Случај решава установа у сарадњи са другим установама  

 Случај се прослеђује надлежним установама 

 Организују консултације у установи и процењују нивое ризика за безбедност ученика 

 Прате и процењују ефекте предузетих мера 

 Сарађују са релевантним установама. 

 Организују евидентирање појава насиља 

 Прикупљају документацију 

 Извештавају стручна тела и органе управљања. 

ПОТРЕБНЕ ВЕШТИНЕ: 
o Квалитетна комуникација  

o Умеће родитељства  

o Вештине  успешог наставника i oдељењског старешине  

o Мадијација  

o Менторски рад 

o Круг  : наставник-дете-родитељ-заједница 

 
КОРАЦИ И ПОСТУПЦИ ПРИ ИНТЕРВЕНЦИЈИ: 
 
СВАКА ОСОБА КОЈА ИМА САЗНАЊЕ О НАСИЉУ, ЗЛОСТАВЉАЊУ И ЗАНЕМАРИВАЊУ ДУЖНА ЈЕ 
ДА РЕАГУЈЕ 

1. Откривање 

2. Прекидање, заустављање насиља или обавештавање одговорне особе 

3. Хитна акција 

4. Смиривање ситуације 

5. Прикупљање информација 

6. Консултације 
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7. Обавештавње стручне службе у школи 

8. Консултовање са службама изван школе – у зависности од сложености ситуације. 

ИНТЕРВЕНЦИЈА: 
За ефикасну интервенцију у оквиру саме установе неопходно је успоставити унутрашњу заштитну мрежу 
и да се одреди ко, када и н који начин интервенише. уколико постоји сумња о тежим облицима насиља, 
обавезно се укључују друге институције и тада је реч о спољашњој заштитној мрежи. 
Непосредни саветодавни рад са децом која трпе и чине насиље обавља психолог школе, дефектолог 
или социјални радник. Психолог наставља индивидуални рад са децом на измени понашања. након 
одређеног времена један број чланова тима се мења. 
Најчешћи облици насиља условно су сврстани на три нивоа: 

1. Ситуације на првом нивоу, које се дешавају између деце, углавном решава наставник, 

васпитач, одељенски старешина.  

2. На другом нивоу ситуација се решава у сарадњи са Тимом у у оквиру унутрашње мреже 

3. На трећем нивоу неопходно је укључивање спољашње мреже. 

За решавање свих облика насиља које чине одрасли над децом неопходно је укључивање Тима, 
директора и/или других институција. 
Након откривања насиља и обављених консултација ТИМ ДОНОСИ ОДЛУКУ О ПРЕДУЗИМАЊУ 
АКЦИЈА: 

 Информисање родитеља/старатеља ученика (позивају се непосредно после насиља и у време 

консултација) 

 Организовање посебних програма оснаживања деце за конструктивно поступање у ситуацијама 

насиља. 

 Укључивање надлешних служби: Здравствена служба, СУП, ЦЗС (уколико је потребно). 

Напомена: У случајевима у којима је постојала сумња за насиље, прати се понашање потенцијалних 
учесника (одељенки старешина, предметни наставници, стручна служба). 
Праћење ефеката предузетих мера: 
Тим за заштиту ученика од насиља у обавези је да у сарадњи са запосленима у установи и релевантним 
установама прати ефекте предузетих мера и активности због планирања новог циклуса Програма 
заштите ученика од насиља. 
 
Потребно је пратити: 

 понашање детета које је трпело насиље и детета које је вршило насиње 

 како реагују пасивни посматрачи 

 шта се дешава у групи, одељењу 

 колико родитељи сарађују 

 како функционише Тим и унутрашња заштитна мрежа 

 колико су друге институције укључене и који су ефекти тога 
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ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
Евиденцију води: 

1. Одељенски старешина, наставник, васпитач 

2. Тим – уколико се укључи у интеграцију 

3. Стручна служба 

У обрасце се уписује шта се догодило, ко су учесници, како је пријављено насиље, последице, исходи 
предузетих корака, како су укључени родитељи, стручна служба итд. 
Разредни старешина, стручна служба у обавези су да воде евиденцију о појавама насиља. 
Одељенске старешине и васпитачи у боравку имају посебне фасцикле у које бележе различита 
запажања о понашању деце, коментаре друге деце, родитеља, колега. Ове белешке се периодично 
анализирају на нивоу Тима, одељенског и наставничког већа и др.  
Тим за заштиту деце и ученика од насиља води евиденцију о случајевима насиља који захтевају њихово 
укључивање. 
Документација се чува на сигурном месту, код директора, како би се обезбедила поверљивост података. 
 
ЕВИДЕНЦИЈА НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА: 
Датум настанка ситуације _______________ 
Место: 

 у дворишту школе 

 у ходнику 

 у тоалету 

 у учионици/боравку 

 на путу до школе 

 
Време:  

 пре доласка у установу 

 после доласка 

 на часу: 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 на одмору 

 у току активности 

 у току слободног времена 

 за време ужине 

Начин откривања/уочавања:  
 личним увидом 

 дојавом посматрача 
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 дојавом родитеља 

 посредно (сандуче, телеф. пријава) 

 уочавањем знакова 

 дојавом особе која је доживела насиље 

 од ____________________ 

Учесници насилне ситуације: 

Особа која врши насиље (подвуци и унеси 
име) 

Особа која трпи насиље (подвуци и унеси 
име) 

Учесник: 
М/Ж 
Група/разред 
Група: 
Хомогеног узраста 
Хетерогеног узраста 
Истополна 
Хетерополна 
Одрасли: 
Васпитач 
Учитељ 
Предметни наставник 
Одељенски старешина 
Дежурни наставник 
Техничко особље 
Административно осбље 
Стручни сарадник 
Директор 
Родитељ (сопствени/туђи) 

Учесник: 
М/Ж 
Група/разред 
Група: 
Хомогеног узраста 
Хетерогеног узраста 
Истополна 
Хетерополна 
Одрасли: 
Васпитач 
Учитељ 
Предметни наставник 
Одељенски старешина 
Дежурни наставник 
Техничко особље 
Административно особље 
Стручни сарадник 
Директор 
Родитељ (сопствени/туђи) 

 
Насилна ситуација се: 

 дешава први пут 

 понавља више пута 

Кратак опис насилне ситуације: 

Врста интервенције: 

Предложене мере заштите и начини праћења и спровођења предузетих мера: 

Предложене мере заштите и начини праћења предузетих мера: 

Вредновање и процена ефикасности предузетих мера: 

Датум пријаве Подносилац пријаве  
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насилне ситуације: 
 
САДРЖАЈ  ПРОГРАМА 
 

Садржаји 
програма 

Активности 
ученика   

Активности 
наставника  

Начин и 
поступак 
остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Израда 
програма за 
заштиту 
ученика од 
насиља, 
злостављања 
и 
занемаривања  

Активно 
учешће деце у 
изради 
програма 

Активно учешће у 
изради програма 

На састанку ШТ 

едукација свих актера школе у циљу 
сензибилизације на појаву и препознавање 
насиља,злостављања и занемаривања; 
- помоћ ученицима у стицању увида у 
персоналне проблеме и указивање на 
могуће начине њиховог решавања; 
- перманентно разрађивање начина и 
техника за праћење и процену предузетих 
мера и остваривање ефикасности; 
- кроз сарадњу са Тимом за инклузивно 
образовање и Тимом за социјалну заштиту, 
пружање помоћи ученицима са 
поремећајима у понашању и опсервација и 
идентификација ученика с одређеним 
социјалним проблемима. 

Континуирано 
усклађивање 
подзаконских 
аката школе са 
свим 
законским 
изменама 

Информисање 
ученика о 
законским 
изменама 

Размена 
информација у 
сарадњи са 
секретаром школе 

На састанку ШТ 

Дефинисање 
улога и 
одговорности у 
примени 
процедура и 
поступака свих 
актера школе 

Учествовање 
у доношењу 
правила 
понашања у 
школи 

Учествовање у 
извршавању 
процедура и 
поступака 

На седници 
Наставничког 
већа 

Формирање и 
едукација 
Вршњачког 
тима 

Учешће у 
радионицама,  
постављање 
плаката с 
правилима 
понашања и 
саветима за 
ненасилну 
комуникацију  

Реализација 
едукативних 
радионица  

На часовима ОС 

Индивидуално-
саветодавни 
рад са 
ученицима који 
су актери у 
ситуацијама 
насиља 

Разговори, 
размена 
информација 

Подршка деци која 
трпе насиље и рад са 
децом која врше 
насиље 

На одмору, пре 
и после наставе 

Обавештавање 
родитеља и 
разговор о 
ситуацијама 
насиља 

Разговори, 
размена 
информација 

Разговори ОС, 
предметних 
наставника и чланова 
ШТ са родитељима 

На одмору, пре 
и после наставе 

Свакодневни 
контакт са 
школским 
полицајцем 

Размена 
информација 
и обавештења 

Размена 
информација са 
школским полицајцем 

На великом 
одмору и у 
периоду између 
смена 
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Сарадња Тима 
са Тимом за 
социјалну 
заштиту и 
Тимом за 
инклузивно 
образовање 

Активно 
учешће деце у 
свим 
тимовима 

Размена 
информација са 
члановима Тимова 

На састанцима 
тимова 

Евалуација 
програма и 
евентуалне 
измене на 
основу 
документације 

Исказивање 
мишљења о 
активностима 
програма 

Школски Тим за 
заштиту деце 
/ученика од 
насиља,злостављања 
и занњмаривања 

На састанцима 
ШТ,седници 
Наставничког 
већа и 
састанцима ВТ 

Упознавање 
запослених о 
плану и 
програму  рада 
Тима 

-Ученици као 
главни 
учесници у 
образовању и 
васпитању 
обавезни су 
да уважавају и 
поштују 
личности 
других-
ученика, 
запослених, 
родитеља.  
-Да поштују 
правила 
установе и 
сва она акта 
којима се 
уређују 
њихова 
права,обавезе 
и 
одговорностии 

Наставник има 
кључну улогу у тиму; 
-Помаже 
прилагођавању деце, 
охрабрује их за 
сарадњу са 
вршњацима, помаже 
родитељима у раду 
са децом код куће 
-Непрестано приступа 
и мења свој приступ 
деци уколико има 
потребе за тим у 
складу са 
способностима, 
знањем 
интресовањима и 
потребама ученика 

-Установа може 
да укључи у тим 
за социјалну 
заштиту и 
представнике 
родитеља и по 
потреби 
одговарајуђе 
стручњаке 
(лекар, 
представник 
полиције)  

-Упућивање и стручно усавршавање 
запослених ради унапређивања 
компетенција ради благовременог уочавања 
и реаговање на насиље, постојање 
различитих видова насиља као и како их 
препознати. 
-Упознавање осталих запослених у ком 
домену је потребна социјална заштита и шта 
ће све радити Тим током једне наставне 
године. 
-Врло је битно истакнути да је заштита 
детета јадинствен процес у коме учествују 
раѕличити системи а кључна реч је 
сарадња. 

Мера 
превенције за 
стварање 
безбедне 
средине за 
живот и рад 
ученика 
 

- Активно 
учествују у 
раду 
одељенске 
заједнице, као 
чланови 
ученичког 
парламента 
посебно 
доприносе и 
учествују у 
превентивним 
активностима 
 

-Укључује родитеље у 
наставу, консултује 
стручњаке кад год је 
то могуће у 
планирању, праћењу 
и постављању 
циљева 
-Пропагира образовну 
политику којом се 
уважавају 
различитости 

-Одвија се у 
школи где 
стручни 
сарадници уз 
сарадњу 
учитеља 
учествују у 
обукама које 
мере превенције 
треба користити 
као и 
препоѕнавање 
социјалног 
проблема 
независно од 
тога да ли га 
дете поседује 
или његова 
породица 
 

-Израда прогарама за заштиту ученика  
-Организовање разговора, трибина,обука  о 
безбедности и заштити ученика 
-Дефиинисање правила понашања и 
последица кршења правила  
-Развијање вештина ефикасног реаговања у 
ситуацијама насиља  
-Умрежавање свих кључних носилаца 
превенције насиља(савет 
родитеља,школски одбор,ученички 
парламент,наставничко веће)  
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Мера 
интервенције у 
ситуацијама 
када се јавља 
насиље, 
злостављање 
и 
занемаривање 
у школи 
 

-Ученици 
похађају 
школу да би 
учили, 
развијали и 
неговали 
културу 
понашања  
-уколико се 
процени да 
постоји 
потреба да се 
прилагоди 
обр.вас.рад 
ученик 
наставља рад 
по ИОП-у 

-Прилагођава 
наставно градиво 
могућностима и 
способностима сваког 
детета као и у 
инклузивном процесу 
- Осoбa коja 
минимизира ефekат 
eтикетирања у 
рaзреду и један од 
оних кoји су зaслужни 
за 
друштвено 
прихватање 
индивидуалних 
разлика 

 

Основе здравственог васпитања деца и млади добијају, углавном у породици, групи вршњака, школи, 
здравственим установама и преко средстава масовних комуникација. Не умањујући значај породице и 
вршњака, сматрамо неопходним систематски рад на овом плану у оквиру: школе, здравствених установа 
и путем средстава масовних комуникација јер би тада сва деца и млади били изложени сличним 
програмима, чији би се ефекти могли донекле пратити добро осмишљеном евалуацијом. 
У  ОШ “Бранко Радичевић“ годинама се изузетан значај придаје здравственом васпитању. 
Теме се углавном реализују на часовима ОС. Здравствено васпитни рад реализује се и кроз редовну 
наставу, ваннаставне и ваншколске активности. Међутим, потреба за овим радом не опада већ расте 
годинама. Извештаји са систематских прегледа ученика као и званични подаци здравствених установа  
показују забрињавајуће високе проценте обољења младих, као и низак степен спремности на одговорно 
понашање, упркос поседовању добрих знања из ове области. То значи да су ученици, углавном, добро 
информисани о проблемима здравља, али да недовољно примењују превентивне активности у циљу 
његовог очувања. Зато је неопходно да здравствено васпитање буде инкорпорирано у  живот и рад у 
школи, а када се ради о његовом информативном аспекту, да се реализује што чешће применом 
активних метода и путем групног рада, а не само фронталним монолозима предавача. 
На конференцији Светске здравствене организације у Женеви, још 1989.године дате су основне 
поставке за здравствени рад са младима: 

1. Упознавање са здравственим потребама ове популације. Ради се на препознавању 

фактора ризика који су у директној вези са понашањем и формирањем личности 

2. Интервенције у правцу унапређивања здравља младих. Неопходно је континуирано 

радити са децом и младима кроз специфичне програме здравственог васпитања и 

путем других мера здравствене заштите. 

3. Јачање улоге младих у спровођењу концепта ''здравље за све''. Потребно је што 

више у реализацији овог концепта мобилисати младе, популацију са великом 

енергијом, креативношћу и утицајем на очување сопственог и здравља својих 

вршњака. 

 
Иако су ове болести типичне за децу и младе у већини европских земаља, млади у Београду изложени 
су појачаном утицају бројних фактора ризика: 
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a) Неправилној исхрани 

b) Недовољној физичкој активности 

c) Повређивању 

d) Навикама штетним по здравље(пушење, алкохол, дрога) 

e) Ризику од болести које се преносе полним путем. 

f) Деловању секти 

 
Подаци са систематских прегледа ученика наше школе показују повећање броја деце са деформитетима 
кичме и стопала. 
 
Злоупотреба дроге и алкохола, произилази из садејства чиниоца везаних за личност, понашање и 
социјално окружење. Прва искуства са дрогама, алкохолом, најчешће се дешавају у адолесценцији 
(период интензивног психосоцијалног сазревања), али предуслови злоупотребе стварају се током 
ранијих фаза развоја. На личном, унутрашњем плану, код младих се у овом периоду јавља:несигурност, 
незадовољство, импулсивност, преиспитивање система вредности одраслих. У судару са друштвеном 
заједницом која је нестабилна и често дезорганизована, уз кризу морала и слабљење породичног 
система, и у судару са школом из које ученици често беже, настаје незадовољство, које постаје 
генератор напетости и импулсивних реакција усмерених ка себи и другима.  
 
Подаци упозоравају и захтевају хитне и континуиране акције целог друштва. Школа је у том систему 
карика без које се не може. У оквиру школских акција најважније је јачање психичког здравља, 
самопоштовања и одговорног односа према себи и другима. То значи учење деце одупирању изазовима, 
И казивању НЕ ризичним ситуацијама. Такође је неопходно децу и наставнике обучити техникама 
конструктивног решавања сукоба и уопште умећу добре комуникације. Зато програм здравственог 
васпитања треба да буде саставни део целокупног васпитно-образовног рада у школи. Његови делови 
се тешко могу издвојити, сем оних који се односе на проширивање информација о здрављу. 
 
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА: 
 

1. Стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и 

здравим стиловима живљења, и развојем хуманих односа међу људима 

2. Унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који 

штетно делују на здравље 

3. Интензивирање сарадње школе, породице и друштвене заједнице на развоју, заштити 

и унапређивању 

 
НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 
 

1. Путем целокупне организације живота и рада у школи 

2. Кроз предавања и радионице на часовима ОС, Кроз наставу и ваншколске активности 
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3. Путем стручних тема, мини истраживања и школе за родитеље  

4. Кроз сарадњу са развојним саветовалиштем Дома здравља Н Београда и саветовалиштем 

за младе 

 
 
 
 
Програм здравственог васпитања ученика у оквиру ОЗ и часова  ПП,ПД,Чуварима природе  

месец Садржај активности: 

IX 

: Сва жива бића настају од својих родитеља-час ЗВ 

Размножавање, одлика живих бића-час ПП и ПД 

Сазнање о себи и препознавање осећаја ОЗ 

Развојне промене-ОЗ  

X 

Појам здравља и здравог начина живота-ОЗ 

Исхрана, формирање навика и ставова-ОЗ 

Значај одржавања личне и опште хигјене-ПП,ПД 

Формирање ставова у погледу исхранеЧП 

XI 

Развијање личне одговорности за бригу о телу-ОЗ  

Хигијенске навике-ОЗ  

Односи између дечака и девојчица- ОЗ 

Дете у породици-ОЗ 

XII 

Значај физичке активности-ОЗ  

Значај физичке активности и спорта-ОЗ 

Анализа коришћења слободног времена-ОЗ 

I 
Начин чувања од болести, бити здрав-ОЗ 

Суочавање са развојним страховима и анаксизношћу- ОЗ 

II 

Болести прљавих руку-ОЗ 

Лепо понашање-ОЗ 

Безбедност у кући и школи-ОЗ 

Безбедно понашање у саобраћају, хитне интервенцијеОЗ 

Заразне болести и мере заштите-ЧП 

III 

Односи у породици-ОЗ 

Сарадња у породици и школи-ОЗ 

Прихватање потреба других-ОЗ 

 

IV 
Сексуално васпитање, правилан раст и развој, хумани односи мећу половима-ОЗ 

Разлике међу половима и потребе за заједничким животом-ОЗ  

V 

Појам здравља и коришћење здравствених служби-ЗС(ОЗ)  

Значај одржавања личне и опште хигијене-ЗС(ОЗ 

Значај физичких активности на свежем ваздуху-ЗС(ОЗ) 

Упознавање са пружањем здравствене помоћи-ОЗ  

VI 

Чување животне средине-ЧП(ОЗ 

Појам екологије и социјалне интеракције-ОЗ  

 



ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

645 

 

САДРЖАЈ   ПРОГРАМА ЈЕ ДОПУЊЕН И: 
 

Садржаји програма 
Начин и 
поступак 
остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Систематски прегледи ученика и 
вакцинација 
 

Редовни 
систематски 
прегледи, 
прегледи пред 
одлазак у школу 
у природи, на 
екскурзије, 
летовања, 
зимовања 

Здравствена заштита, Развијање свести о 
важности превенциј и заштите здравља  

Стоматоошки систематски 
прегледи и санација 

Редовни 
прегледи код 
школског 
стоматолога,  

Развијање свести о важности превенциј и 
заштите здравља уста и зуба 

Континуирана сарадња са ЗЗЗЗ, 
Црвеним крстом,  

Предавања, 
трибине, 
радионице 

Развијање свести о здравим стиловима живота 
важности превенције, здраве исхране,  

 
 
 

XI ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Циљеви и задаци: 
 
- упознавање значаја изучавања екологије као биолошке научне дисциплине и основних еколошких 

појмова; 

- образовање за животну средину и развијање потреба и могућности личног ангажовања у заштити 

животне средине; 

- развијање еколошке свести и усвајање принципа одрживог развоја као и права будућих генерација 

на очувану животну средину и природне ресурсе; 

- примена образовања кроз препознавање и избора квалитетног и здравог стила живота, рационалног 

коришћења природних ресурса; 

- препознавање извора загађивања и уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема 

у вези животне средине; 

- развијање потребе и иницијативе за активно учествовање  у заштити и одрживости животне 

средине, природе и биодиверзитета;  
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- научити препознати, убрати и употребити самоникло јестиво биље и применити га у исхрани; 

- оријентација на непознатом терену; 

 
Корелација: 
 
-   зоографија, разни видови медицине, фитогеографија, хемија, физика, свет око нас, природа и 
друштво, биологија, географија, историја, чувари природе, физичка култура 
 
План активности: 
 
Септембар: 
- израда плана активности; 
- упознавање са предметом истраживања и заштите животне средине; 
- акција- Маковиште; 
- предавање на тему: Загађивање и мере очувања животне средине ( пети разред ); 
 
Октобар: 
- чишћење школског дворишта и одлагање опалог лишћа у контејнере ( еколошки је          неприхватљиво 
спаљивање лишћа и другог смећа због ослобађања штетних гасова); 
- постављање канти за смеће на пасарели; 
- акција -  Ада циганлија; 
- предавање на тему: Појава киселих киша ( осми разред ); 
 
Новембар: 
- приказивање примера неких облика енергетске ефикасности, као нпр. употреба штедљивих 

сијалица, енергетски ефикасних уређаја и компјутера; 

- предавање о начинима спречавања губитка тополотне енергије у учионицама и становима ( 

дихтовање прозора и врата ); 

- предавање на тему: Акција прикупљања материјала за рециклажу ( од првог до осмог разреда); 

 -     акција - лева обала Саве, Нови Београд ( сакупљање пет амбалаже у сарадњи са локалном 
заједницом; 
 
Децембар: 
- предавање на тему: Комунална хигијена ( од првог до осмог разреда ) акција у школи и Месној 

заједници;  

- организовање чишћења снега и леда (на пасарели и у школском дворишту) и постављање соли по 

потреби; 

- акција: Авала; 

 
Јануар: 
- чишћење снега и леда око школе и у школском дворишту; 

- акција: Кошутњак - обука на терену; 
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- предавање на тему: Утицај буке на животну средину ( пети разтред ); 

- огледни час: Одговоран однос према здрављу и животној средини ( од првог до осмог разреда ); 

 
Фебруар: 
- брига о птицама и напуштеним животињама ( пси и мачке луталице ); 

- предавање на тему: Брига о животињама ( од првог до осмог разреда ); 

- акција: еколошка оаза Звездани гај - радна акција; 

 
Март: 
-  уочавање разноврсности и структуре екосистема у непосредном окружењу како би се лакше уочиле 
неправилности    и брже деловало на проблем; 
- предавање на тему: Живот без дуванског дима ( шести разред); 
- акција: Липовичка шума; 
 
Април: 
- примери позитивног и негативног деловања човека на животну средину и непосредну околину 

израда паноа; 

- начини спречавања и побољшавања услова животне средине ( озелењавање школског дворишта, 

спречавање уништавања дрвећа, биља, загађивања ваздуха и земљишта бацањем отпадака, ...); 

- предавање на тему: Заштита биљака ( шума ) и њихов утицај на животну средину ( од шестог до 

осмог разреда ); 

- акција: Засавица; 

 
Мај: 
- конкретан допринос селекцији отпада ради што ефикасније рециклаже; 

- прикупљање старог папира и лименки ради рециклаже; 

- радионица о утицају човека на загађење животне средине; 

- акција: Ресавска пећина; 

 
Јуни: 
- истраживање стања угрожености животне средине у непосредном окружењу; 

- проналажење и прикупљање лишајева и маховине као индикатора степена чистоће ваздуха према 

врсти ; 

- обележавање 5. јуна - дана заштите животне средине; 

- акција: Стрмостен 
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НАПОМЕНА: дат је план еколошких активности  за наредни четворогодишњи период, при чему се исте 
могу прилагођавати сходно потребама и могућностима, а у складу са активностима предвиђеним 
школским развојним планом и програмом. 
 
 
 

XII ПРОГРАМ САРАДЊА ШКОЛЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 
 

 

Огранизације, 

институције 
           Начин  и  поступак  остваривања  сарадње Време     Носилац                 

активности 

Министарство 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја 

                   

Градски 

секретаријат 

образовања 

- Сарадња са Министарством просвете се одвија континуирано кроз 

праћење и реализације програма, унапређивање наставе, стручно 

усавршавање наставника, спровођење полагања завршног испита 

ученика 8. разреда, иницијалних тестова, реализацију такмичења и 

низ других активности. 

- У школи се одржавају обавезни и изборни акредитовани семинари 

Министарства просвете. 
- Школа је центар за полагање лиценцe за наставнике, педагоге, 

психологе и школске библиотекаре. 
- Инспекцијски надзор 

Током 

године 
Директор, 

ПП служба, 

наставници 

СО Нови 

Београд 

- Реализација културних и спортских манифестација, изложби, 

такмичења, трибина, округлих столова, предавања. 
- Праћење уписа деце у први разред и редовног похађања наставе. 
- Сарадња на побољшању мера заштите и безбедности деце и 

ученика. 
- Сарадња са члановима школског одбора бираних из редова 

локалне самоуправе. 
- Додела награда и признања ученицима и наставницима. 
- Дечја недеља 

Током 

године 
Директор, 

наставници 

 

Београдске 

општине 

- Културне манифестације и радионице за ученике - „Улица 

отвореног срца“, „Васкршње чаролије“ 

- Oбјављивање  литерарних и ликовних радова 

- Реализација хуманитарних, еколошких акција.  

Током 

године 
Директор, 

наставници 

ОУП Нови 

Београд         

 

 
ГСУП (одељење 

за малолетничку 

деликвенцију) 

 

 

 
Центар за 

социјални рад 

- Сарадња са школским полицајцем,   
- Предавања о саобраћају, наркоманији, малолетничкој 

деликвенцији, сајбер криминалу, трговином људима 
- Издавање дозвола за безбедено путовање на екскурзије и наставу 

у природи. 
- Сузбијање асоцијалног понашања ученика и малолетничке 

деликвенције 
- Сарадња и помоћ у решавању породичних проблема 
- Помоћ у случајевима дисфункционалности породице (насиље, 

развод, дрога) 
- Давање мишљења на молбе Центра за социјални рад у вези са 

проблематичним понашањем ученика или родитеља 

Током 

године 
ПП служба, 

ОС,  
директор 
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Дом здравља 

„Нови Београд“ 

блок 44 

- Бригу о здрављу ученика воде лекари из Дома здравља Нови 

Београд кроз редовне систематске, офтамолошке, лабораторијске и 

друге прегледе.  

- Врше се едукације ученика и кроз реализацију предавања на теме: 

Здрава исхрана, Физичка активност, Пубертет, Болести зависности, 

Астма, АИДС, Репродуктивно здравље и Ризично понашање уз 

поделу пригодних брошура 

Током 

године 
Директор, 

ОС 

Црвени Крст 

Новог Београда, 

града и Србије 

- Реализација хуманитарне акције за децу без родитељског старања 

„Један пакетић- много љубави“ - сакупљање слаткиша за 

новогодишње пакетиће 
- Општинско такмичење из Прве помоћи - школска екипа похађа 

обуку и учествује на такмичењу 
- Реализација ликовних и литерарних конкурса које објављује 

Црвени Крст 

Током 

године 
Координато

р,  ЦК, 

наставници 

Основне школе 

са територије 

Општине 

- Заједничке културне и хуманитарне манифестације 

- Заједнички семинари и професионална усавршавања наставника, 

такмичења ученика 

- Организовање општинских такмичења 

- организовање састанака општинских Стручних већа 

- Пунктови за прегледање тестова завршног испита 

Током 

године 
Наставници, 

директор 

Гимназије  
Средње стручне 

школе  

- Професионална оријентација ученика,  
- Представљање средњих школа ученицима осмог разреда 

Друго 

полуг. 
ПП служба, 

ОС 

Факултети - 

Учитељски, ФМУ, 

Филолошки, 

Математички 

- Хоспитовање студената са многих факултета Београдског 

универзитета  
- Полагање стручних испита и лиценце  као и други корисни облици 

сарадње  

Током 

године 
Директор 

Регионални 

центар за 

таленте 

- Увођење ученика у научноистраживачке процесе 
- Информисање заинтересованих и упућивање талентованих и 

надарених ученика у центар 

Током 

године 
Наставници, 

ПП служба 

Месна заједница 

„Сава“ 
Реализација културних садржаја- одржавање приредби, изложби, 

као и реализација хуманитарних и еколошких акција 
Током 

године 
Директор, 

наставници 

 

Храм културе 

„Бежанија“ 
- Организовање и учешће на културним манифестацијама, 

промоцијама и изложбама у новоотвореном простору 
Током 

године 
Наставници 

Предшколске 

установе 
- Сарадња учитеља, васпитача и стручних сарадника у циљу 

размене корисних информација  
- Посета деце вртића школи (упознавање објекта, организације 

активности у школским просторијама, присуство часовима првог 

разреда и посета боравку, као и кабинетима предметне наставе) 

Друго 

полуг. 
 

наставници, 

директор, 

ПП служба 
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- Организовање родитељских састанака за будуће прваке 

Пријатељи деце 

Новог Београда 
Реализација општинских  такмичења:  
- ДЕМУС 
- Литерарна такмичења: „Мој крај приче“, У част Драгану Лукићу - 

Лукићев лист, Ђачки песнички сусрети, такмичење литерарних 

секција 

- Такмичење рецитатора „Песниче народа мог“ 
- Ликовна такмичења: Дечја карикатура - „Мали Пјер“, „Ускршње 

ликовне чаролије“,  „Птице“, такмичење ликовних секција  

- Акредитовани семинари Пријатеља деце 
- Летње и зимске  креативне радионице за децу и младе – 

Најраспуст 
- Дечја недеља 
- Ревија стваралаштва деце и младих у Сава центру 
- Инструктивни рад са одраслима, трибине, семинари 

Током 

године 
Координато

ри ПД, 

Наставници, 

библиотека

р 

Дечји културни 

центар Београд 
- Градска такмичења у оквиру манифестације „ДЕМУС“  
- Ревија победника и додела диплома 
- Ликовне изложбе 
- „Радост Европе“- пријем и смештај деце ЕУ и учешће у програмима 

на сценама Сава центра и ДКЦ 

Током 

године 
Наставници, 

директор 

Библиотеке - Народна библиотека, Библиотека града Београда, библиотека „Вук 

Караџић“, Друштво школских библиотекара Србије 

- Промоција читања ради задовољства,  обележавање значајних 

јубилеја и датума везаних за књигу  

- Упис ученика у мрежу градских библиотека  

- Читалачка значка 

Током 

године 
Библиотека

р 

Музеји - Организовање посета ученика Музеју Николе Тесле, Педагошком 

музеју, Војном музеју, Музеју Доситеја и Вука, Планетаријуму, ПТТ 

музеју, Ваздухопловном музеју, Народном музеју и реализација 

ликовних и литерарних конкурса које организују музеји. 

- Посета београдском Зоо врту- „Врт добре наде“ 

Током 

године 
ОС, 

наставници 

Позоришта - Посете позориштима „Бошко Буха“, „Душко Радовић“, „Пуж“, 

„Народно позориште“, „Позориште на Теразијама“, „Мадленијанум“, 

„Беогадска филхармонија“  и друга 

 Током 

године 
Наставници, 

ОС 

Биоскопи - Организоване посете биоскопским представама, упознавање са 

светском и домаћом кинематографијом 
Током 

године 
Наставици, 

ОС 

Дом омладине 

Амерички кутак 

Гете институт  

- Учешће наставника и  ученика у  радионицама  и програмима ових 

институција. 

 

Током 

године 
Наставници,  

библиотека

р 

Дом синдиката - Посета манифестацији „Кидс фест“ Друго 

Пол. 

Наставници 
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СРЦ  „11.април“ 

Хала спортова 

Нови Београд 

Клизалиште 

„Пингвин“ 

Сарадња са спортским институцијама на територији општине и 

града: 

- стадиони фк „Црвена звезда“, фк „Земун“- такмичења у атлетици 

- Организовање општинских и градских спортских такмичења 

- Организоване посете, награђивање ученика бесплатним 

терминима  

- Бесплатна школа пливања 

- Реализација турнира и стимулисање деце на бављење спортом као 

здравим стилом живота 

Током 

године 
Наставници, 

ОС 

Издавачке куће 

Редакције дечјих 

часописа 

- Стална сарадња са издавачким кућама „Лагуна“, „Пчелица“,  

„Букленд“,  „Прополис букс“,  „Одисеја“,  „Креативни центар“,  

„Матица српска“ на промоцији нових издања и набавка књига 

- Присуствовање презентацијама нових уџбеника разних издавачких 

кућа – Нови Логос, Клет, БИГЗ… 
- Објављивање ученичких ликовних и литерарних радова 

Током 

године 
Библиотека

р, 

наставници 

Школски 

програми којима 

присуствују 

представници 

локалне 

самоуправе 

- Свечани пријем првака 

- Новогодишњи базар 

- Светосавска академија 

- Дан школе 

- Школско такмичење „Ја имам таленат“ 

- Радост Европе 

Током 

године 
Наставници 

 

 

XIII ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
 
 

Садржаји 
програма 
(активности) 

Оријент. број 
активности 

Активности 
родитеља 

 
Активности 
наставника 

Начин и 
поступци 
остваривања 
програма 

Циљеви и задаци 
планираних 
активности 

Родитељски 
састанци 

На почетку шк. 
године и на 
класиф. 
периодима 

Коментаришу, 
слушају, 
предлажу, 
дискутују, усвајају 

Упознају, излажу, 
предлажу, 
саветују, 
информишу, 
евидентирају 

Родитељски 
састанак 

Анализа успеха 
ученика, дисциплине, 
договор у вези са 
екскурзијама и 
наставом у природи, 
решавање проблема у 
одељењу 

Индивидуални 
разговори 

Према потреби 

Коментаришу, 
слушају, 
предлажу, 
дискутују 

Упознају, излажу, 
предлажу, 
саветују, 
информишу, 
евидентирају 

разговор 

Анализа успеха 
ученика, дисциплине, 
решавање проблема у 
учењу и развојних 
проблема, предлагање 
и спровођење мера за 
побољшање успеха и 
дисциплине 

Присуство 
часовима-

Једном месечно Прате, слушају 
Излажу, 
информишу, 

Реализација 
часова 

Праћење успеха и 
дисциплине ученика и 
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отворена врата 
школе 

организују, 
коментаришу, 
дају повратну 
информацију, 
сугеришу 

одељења и 
договарање мера за 
побољшање; 
унапређивање 
сарадње са 
родитељима 

Професионална 
оријентација 

Према потреби 

Организују, 
демонстрирају, 
излажу, дискутују, 
информишу 

Организују, 
коментаришу, 
дају повратну 
информацију, 
сугеришу 

Посете 
институцијама 
школама 
присуство 
 родитеља 
часовима 

Помоћ ученицима у 
професионалној 
оријентацији, 
упознавање са 
образовним 
профилима средњих 
школа и светом 
занимања 

Замена улога 

У складу са 
интересовањима 
родитеља за 
учешће 

Реализују часове, 
организују, 
коментаришу, 
дају повратну 
информацију, 
сугеришу 

Прате, 
присуствују, 
сугеришу, 
помажу, 
организују, 
коментаришу, 
дају повратну 
информацију 

Реализација 
часова и других 
активности 

Унапређивање 
сарадње са 
родитељима, 
упознавање 
родитељима са 
професијом 
наставника. 

Сарадња са 
родитељима 
деце/ученика 
којима је потребна 
додатна подршка 

Према потреби 

Коментаришу, 
слушају, 
предлажу, 
дискутују, дају 
сагласност, 
информишу 

Организују, 
коментаришу, 
дају повратну 
информацију, 
сугеришу, 
саветују, 
предлажу 

Разговори, 
састанци 
Тимова за 
додатну 
подршку 

Пружање додатне 
подршке ученицима 
којима је потребна, 
унапређивање развоја 
и напредовања 
ученика, сарадња са 
родитељима и 
добијање сагласности 
за ИОП. 

Сарадња 
сародитељима 
 ученика у вези са 
решавањем 
дисциплин. 
проблема  

Према потреби 

Коментаришу, 
слушају, 
предлажу, 
дискутују, дају 
сагласност, 
информишу 

Организују, 
коментаришу, 
дају повратну 
информацију, 
сугеришу, 
саветују, 
предлажу 

Разговори, 
родитељски 
састанци 

Праћење дисциплине, 
предлагање и примена 
мера за побољшање. 

Анкетирање 
родитеља у вези 
са сарадњом са 
школом 

На крају сваког 
полугодишта 

Попуњавају 
анкете, сугеришу, 
предлажу 

Примењују 
анкете, обрађују 
податке, изводе 
резултате 

Анкетирање 

Стицање увида у 
ставове родитеља у 
вези са сарадњом са 
школом , 
унапређивање 
сарадње и 
унапређивање рада 
школе 

Остала 
анкетирања 
предвиђена 
Год.планом рада и 
акционим 
плановима Тимова 

Према потреби 
Попуњавају 
анкете, сугеришу, 
предлажу 

Примењују 
анкете, обрађују 
податке, изводе 
резултате 

Анкетирање 

Стицање увида у 
ставове родитеља у 
вези са разним 
питањима , 
унапређивање 
сарадње и 
унапређивање рада 
школе 
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XIV ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 
 

 
Циљ организовања екскурзија је: савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем 
појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која 
су у вези са делатношћу школе. 
 
 
Задаци који се остварују реализацијом екскурзије су: проучавање објеката и феномена у природи, развијање 
интереса за природу и изграђивање еколошких навика, упознавање живота и рада људи појединих крајева; 
развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима, позитивним социјалним 
односима, као и подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 

 

Циљ организовања наставе у природи је остваривање одговарајућих садржаја наставних и ваннаставних 
активности из наставног плана и програма ОШ, у климатски-погодном месту из образовно-васпитних, здравствено-
рекреативних и др. разлога. 
 
 
Задаци наставе у природи су: 
 

- проучавање објеката и феномена у природи; 

- уочаваање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; 

- развијање интереса за природу и изграђивање еколошких навика; 

- упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; 

- развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским 

потребама и навикама; 

- развијање позитивних социјалних односа; 

- подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја;  

- схватање значаја здравља и здравих стилова живота; 

- оспособљавање ученика за осамостаљивање; 

- наставак социјализације ученика у оквиру групе; 

развијање другарских и сарадничких односа у групи 
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XV ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
 

Циљеви рада школске библиотеке су: 

-промоција читања и самосталности ученика у учењу, 

-развијање информационе (медијске и информатичке) писмености ученика и наставника, 

-остваривање сарадње и заједничког планирања активности наставника, стручних  сарадника,  школског 

библиотекара и локалне заједнице, 

-обезбеђивање различитих извора информација и приступ њима, 

-развијање и неговање навике и уживања у читању и учењу код деце, као и навике коришћења библиотеке током 

читавог живота, 

-пружање услуга за унапређивање свих облика и подручја рада образовно-васпитног процеса. 

Задаци школске библиотеке су: 

-омогућавање ученицима да овладају вештинама налажења и критичког процењивања информација и 

самосталног и перманентног учења током читавог живота, 

-развијање и неговање навике читања, као и коришћења библиотеке током читавог живота, 

-омогућавање наставницима да употпуне своје знања, 

-развијање индивидуалне стваралачке способности и креативности ученика, 

-развијање информационе писмености, способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања 

информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија, 

-оспособљавање ученика за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању 

и свакодневном животу, 

-развијање мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање током целог живота, 

-праћење остваривања утврђених стандарда постигнућа,  

-пружање подршке наставницима за унапређивање њиховог образовно-васпитног рада, у складу са принципима, 

циљевима, исходима и стандардима постигнућа,  

-пружање помоћи наставницима у развијању индивидуалних образовних планова. 

Исходи  постигнућа ученика у области рада школске библиотеке по областима  

Библиотека и читање:  

1. Лоцира школску библиотеку, познаје школског библиотекара и учествује у  

активностима у библиотеци  

2. Зна да школска библиотека има различите материјале и књиге у штампаном и  
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електронском облику који могу да се позајме и разуме важност и правилно чување тог  

материјала  

3. Разуме да су различите врсте књига смештене у различитим деловима  

библиотеке, зна да пронађе сликовницу или књигу за час  

4. Разуме функцију библиотеке, препознаје различите типове библиотека и  

користи библиотеку за личне потребе и проналажење информација потребних за школу  

5. Слуша и чита текстове потребне за школу и из задовољства, уме да одреди  

заплет, ликове, време, место и идеју приче, говори о омиљеним књигама и писцима,  

разликује чињеницу од измишљене приче, има културу комуникације  

6. Упознат је са концептом систематског распореда (по тематским областима);  

разуме да су књиге из области књижевности постављене по алфабетском реду презимена  

аутора и уме да пронађе потребну књигу; разликује основне књижевне жанрове и одређује  

основне елементе, тему, ликове, заплет, време, место...  

7. Разуме да су књиге смештене према систему Универзалне децималне  

класификације (систематски распоред) и уме да користи тај систем да би пронашао књигу  

8. Чита различиту литературу (књижевност и научна литература) у различитим  

облицима, потребну за школу и из задовољства и забаве,  

Уме да подели своје мишљење о прочитаном делу са другима, уме да формулише  

своје мишљење, јавно га искаже и да учествује у расправи  

Бира литературу по жанру на основу потреба и личног задовољства; разуме идеју  

писца, разговара о делу, саставља приказ књиге, разуме појам књижевне критике  

9. Разуме појам писмености и разликује појмове читалачка писменост, математичка  

и научна писменост, као и информатичка, информациона и медијска писменост,  

10. Разуме важност писмености, нарочито читалачке писмености која је услов  

успешног учења и образовања  

Информациона писменост:  

1. Разуме да на питања може да се одговори проналажењем информација, Разуме  

шта је информација и зна да је пронађе уз помоћ библиотекара  
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2. Разуме прикупљене информације, пореди нове идеје са оним што је већ знао,  

ствара нову информацију и презентује је на различите начине (говори, пише, црта...)  

3. Доприноси раду на пројекту у групи и одељењу, тумачи пронађене информације  

и ствара нове  

4. Разуме да је погрешно преписивати од неког аутра или друга у одељењу и то  

представити као свој рад  

5. Одређује кључне речи потребне за истраживачки рад уз помоћ  

библиотекара/наставника  

6. Прикупља информације и проналази одговор на питање користећи различите  

изворе информација, штампане, електронске, људске изворе...   

7. Прави белешке о прикупљеним информацијама и изводи закључке, прави листу  

коришћених извора  

8. У истраживачком процесу одлучује која је информација потребна, налази  

штампане и електронске изворе, проверава изворе, вреднује и етички користи  

информације  

9. Комбинује информације, закључује, ствара ново знање, презентује закључке на  

различите начине  

10. Формира став и користи податке да га поткрепи, цитира све коришћене изворе  

по моделу који даје библиотекар/наставник, разуме појмове плагирање и парафразирање  

Социјалне вештине - сарадња са вршњацима и толеранција: , 

1. Сарађује са вршњацима, користи технологију у комуникацији са њима ради  

решавања задатка/проблема, разговара о својим идејама, уме да формулише своје  

мишљење, јавно га искаже и да учествује у расправи и показује толеранцију за другачије  

ставове  

2. Схвата право да изрази своје мишљење на одговарајући начин, чак и кад је  

другачије од других, уме да формулише своје мишљење и да учествује у расправи  

3. Сарађује са вршњацима у изради пројекта и презентацији кроз различите  

медије, уме да се обраћа публици и јасно изнесе ставове и идеје, има изграђену културу  
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комуникације (културу сопственог изражавања, као и слушање и поштовање туђег  

мишљења)  

Информатичка писменост  

1. Примењује основне интернет претраживаче за тражење информација  

2. Прихвата процедуре важне за сигурност на Интернету, посебно важност чувања  

личних података  

3. Користи Интернет одговорно и ефикасно, поштује процедуре сигурности,  

Користи различите медије и онлајн апликације за уметничко и лично исказивање.  

Медијска писменост:  

1. Препознаје информације у свакодневним порукама кроз различите медије  

(рођенданске честитке, разгледнице са распуста, рекламе за играчке, саобраћајни знаци,  

упозорења), разликује варијанте гласа, звука и израза лица (гласно, тихо, срећан, љут...),  

Пита и одговара на питања о разлозима и функцији обавештења у различитим  

медијима (зашто, ко, када, где, како)  

2. Препознаје различите медије (књига, ТВ, филм, радио, ЦД, ДВД, имејл, веб  

страна, фотографија, новине, рекламе), Пита и одговара на питања о разлозима  

комуникације кроз различите медије, Разговара о елементима порука (величина, боја,  

облик, звук, глас, покрет) различитих медија да би се привукла пажња публике  

3. Зна карактеристике масовних (блиских) медија и разговара о привлачењу  

пажња публике, тумачи како ауторова намера и избор визуелних и текстуалних  

компоненти утиче на осећања публике  

4. Препознаје тип информација које доносе различити медији, описује елементе и  

технике које се користе да се осмисли главна идеја поруке (боја, звук, светлост,..),  

препознаје улоге људи који стварају поруке (писац, уметник, илустратор, уредник,  

фотограф...)  

5. Разуме да медији преносе информације одређеној публици са одређеним  

намерама, анализира остварени утицај медија  

6. Анализира и схвата различите комбинације елемената и техника које се користе  
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за креирање порука за одређену публику са одређеним намерама на основу година, пола,  

етничке, географске, социјалне и економске припадности.  

Школска библиотека је место библиотечко-информационе, васпитно- 

образовне и културне активности школе. У школској библиотеци прикупља се,  

обрађује и ученицима, наставницима и стручним сарадницима даје на коришћењe 

библиотечко-информациона грађа (књиге, серијске публикације и др.) и извори.  

Активности/теме  Начин  
реализације 

Носиоци 
реализације и 
сарадници 

Време  
реализације  

Развијање и неговање навике 
читања и  
коришћења библиотеке код ученика 
(I-VIII разред) и наставника 

Промоција лепе  
књижевности  и свих садржаја 
школске библиотеке 

Библиотекар,  
књижевници-
гости  
библиотеке, 
представници 
издавачких 
кућа, 
представници 
Градске 
библиотеке  

Током године 

Реализација  
Читалачке значке 
(I-VIII разред) 

Информисање наставника и 
ученика о литератури  
предвиђеној за Читалачку  
значку, праћење ученичког рада, 
одржавање часова на тему како 
писати читалачки дневник 

Матична 
библиотека  
„Вук Караџић”,  
библиотекар, 
ученици, 
наставници 
српског језика, 
учитељи 

Током године 

Развијање и промовисање 
правилне употребе свих облика 
извора  информација 
(I-VIII разред) 

Промоција коришћења  
свих доступних медија и  
средстава информисања  
(штампана  
гласила, ТВ, радио, интернет), 
развијање медијске и 
информационе писмености  

Библиотекар,  
наставници 
српског језика, 
учитељи, 
ученици  

Током године 

Сарадња са наставницима, 
ученицима и  
њиховим родитељима  
(I-VIII разред) 

Информисање,  
комуникација и сарадња са  
наставницима, ученицима  
и запосленима у школи 

Библиотекар,  
ученици, 
наставници,  
родитељи  

Током године 

Рад библиотечке секције 
(V-VIII разред) 

Рад са децом, излагање о  
историјату књиге,  
упућивање у  
посао библиотекара 

Библиотекар, 
ученици 

Током године 

Васпитно-образовни рад 
(I-VIII разред) 

Повезивање са наставом, 
пројектном наставом и осталим 
програмима, помоћ при  
налажењу литературе за децу 
која имају  
проблеме у праћењу  
наставе као и за даровиту 

Библиотекар,  
ученици, 
учитељи,  
наставници, ПП 
служба, 
родитељи 

Током године 
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децу  
Вођење  
библиотечког  
пословања  

Редовни библиотечки послови: 
набавка библиотечке грађе, 
инвентарисање, класификација, 
сигнирање, издавање и 
раздуживање књига. 

Библиотекар, 
ПП  
служба, 
рачуновођа, 
директор  

Током године 

Професионални развој и 
усавршавање 

Праћење литературе и  
семинара, културних  
догађаја  

Библиотекар, 
колеге  
из Стручног 
већа, из 
матичне  
и Народне  
библиотеке  

Током године 

 
Организовање књижевних сусрета 
са  
писцима, илустраторима, 
предавања и огледни часови 
(I-VIII разред) 

 
Сарадња са издавачима и  
књижевним удружењима, 
сусрети, радионице, посете  

Библиотекар, 
гости- 
аутори 

Три до пет пута  
током школске 
године 

Праћење и организовање 
књижевних конкурса и 
обележавање важних  
датума, програма и личности из 
области  
културе (припрема за Ђачка 
песничка  
сусретања,такмичење рецитатора, 
Сајам књига…)(I-VIII разред) 

Селекција и слање  
ученичких радова,  
самостална и заједничка  
израда паноа, изложби  

Библиотекар,  
ученици, 
наставници 

Током године 

Сарадња са предшколским 
установама, другим школама и 
организацијама и установама 
културе 
(I-VIII разред) 

Организовање посета, 
радионица, дебата, часова 
вршњачке едукације, смотри, 
конкурса, такмичења... 

Библиотекар, 
управа школе, 
наставници, 
ученици 

Током године 

Промоција рада библиотеке Оглашавање на друштвеним 
мрежама, школским гласилима, 
паноима,  Савету  родитеља, 
Просветном прегледу , сајту 
ДШБС-а  

Библиотекар, 
чланови 
секција, ученици 

Током године 
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XVI  ПРОГРАМ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

Циљ Кораци/активности Реализатори 

I Формирање тима за 
инклузивно образовање 

1. Именовање чланова тима  Директор 

2.Израда плана рада и подела 
задужења 

Тим 

3.Стручно усавршавање  чланова 
тима (унутрашње и спољашње) 

Стручни семинари, 
Мрежа за подршку 
инклузивном 
образовању 

II Информисање о инклузивном 
образовању и индивидуалном 
образовном плану 

1.Израда презентације   Тим 
 

2.Информисање Наставничког већа 
о инклузивном образовању и изради 
ИОП-а 

Тим 

3.Информисање Школског одбора о 
инклузивном образовању ИПО-у 

Тим 

4.Информисање Савета родитеља о 
инклузивном образовању и ИОП-у 

Тим 

5.Информисање Ученичког 
парламента о инклузивном 
образовању и ИОП-у 

Тим 

6.Стручно усавршавање наставника 
и одељењских 
старешина(унутрашње и 
спољашње) 
 

Стручни семинари, 
Мрежа за подршку 
инклузивном 
образовању 

III Интегрисање плана 
инклузивног образовања у 
школска документа 

1.Интегрисање плана инклузивног 
образовања у Годишњи план рада 
школе 

Директор и тим 

2.Израда протокола о поступању  у 
изради и реализацији плана 
индивидуализације 

Директор и тим 

IV Идентификовање ученика са 
потребама за 
индивидуализацијом у 
наставном процесу 

1. Прикупљање података о 
ученицима који имају тешкоће 

Тим и одељењске 
старешине 

2. Селекција ученика са потребама 
за индивидуализацијом/ИОП-ом 

Тим и одељењске 
старешине 

3. Израда педагошког профила Тим и одељењске 
старешине 

 


