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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
Школски програм рада Основне школе ,,Бранко Радичевић” донет је на основу: 

- Закона о основама система образовања и васпитања (Службени Гласник РС бр. 77/8, 27/15, 
10/19, 6/20, 121/21);  

- Закона о основном образовању и васпитању , члан 26, Службени Гласник РС бр.55/2013, 
101/17, 27/18, 10/19). 

- Статута ОШ „Бранко Радичевић“ из Равног Села; 
- Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност основног образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 73/16, 45/18, 106/20, 
115/20); 

-  Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији 

аутономне покрајине Војводине за школску 2021/22.годину 
- Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, 

његову примену и вредновање(Службени Гласник РС бр 74/18);  
- Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника        Службени 

Гласник РС бр.22/2005 и 51/2008, 88/15. 105/15, 48/16, 9/22); 
- Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени 

гласник РС”, бр. 34/19, 59/20, 81/20); 
- Правилника о општим основама школског програма (Службени Гласник РС-Просветни 

гласник бр. 5/2004); 
- Правилника о општим стандардима постигнућа-образовни стандарди за крај обавезног 

образовања (Службени Гласник РС-Просветни гласник бр. 5/2010); 
      -     Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање  (Службени Гласник РС бр 46/19, 104/20); 
- Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзија у основној 

школи (Службени Гласник РС бр 30/19); 
- Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и 

програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања (Сл.Гласник 
РС-Просветни гласник, бр. 10/2017, 12/18, 15/18, 18/18, 1/19, 2/20); 

- Правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и 

васпитања (Сл.Гласник РС, Просветни Гласник 10/04...12/18); 
- Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног 

образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и 

васпитања (Сл.Гл.РС-Просветни Гласник 1/09.....12/18); 
- Правилника о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања 

(Сл. Гласник РС Просветни Гласник 3/06.....12/18); 
- Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и 

програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања (Сл.Гласник 

РС-Просветни Гласник 10/17, 12/18, 15/18, 18/18, 1/19, 2/20); 
- Правилника о стандардима квалитета рада установе (Службени Гласник РС-Просветни 

Гласник 14/18); 
- Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и 

програм наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања (Службени 

Гласник РС-Просветни Гласник 10/17, 12/18, 15/18, 18/18, 1/19, 2/20);  
- Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања 

(Службени Гласник-Просветни Гласник 16/2018, 3/2019, 5/2021, 17/21) 
-    Годишњег плана рада школе за школску 2022/23. годину 
- Развојног плана школе; 
- Извештаја о раду школе за школску 2021/22. годину; 
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1. ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 
 Циљеви образовања и васпитања су: 

- интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког 

детета у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 
- стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, 

језичке, математичке, научне, културне писмености неопходних за живот и рад 

у савременом друштву; 
- развој стваралачких способности и креативности; 
- развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања 

информација уз вешто коришћење информационо-комуникационих 

технологија; 
- оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина 

у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу; 
- развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и 

образовање током целог живота; 
- развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и 

изражавања свог мишљења; 
- развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности 

споственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких 

способности; 
- развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне 

средине, еколошке етике и заштите животиња; 
- развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне 

и ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање 

другарства и пријатељства; 
- развијање способности за улогу одговорног грађана, за живот у демократски 

уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских 

права, права на различитост и бризи за друге, као и основних вредности правде, 

истине, слободе, поштења и личне одговорности; 
- поштовање и неговање српског језика, традиције и културе српског народа, 

националних мањина и етничких заједница, других народа, поштовање и 

очување националне и светске културне баштине; 
- развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне, 

узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости; 
- оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и 

занимања, сопственог развоја и будућег живота; 
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Циљеви школског програма су: 
 

• Да омогући наставницима базичне професионалне ослонце у планирању, 

реализацији и евалуацији целокупног школског живота у другом циклусу. 
• Децентрализација програма и његово примеравање локаним захтевима и 

потребама. 
• Селекција информација и операција које ће бити презентиране и пренете 

ученицима. 
• Идентификовање погодности и сметњи које се јављају у практичним условима 

рада. 
• Изграђивање педагошке стратегије. 
• Евалуација примењене стратегије. 
• Вертикална и хоризонтална корелација. 
• Сарадња стручних већа у оквиру једног разредаж 
• Сагледавање знања и умења које ученици једног разреда треба да савладају, а 

која су им неопходна за прелазак у наредни разред. 
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2. НАСТАВНИ ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 
Други циклус обавезног образовања обухвата пети, шести, седми и осми разред 

обавезног образовања, а остварује се у оквиру предметне наставе.  
Настава се изводи на српском језику. 

 
2.1.Обавезни предмети 

 
2.1.1. Пети разред 

Назив предмета Годишњи фонд часова Недељни фонд часова 
Српски језик и књижевност 180 5 

Енглески језик 72 2 
Ликовна култура 72 2 
Музичка култура 72 2 

Историја 36 1 
Географија 36 1 
Математика 144 4 
Биологија 72 2 

Техника и технологија 72 2 
Физичко и здравствено 

васпитање 
108 3 

Информатика 36 1 
Укупно 900 25 

 
2.1.2. Шести разред 

 
Назив предмета Годишњи фонд часова Недељни фонд часова 

Српски језик 144 4 
Енглески језик 72 2 

Ликовна култура 36 1 
Музичка култура 36 1 

Историја 72 2 
Географија 72 2 

Физика 72 2 
Математика 144 4 
Биологија 72 2 

Техника и технологија 72 2 
Физичко и здравствено 

васпитање 
108 3 

Информатика 36 1 
Укупно 936 26 
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2.1.3. Седми разред 
 

Назив предмета Годишњи фонд часова Недељни фонд часова 
Српски језик 144 4 

Енглески језик 72 2 
Ликовна култура 36 1 
Музичка култура 36 1 

Историја 72 2 
Географија 72 2 

Физика 72 2 
Математика 144 4 
Биологија 72 2 

Хемија 72 2 
Техника и технологија 72 2 
Физичко и здравствено 

васпитање 
108 3 

Укупно 972 27 
 

2.1.4. Осми разред 
 

Назив предмета Годишњи фонд часова Недељни фонд часова 
Српски језик 136 4 

Енглески језик 68 2 
Ликовна култура 34 1 
Музичка култура 34 1 

Историја 68 2 
Географија 68 2 

Физика 68 2 
Математика 136 4 
Биологија 68 2 

Хемија 68 2 
Техника и технологија 68 2 
Физичко и здравствено 

васпитање 
106 3 

Укупно 992 26 
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2.2.Изборни предмети 
 

Од петог до осмог разреда ученик  бира један од два обавезна изборна предмета: верску 

наставу или грађанско васпитање.  
 
 
      2.3. Слободна наставна активност 

 
Ученик од петог до осмог разреда обавезно бира једну активност са листе од три слободне 

наставне активности које школа нуди. 
 
 
      2.4. Индивидуални образовни план 

 
Дефиниција ИОП-а и кључних појмова 
 
Дефиниције инклузије које даје УНЕСКО потичу са конференције у Саламанки, 

1994.године, и стављају нагласак на то да је инклузија покрет који је у директној вези са 

побољшањем образовног система као целине: 
„Инклузија је процес решавања и реаговања на разноврсност потреба свих ученика 

кроз све веће учествовање у учењу, културама и заједницама и све мању 

искљученост у оквиру образовања и из њега. Он обухвата промене и измене 

садржаја, приступа и стратегија, са заједничком визијом која обухвата сву децу 

одговарајуће старосне доби и са убеђењем да је редовни образовни систем одговоран 

за образовање све деце“. 
Сви кључни међународни и домаћи документи могу се кратко сумирати на сл.  начин: 
*Сва деца могу да уче и имају право на образовање и васпитање. 
*Деца најбоље уче у природној вршњачкој групи. Зато им треба омогућити образовање у 

редовним предшколским, основним и средњешколским установама. 
*Наставници/школа треба да прилагоде начин рада и излазе у сусрет потребама деце. 
*Некој деци, због сметњи у развоју, потребна је додатна помоћ у образовању. 
Појмови: 
Инклузија- деца која се сматрају „другачијом“ због својих сметњи, етничке припадности, 

језика, сиромаштва и слично често су искључена из друштва или су маргинализована у 

друштву и локалним заједницама. Да би се укључили (инклузија) и могли у потпуности и 

равноправно да учествују и доприносе животу своје заједнице и културе, неопходно је да 

се мењају ставови и пракса појединца, организација и друштва.  
Инклузивно друштво је друштво у коме се разлика поштује и цени, и у којем се активно 

бори против дискриминације и предрасуда у политикама и пракси.  
Инклузивно образовање (ИО) је процес деловања и одговарања на различите образовне 

потребе свих ученика и ученица, кроз повећавање учешћа у учењу, култури и заједници, и 

смањивање искључености из образовања.  
ИО се односи на школе, центре за учење и образовне системе који су створени за СВУ 

децу. Да би се то десило, наставници, школе и системи треба да се промене, тако да могу 

боље да прилагоде разноликост потреба које ученици имају и да им омогуће да буду 
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укључени у све аспекте школског живота. То такође значи смањење или уклањање 

препрека унутар и око школе које спречавају учење. 
 
Законска основа за пружање додатне подршке налази се у следећим законима и 

подзаконским актима: 
- Закон о основама система образовања и васпитања („СЛ.гласник РС“, 

бр.88/2017, 27/2018, 10/2019. И 6/2020.); 
- Закон о предшколском образовању и васпитању („Сл.гласник“ бр. 18/2010, 

101/2017, 113/2017, и др.закон, 95/2018, 86/2019-др.закон, 157/2020-др.закон, 

123/2021-др.закон и 129/2021.); 
- Закон о основном образовању и васпитању („Сл.гласник“, бр.55/2017, 10/2019, 

27/2018-др.закон и 129/2021.); 
- Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални 

образовни план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС ” број 

74 од 5.октобра 2018.); 
- Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, 

ученику и одраслом („Службени гласник РС“, број 80 од 24.октобра 2018.), члан 

4, став 1/5; став 2/1-3; 
- Правилник о критеријумимаи стандардима пружања додатне подршке у 

образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом у 

васпитној групи, односно другој школи и породици („Службени гласник РС“, 

број 70 од 21. септембра2018.), члан 3, став 4. и 4; 
- Правилник о оцењивању ученика у осноцном образовању и васпитању 

(„Службени гласник РС“, бр. 34/2019. Од 17.5.2019. године); 
 
Стручни тим за инклузивно образовање 

• У школи у којој стичу образовање ученици са сметњама у развоју, директор 

образује стручни тим за инклузивно образовање  
• Индивидуални образовни план у установи доноси педагошки колегијум на предлог 

стручног тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне 

подршке ученицима  

 
 
Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни 

план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС ” број 74 од 5.октобра 2018.) 
прописују се ближа упутства за остваривање права на индивидуални образовни план, 

његову примену и вредновање који има за циљ оптимални развој детета. 
 
Стручни тим за инклузивно образовање 

• У школи у којој стичу образовање ученици са сметњама у развоју, директор 

образује стручни тим за инклузивно образовање  
• Индивидуални образовни план у установи доноси педагошки колегијум на предлог 

стручног тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне 

подршке ученицима  
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Ко израђује ИОП 
 
Стручни тим за инклузивно образовање доноси одлуку о изради ИОП-а и формира тим 

који ће израдити ИОП за одређенио дете/ученика. 
ИОП тим чине: 

- Родитељ/старатељ 
- Стручни сарадник 
- Наставник разредне наставе/ одељењски старешина 

а по потреби и : 
- Стручњак ван установе, на предлог родитеља 
- Предметни наставник/ци 
- Педагошки асистент 

Ко има право на ИОП 
 
Право на ИОП има дете/ ученик који има потребу за додатном подршком у образовању и 

васпитању због тешкоћа у приступању, укључивању, учествовању или напредовању у 

образовно- васпитном раду,ако те тешкоће утичу на остваривање општих исхода 

образовања и васпитања, а нарочито ако дете/ ученик: 
1. има тешкоће у учењу (због специфичних сметњи учења или проблема у понашању 

и емоционалном развоју); 
2. има сметње у развоју или инвалидитет (телесне, моторичке, чулне, интелектуалне 

или вишеструке сметње или сметње из спектра аутизма); 
3. потиче, односно живи у социјално нестимулативној средини (социјално, 

економски, језички сиромашној средини или дуготрајно борави у здравственој, 

односно социјалној установи); 
4. из других разлога остварује право на подршку у образовању. 

Врсте ИОП-а 
ИОП може да буде: 
1. по прилагођеном програму (ИОП1) у коме се планира циљ пружања подршке која се 

односи на прилагођавање простора и услова у којима се учи, прилагођавање метода рада, 

уџбеника и наставних средстава, активности и њихов распоред као и лица која пружају 

подршку. 
2. по измењеном програму (ИОП2) у коме се планира прилагођавање општих исхода 

образовања и васпитања, прилагођавања посебних стандарда постигнућа ученика у односу 

на прописане и прилагођавање садржаја за један, више предмета или поједине области 

унутар неког предмета. За овај програм неопходно је мишљење интерресорне комисије.  
3. обогаћен и проширен програм (ИОП3) који се примењује за ученике са изузетним 

способностима (ткз. даровити ученици). 
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Како се остварује право на ИОП 
Остваривање права на ИОП у установама регулисано је ЗОСОВ-ом и Правилником о 

ближим упутствима за утврђивање права на ИОП, његову примену и вредновање (ИОП 

правилник) којима са прописују: 
а) улоге и одговорности појединих актера као и начин формирања нових тимова у 

установи: 
* родитељи/ старатељи дају своју процену потребе за ИОП-ом и/или писмену сагласност 

да се приступи његовој изради, учествују у изради као чланови ИОП тима и дају писмену 

сагласност на спровођење израђеног ИОП-а; 
* директор установе формира Стручни тим за инклузивно образовање (СТИО), по 

предлогу СТИО утврђује право на ИОП, прибавља сагласност родитеља/старатеља и 

формира ИОП тимове, одобрава друге предлоге СТИО у вези са применом и вредновањем 

ИОП-а; 
* педагошки колегијум установе усваја израђен ИОП и доноси одлуку о даљој примени и 

изменама ИОП-а или престанку потребе за њим; 
* стручни тим за инклузивно образовање (СТИО) предлаже све стручне одлуке у вези 

са ИО и ИОП-ом (које подноси директору или педагошком колегијуму на усвајање), 

ствара услове потребне за реализацију ИО и ИОП-а у установи и надгледа примену 

донесених одлука и ИОП-а; 
* тим за пружање додатне подршке детету/ ученику (ИОП тим) израђује, примењује и 

вреднује ИОП у сарадњи са СТИО. 
б) процедуре и поступци за:  
- утврђивањем права на ИОП 
- израду и доношење ИОП-а 
- примену ИОП-а, укључујући и оцењивање постигнућа 
- вредновање и наставак примене тј. престанак потребе за ИОП-ом 
- евиденцију и документацију. 
Предлог за утврђивање права на ИОП доноси СТИО директору установе, а на основу 

процене потреба за ИОП-ом коју даје наставник, стручни сарадник или родитељ. Установа 

писменим путем обавештава родитеља/старатеља да је поднет предлог, а он својим 

потписом потврђује да је у потпуности упознат са поднетим предлогом и да је сагласан да 

се приступи изради ИОП-а.  
Изузетно, ако родитељ/старатељ не да сагласност примењује се индивидуализовани 

начин рада, без ИОП-а као писаног документа. 
Кораци у изради ИОП-а 
Предвиђена је јединствена методологија за израду ИОП-а и она обухвата више корака: 

1. Анализа ситуације и прикупљање података о детету 
2. Израда педагошког профила детета 
3. Одређивање приоритета у пружању подршке 
4. Развијање стратегије подршке, крајних циљева пружања подршке и детаљног плана 

активности. 

Израда педагошког профила ученика даје добру основу за даље планирање образовања. 

Треба да садржи јаке стране и интересовања детета и проблеме у учењу преформулисане у 

исказе. Потреба за подршком који се процењују у односу на пет категорија (према општим 

исходима и стандардима образовања и васпитања како су дефинисани у ЗОСОВ-у): 
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1. Учење и како се учи 
2. Социјалне вештине  
3. Комуникацијске вештине 
4. Самосталност и брига о себи 
5. Утицај спољашњег окружења на учење 

Садржај ИОП-а 
Индивидуалним образовним планом утврђује се прилагођен и обогаћен начин образовања 

и васпитања детета и ученика, а посебно: 
1. Дневни распоред активности у васпитној групи и часова наставе у одељењу, 

дневни распоред рада са лицем које му пружа додатну подршку и распоред рада у 

посебној групи у којој му се пружа додатна подршка, као и учесталост подршке;  
2. Циљеви образовно- васпитног рада; 
3. Посебни стандарди постигнућа и прилагођени стандарди за поједине или за све 

предмете са образложењем за одступање од посебних стандарда;  
4. Индивидуални програм по предметима, односно садржаји у предметима који се 

обрађују у одељењу и раду са додатном подршком; 
5. Индивидуализован начин рада васпитача и наставника, односно 

индивидуализован приступ прилагођен врсти сметње. 

Примена и праћење ИОП-а 
Приликом планирања ИОП-а и његове примене веома је важно да ИОП тим и наставници 

унапред добро сагледају како се постављени цињеви и исходи из ИОП-а могу 

најекономичније уклопити у: 
• васпитно- образовни или школски програм у целини 
• план рада за поједине активности, односно области или предмете 
• често се овде подразумева и прилагођавање организације рада и распореда 

активности (распоред часова). 

Примену ИОП-а прате наставници који га реализују, као и координатор ИОП или СТИО 

у зависности од тога како је праћење дефинисано у ИОП обрасцу. Овакав рад омогућава 

реализаторима да благовремено коригују поједине кораке или активности и да одаберу 

оне стратегије прилагођавања које дају најбоље резултате. 
Ученик који стиче образовање у току примене ИОП-а оцењује се према ИОП-у. У 

пракси то даље значи да се постигнућа ученика испитују и процењују на начин и према 

исходима који су дефинисани у ИОП-у.  Не оцењује се само ниво остварености исхода већ 

и степен ангажовања и истрајности ученика, као и помаци и напредовања у односу на 

његова претходна постигнућа.  
 
Вредновање и измена ИОП-а 
Вредновање ИОП-а врши се ради процене остварености циљева и исхода утврђених ИОП-
ом. 
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Спољашње вредновање ИОП-а врши просветни саветник, односно саветник- спољни 

сарадник у току стручно- педагошког надзора. Утврђује се испуњеност услова у поступку 

доношења ИОП-а, вреднује се садржај и примена ИОП-а. 
Вредновање ИОП-а унутар установе врши се кроз самовредновање које обавља СТИО 

или ИОП тим према унапред утврђеној динамици у ИОП-у и према указаној потреби, а по 

првој години уписа најмање тромесечно, а у наредним годинама на крају/ почетку сваког 

полугодишта, односно године.  
Писање препоруке о наставку образовања- На крају евалуације ИОП тим заједнички 

процењује да ли је за дете/ ученика даље потребно: 
1. ревидирати постојећи ИОП (када има бар 40% неостварених исхода); 
2. писати нови ИОП (уколико има бар 70% остварених исхода); 
3. укинути ИОП (уколико су сви исходи остварени и процењује се да може да постигне 

прописане исходе, односно стандарде постигнућа, уз постојећа или нека додатна 

прилагођавања). 
Вредновање ИОП-а је тачка која истовремено затвара стари и отвара нови циклус 

(квалитетно вишег нивоа) који се попут спирале надограђује на претходни у процесу 

образовања детета/ ученика. Када је вредновање добро урађено, оно је основа и гарант 

доброг планирања наредног циклуса.  
 
 
 
 
План ИОП-а 
 
Општи циљ: 
 унапређивање квалитета живота деце/ученика са потешкоћама,талентоване деце као и 

деце из социално маргинализованих група. 
 
Специфични циљеви: 
1.Примена, развој и праћење модела добре инклузивне праксе у школи. 
2.Обезбеђивање и унапређење квалитета наставе у образовању ученика са потешкоћама, 

талентоване и маргинализоване деце. 
 
Задаци тима за инклузивно образовање 
1.Доношење плана и програма рада. 
2.Организовање активности на основу програма. 
3.Сарадња са интерресорном комисијом. 
4.Идентификација деце са потешкоћама,и потреба за додатном подршком. 
5.Помоћ у изради и примени ИОП планова, праћење реализације ИОП-а, и евалуација. 
6.Вредновање остварености и квалитета програма рада. 
7.Вођење евиденције-педагошког досијеа ученика. 
8.Пружање додатне подршке ученицима са сметњама у развоју. 
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ПЛАН ТРАНЗИЦИЈЕ 
 

1. ИЗ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У ОСНОВНУ ШКОЛУ  

У сарадњи са предшколском установом пратиће се генерација предшколаца са посебном 

пажњом на деци са сметњама у развоју и/или из маргинализованих социјалних група. 

Циљ Активност Носиоци 

активности 
Време 

реализације 

Израда Плана транзиције 

састанак 

представника 

Тима за подршку 

ученика ОШ са 

предшколском 

установом 

родитељи,  март  

Обезбеђивање  додатне образовне 

подршке 

Покретање 

поступка пред 

ИРК 
родитељи април   

Упознавање деце са простором и 

активностима школе 

Боравак група 

деце из ПУ у 

школи, учешће у 

активностима на 

часу код будућих 

учитеља 

педагог, 

васпитачи, 

учитељи 
април  

Размена информација о деци ради 

успешније адаптације 

Одлазак учитеља 

у ПУ, међусобно 

упознавање деце 

и учитеља, 

размена 

информација са 

васпитачима 

Педагог, 
учитељи Март, април   

Формирање одељења првог разреда 

Уједначавање 

одељења, избор 

одговарајуће 

личности 

учитеља 

уважавајући 

мишљење 

родитеља 

Педагог, 
директор јун – август   

Обезбеђивање додатне подршке за 

ученика 

Даља сарадња 

основне   школе 

и ПУ – 
упознавање  

Тим за 

подршку 

ученику 

ОШ, 

родитељи,  

септембар 
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2. ИЗ РАЗРЕДНЕ НА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ   

ПРЕЛАЗАК УЧЕНИКА СА РАЗВОЈНИМ СМЕТЊАМА И ТЕШКОЋАМА У УЧЕЊУ КОЈИ СЕ 

ОБРАЗУЈУ ПРЕМА ИОП-у, КАО И УЧЕНИКА ИЗ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ СОЦИЈАЛНИХ 

ГРУПА, СА РАЗРЕДНЕ НА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ 
Мере и активности Носиоци активности Време 

Ближе упознавање са средином, уклањање 

потенцијалних физичких баријера 
педагог, одељењске 

старешине, родитељи 

ученика 
Август 

Упознавање распореда кабинета за предметну 

наставу учитељи Током године 

Означавање кабинета видним истицањем назива ради 

лакше оријентације нових ученика Школа Август 

Могућност да ученици пре почетка школске године 

лично упознају особе које ће им бити непосредна 

помоћ у новим ситуацијама – одељенског старешину, 

педагога, психолога, библиотекара и место на којима 

их могу пронаћи када им требају 

педагог, одељењске 

старешине, родитељи 

ученика други учесници 
Август 

Саветодавно инструктивни рад са свим наставницима 

који предају ученицима ради боље припреме 

наставника за прихватање ученика 

Учитељи, родитељи 

ученика, стручна служба  
Август 

Септембар 

Индивидуални разговори родитеља ученика са 

развојним тешкоћама са предметним наставницима 
Предметни наставници, 

родитељи 
Август 

Септембар 
Заједнички састанак предметних наставника и 

одељењских старешина 5.разреда са учитељима који 

су учили ове ученике у претходним разредима 

Учитељи, одељењске 

старешине, предметни 

наставници, педагог, 

директор 

Август 
Септембар 

Обезбеђивање ученика – друга из одељења који ће 

добровољно и у одређеном периоду помагати 

ученицима којима је потребна подршка (распоред 

часова, кабинети, књиге...) 

Одељењска заједница 
Током 

школске 

године 

Индивидуални рад са децом са сметњама од стране 

стручне службе – саветодавни разговори, редукција 

анксиозности, страха, план учења, методе учења и сл. 
педагог, родитељи Током године 

Стручно усавршавање наставника у области 

инклузије – обука представника стручних већа на 

акредитованом семинару, уз обавезу преношења 

стечених знања другим члановима стручног већа 

Школа Током године 
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3. ИЗ ОСНОВНЕ У СРЕДЊУ ШКОЛУ 

Ове школске године ће бити потребно за једног ученика израдити индивидуални план 

преласка из основне у средњу школу.  
Општи план транзиције је приказан у табели: 

Циљ Активност Носиоци 

реализације Време реализације 

Упознавање 

стручне службе 

средње школе са 

педагошким 

профилом 

ученика ради 

боље адаптације, 

размена 

информација 

Иницијални састанак 

представника Тима за 

подршку ученика ОШ са 

ПП службом средње 

школе и родитељима 

педагог ОШ, 
родитељи, 

ПП служба 

СШ 

Јун, септембар 

Упознавање 

ученика са 

простором и 

активностима 

школе 

Вођени обилазак 

простора школе – 
представник средње 

школе упознаје ученика и 

родитеље са простором и 

активностима школе 

ПП служба, 

родитељи, 

ученик 
јун - август 

Упис ученика у 

средњу школу 

Активности у вези са 

уписом ученика у средњу 

школу 
СТИО ОШ јун 

Обезбеђивање 

додатне подршке 

за ученика 

Даља сарадња основне и 

средње школе – 
упознавање Тима СШ са 

ИОП-ом и досадашњим 

постигнућима ученика 

Тим за 

подршку 

ученику СШ 
септембар 
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3. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПО 

РАЗРЕДИМА, СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО 

ОСТВАРИВАЊЕ 
 
У избору метода потребно је имати у виду:  

- разноврсност циљева образовања; 
- врсту садржаја коју је потребно функционално везати за одређивање циљева; 
- врсту и обим знања који ученици већ поседују; 
- захтеве одређене науке или других релевантних дисциплина; 
- постојеће услове у школи. 

 
У остваривању планова и програма потребно је користити разне методе и 

осмишљено их бирати посебно оне које омогућавају учешће и активности ученика и 

сарадњу свих ученика у образовном процесу. Наставнику су на располагању многе и 

разноврсне методе наставе и учења које интегришу различите облике, методе рада у 

настави и начине сазнајног учествовања ученика у настави и учењу:  
- разни облици интерактивних (кооперативних) метода наставе/учења – 

кооперативно учење наставник – ученик, кооперативно учење у групама 

ученика; 
- разне форме учења путем открића и решавања проблема, тако да ученик у њима 

може адекватно да се ангажује; 
    (огледи, експерименти, самостално и индивидуално формирање појмова о 

појавама блиским детету); 
 
Наставни програм основног образовања доноси се у складу са утврђеним стандардима 

постигнућа и садржи: 
1. циљеве образовања и васпитања по циклусима; 
2. обавезне и препоручене садржаје обавезних и изборних предмета; 
3. препоручене врсте активности и начина остваривања програма; 
4. препоручени начин прилагођавања програма ученика са изузетним способностима; 
5. препоруке за припрему индивидуалног образовног плана за ученике којима је 

потребна додатна образовна подршка; 
 
 
Остваривање наставних планова и програма може се проценити кроз стално 

праћење наставе, постигнућа ученика итд.  
Праћење остваривања Школског програма може се остварити кроз: 

- сталне састанке стручног актива, 
- редовне састанке Одељењских већа као и седнице Наставничког већа, 
- састанке Савета родитеља школе и Школског одбора, 
- консултације са надзорницима за осигурање квалитета, 
- реорганизацијом циљева, исхода, садржаја активности и метода, 
- сарадњу са другим школама и размену искустава са њима. 

 
Праћење напредовања постигнућа и оцењивања ученика  добићемо на основу следећих 

питања: 



18 

 

- Да ли су ученици успешно учили? 
- Да ли је брзина учења била прилагођена ученицима у одељењу и разреду? 
- Да ли су активности биле прилагођене ученицима? 
- Да ли су наставна средства била прилагођена ученицима и колико су им била 

корисна? 
Одговоре на ова питања добиће се на основу: посматрања, ангажованости, креативности и 

кооперативности ученика: 
- усмено (разговором, усменим излагађем ученика на задате теме, јавним 

презентовањем самосталног или групног рада, дискусијама, усменим 

испитивањем целе групе или одељења у форми кратких питања и одговора и 

сл.); 
- писмено (диктати, краће писмено одговарање, писмени тематски радови, 

контролни задаци, пригодни неформални текстови); 
- ученички радови и продукти ученичких активности; 
- домаћи радови; 
- разговор са ученицима у свим сегментима процеса учења и наставе; 
- задовољство ученика на часу; 

 
Оцењивање није само праћење рада ученика, већ свеобухватни процес вредновања 

целокупног рада, који поштује индивидуалност, жеље и потребе ученика.  
- У процесу праћења и оцењивања укључени су: наставници, ученици, родитељи, 

стручни сарадници, стручне институције, директор и Министарство просвете. 
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3.1. ПЕТИ РАЗРЕД 
 

3.1.1. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ  
 

3.1.1.1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
Циљ предмета: 
Да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се правилно изражавати. Развијање 

љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује. Развијање потребе за књигом, способности да се њоме 

служе као извором сазнања. Упознавање и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске 

књижевности. Васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарноси и других моралних 

вредности 
Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
Лирика 
Народна песма: Кујунџија и 

хитропреља 
Посленичке народне песме 

(избор)  
Народна песма: Љубавни 

растанак 
Јован Дучић: Подне 
Милан Ракић: Симонида 
Владислав Петковић Дис: 
Међу својима 
Сима Пандуровић: Бисерне 

очи 
Милутин Бојић: Плава 

гробница 
Десанка Максимовић: Крвава 

бајка, Стрепња 
Стеван Раичковић: Небо 
Мирослав Антић: Плави 

чуперак (избор) 
Добрица Ерић: Песник и 

Месец 
Васко Попа: Манасија 
Иван В. Лалић: Ветар 
Миодраг 

Читање 
Изражајно читање негује се 

систематски, вежбања у 

изражајном читању изводе се 

плански на текстовима 

различите садржине и облика, 

уз солидно наставниково и 

учениково припремање. 
Читање у себи је 

најпродуктивнији облик 
стицања знања, увек је 

усмерено и истраживачко 

;помоћу њега се ученици 

оспособљавају за свакодневно 

стицање информација и за 

учење. 
Ученици се уводе у 

"летимично" читање које се 

састоји од брзог тражења 

информација и значења у 

тексту. 
Изражајно казивање напамет 
научених текстова и одломака 

у прози и стиху значајан је 

облик рада у развијању 

CJ.2.1.2. познаје врсте 
неуметничких текстова (излагање, 

технички опис, техничко 
приповедање, расправа, реклама) 
CJ.2.1.3. препознаје и издваја 
језичка средства карактеристична 

за различите функционалне 

стилове 
CJ.2.1.4. разликује све делове 

текста и књиге, укључујући 
индекс, појмовник и 
библиографију и уме њима да се 

користи 
CJ.2.1.5. проналази, издваја и 

упоређује информације из два 

краћа текста или више њих (према 

датим критеријумима) 
CJ.2.1.6. разликује чињеницу 
од коментара, објективност од 

пристрасности и пропаганде на 

једноставним примерима 
CJ.2.1.7. препознаје став 
аутора неуметничког текста и 

разликује га од другачијих 
CJ.3.1.1. поређује информације 

- активно слушање,  
- читање и драматизација  
- јасна опажања и 

саопштавања, описивање 

идеја,  
- јасна опажања и 

саопштавања, описивање 

идеја,  
- критичко сагледавање и 

анализирање,  упоређивање, 
закључивање,  решавање 

задатака, дискутовање, 

реферисање, - повезивање 

претходног знања са 

стеченим,  
- самопроцена рада и 

напретка 

Упућују ученике, посматра, 

бележи, презентује, предаје, 

даје упутства, користи 

информационе технологије, 

евалуира, упућује на 

литературу и интернет, 

организује групни рад, 

израђује наставне материјале, 

усклађује рад са 

индивидуалним 
способностима ученика, 

поштује узрасне и развојне 

карактеристике ученика 
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Павловић:Светогорски дани и 

ноћи (избор) 
Александар Сергејевич 

Пушкин: Волео сам вас       
Епика 
Кратке фолклорне форме 
(пословице, питалице, 

загонетке) 
Народна песма: Диоба 

Јакшића 
Епске народне песме 

покосовског тематског круга 

(избор) 
Народна песма: Мали 

Радојица 
Народна песма: Иво Сенковић 

и ага од Рибника 
Епске народне песме о 
хајдуцима и ускоцима (избор) 
 Народна приповетка: Златна 

јабука и девет пауница 
Свети Сава: Писмо игуману 

Спиридону 
Свети Сава у књижевности  
(избор из Савиних списа, 

народних прича и предања; 

народне и ауторске поезије о 

Св. Сави) 
Доситеј Обрадовић:  Живот  и 
прикљученија (одломак) 
Стефан Митров Љубиша: 

Кањош Мацедоновић 

(одломак) 
Јанко Веселиновић: Хајдук 

Станко 
Стеван Сремац: Поп Ћира и 

поп Спира 
Радоје Домановић: Мртво 

море (одломак) 
Вељко Петровић: Јабука на 

говорне културе ученика и 

знатно зависи од начина учења 

и логичког усвајања текста. 
Тумачење текста 
Са обрадом такста почиње се 

после успешног читања наглас 
и у себи(по потреби више 

пута).При обради текста 

примењиваће се у већој мери 

јединство аналитичких и 

синтетичких поступака и 

гледишта. 
Ученике треба ревносно 

навикавати да своје утиске 

ставове и судове о књижевном 

делу подробније доказују 

чињеницама из самог текста. 
У свим разредима обрада 
књижевног дела треба да буде 

повезана са решавањем 

проблемских питања 

подстакнутим текстом и 

уметничким доживљавањем уз 

учеников истраживачки,  

проналазачки, стваралачки и 

сатворачки однос према 

књижевноуметничком 

делу.Књижевност се у школи 

не предаје и не учи, већ чита,  
усваја,  у њој са ужива и о њој 

се расправља,  а то 

подразумева активну улогу 

ученика у наставном процесу. 
Проучавање 

књижевноуметничког дела 

подразумева:припремање, 

интерпретацију, 

функционалну примену 

стечених знања и умења, 

обнављање занања, 

из два дужa текстa сложеније 
структуре или више њих (према 

датим критеријумима) 
CJ.3.1.2. издваја кључне речи 

ирезимира текст 
CJ.3.1.3. издваја изтекста 
аргументе у прилог некој тези 

(ставу) или аргументе против ње; 

изводи закључке засноване на 

сложенијем тексту 
CJ.3.1.4. чита и тумачи сложеније 
нелинеарне елементе текста: 

вишеструке дијаграме 
CJ.1.4.1. повезује наслове 

прочитаних 
књижевних дела (предвиђених 

програмима 
од 
V до VIII разреда) са именима 
аутора тих дела 
CJ.1.4.2. разликује типове 

књижевног 
стваралаштва (усмена и ауторска 

књижевност) 
CJ.1.4.3. разликује основне 

књижевне родове: лирику, епику и 

драму 
CJ.1.4.4. препознаје врсте стиха 

(римовани и неримовани; осмерац 
и десетерац) 
CJ.1.4.5. препознаје различите 

облике казивања у 

књижевноуметничком 
тексту: 
нарација, дескрипција, 
дијалог и монолог 
CJ.1.4.6. препознаје постојање 

стилских фигура у 

књижевноуметничком 
тексту 
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друму 
Павле Угринов: Стара 

породична кућа 
Пеђа Милосављевић: Потера 

за пејзажима (одломак) 
Иво Андрић: Прича о кмету 
Симану (одломак) 
Антон Павлович Чехов: 

Чиновникова смрт 
Антоан де Сент Егзипери: 

Мали принц 
Ана Франк: Дневник 

(одломак) 
Драма 
Јован Стерија Поповић: 

Покондирена тиква 
Бранислав Нушић: Власт 

(одломак) 
Љубомир Симовић: Бој на 

Косову (одломак) 
Допунски избор 
Борисав Станковић: Наш 

Божић (одломак) 
Гроздана Олујић: Звезда у 

чијим је грудима нешто 

куцало 
Данило Киш: Ливада у јесен 
Научнопопуларни и 

информативни текстови 
Вук Стефановић Караџић: 

Живот и обичаји народа 

српског - Обичаји о 

различнијем празницима 
Павле Софрић Нишевљанин: 

Главније биље  у веровању 

Срба (јабука) 
Уметнички и 

научнопопуларни текстови о 

природним лепотама и 

културноисторијским 

истраживачко-
интерпретативни приступ 

књижевноуметничким 

остварењима. У оквиру 

основне методолошке 

оријентације наставна 
интерпретација 

књижевноуметничког дела 

мора бити усмерена према 

уметничком таксту. 
Методолошки приступ сваком 

појединачном 

књижевноуметничког делу 

мора бити увек другачији 

онолико колико је оно 

аутономно самосвојнои 

непоновљиво уметничко 

остварење. 
 Оспособљавање 

ученика за што самосталнији 

приступ књижевном тексту: 

истраживање одређених 

вредности са становишта 

уоченог проблема, доказивање 

утисака и тврдњи, запажања и 

закључака подацима из текста. 
 Тумачење епских 

дела: уочавање узрочно-
последичних веза поетских 
мотива и њихове функције 

(логичко и естетско 

условљавање сваке 

појединости). 
 Уочавање одлика 

фабуле (миран и динамичан 

ток радње) и композиције 

(увод, заплет, врхунац, 

расплет - без 

књижевнотеоријских 

дефиниција).Однос сижеа и 

(епитет, 
поређење, ономатопеја) 
CJ.1.4.7. уочава битне елементе 

књижевноуметничког текста: 
мотив, тему,фабулу, време и место 

радње, лик... 
CJ.1.4.8. има изграђену потребу за 

читањем књижевноуметничких 
текстова и поштује национално, 

књижевно и уметничко наслеђе 
CJ.1.4.9. CJ.2.4.1. повезује дело из 

обавезне лектире са временом у 

којем је настало и са временом 

које се узимаза оквир 
приповедања 
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.2.4.3. разликује лирско-епске 

врсте (баладу, поему) 
CJ.2.4.4. разликује 
књижевнонаучне врсте: 

биографију, аутобиографију, 
дневники путопис и научно-
популарне текстове 
CJ.2.4.5. препознаје и разликује 

одређене (тражене) стилскефигуре 
у књижевноуметничком тексту 

(персонификација, хипербола, 
градација, метафора, контраст) 
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, 

композицију, форму, 
карактеристике лика (психолошке, 
социолошке, етичке) 
и њихову међусобну повезаност 
CJ.2.4.7. разликује облике 
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споменицима Србије (избор) 
Избор из књига, 

енциклопедија и часописа за 

децу.  
 

фабуле.Уоквирена фабула. 

Увођење ученика у потпунију 

анализу ликова (дијалог, 

унутрашњи монолог, физичке 

и карактерне особине, 

поступци), тематике (тематска 
грађа, главна тема; друге 

теме), мотива и песничких 

слика (психичка стања, 

драматичне ситуације, 

атмосфера, пејзажи). 

Тумачење идејног слоја 

текста. 
 Упућивање ученика у 

друштвено-историјску 

условљеност уметничког дела 

и однос писца према 

друштвеној стварности.  
 Анализа лирских 

дела: упућивање ученика у 

анализу мотива (међусобни 

однос и повезивање, 

удруживање у поетске слике). 

Уочавање међусобне 

условљености исказаних 

осећања, поетске слике, 

песничког језика и стила и 

тумачење песничких порука.  
 Проучавање драмских 
дела: упућивање ученика у 

анализу битних одлика 

драмских дела (дијалог, 

монолог, ремарке, драмска 

радња, ликови); сличности и 

разлике у односу на лирска и 

епска дела. 
 
Књижевни појмови 
Књижевне појмове ученици ће 

упознати уз обраду 

казивања у књижевноуметничком 

тексту: приповедање, описивање, 
монолог/унутрашњи монолог, 

дијалог 
CJ.2.4.8. уочава разлику између 

препричавања и анализе дела 
CJ.2.4.9. уме да води дневник о 

прочитаним књигама 
У области КЊИЖЕВНОСТ 

ученик/ученица: 
CJ.3.4.1. наводинаслов дела, 

аутора, род и врстуна 
основу одломака, ликова, 
карактеристичних тема и мотива 
CJ.3.4.2. издваја основне одлике 
књижевних родова и врста 

уконкретном тексту 
CJ.3.4.3. разликује аутора 
дела од лирског субјекта и 

приповедача у делу 
CJ.3.4.4. проналази и именује 

стилске фигуре; одређује 

функцију стилских фигура у 
тексту 
CJ.3.4.5. одређује и именује врсту 
стиха и строфе 
CJ.3.4.6. тумачи различите 

елементе књижевноуметничког 
дела позивајући се на само 
дело 
CJ.3.4.7. изражава свој став о 

конкретном делу 
и аргументовано га образлаже 
CJ.3.4.8. повезује 
књижевноуметничке текстове с 

другим текстовима који се 

обрађују у настави 
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одговарајућих текстова и 

помоћу осврта на претходно 

читалачко искуство. 
Функционални појмови 
Функционални појмови се не 

обрађују посебно, већ се у 
току наставе указује на 

њихова примењена 

значења.Потребно је 

подстицати Ученике да 

наведена речи разумеју и 

схвате и да их примењују у 

одговарајућим ситуацијама, не 

треба их ограничити на 

поједине разреде. 
 
 

Граматика 
-Врсте речи: променљиве и 
непроменљиве 

(систематизација и 

проширивање постојећих 

знања); подврсте речи. 

Граматичке категорије 

променљивих речи (код 

именица: род; број и падеж; 

код придева: род, број, падеж, 

вид, степен поређења; код 

променљивих прилога: степен 

поређења; код глагола: 
глаголски вид; глаголски 

облик, лице, број, род, стање, 

потврдност / одричност. 

Гласовне промене у промени 

облика речи (нормативна 

решења). 
Значења и употребе падежа 

(систематизација и 

проширивање постојећих 

знања). Падежи за означавање 

У настави језика ученици се 

оспособљавају за правилну 
усмену и писмену 

комуникацију стандардним 

српским језиком. Основни 

програмски захтев и настави 

граматике јесте да се 

ученицима језик представи и 

тумачи као систем. 

Поступност се обезбеђује 

смим избором и распоредом 

наставних садржаја. 

Указивањем на ниво 
програмских захтева 

омогућује се да се ученици не 

оптерећују обимом и дубином 

обраде језичке грађе. 

Селективност се остварује 

избором најосновнијих 

језичких законитсти и 

информација о њима. Из 

морфологије од самог почетка 

ученике треба навикавати да 

CJ.1.3.1. дели реч на слогове у 

једноставнијим примерима; 
примењује књижевнојезичку 

норму у вези са гласовним 
променама 
CJ.1.3.2. уочава разлику између 

књижевне и некњижевне 
акцентуације 
CJ.1.3.3. одређује место 

реченичног акцента у 

једноставним примерима 
CJ.1.3.4. препознаје врсте речи; 
зна основне граматичке категорије 
променљивих речи; примењује 

књижевнојезичку норму у вези с 

облицима речи 
CJ.1.3.5. разликује просте речи од 

твореница; препознаје корен речи; 

гради реч премазадатом 
значењу на основу постојећих 
творбених модела 
CJ.1.3.6. препознаје синтаксичке 

јединице (реч, синтагму, 

- активно слушање,  
- читање и 

драматизација  
- јасна опажања и 

саопштавања, 

описивање идеја,  
- јасна опажања и 

саопштавања, 

описивање идеја,  
- критичко сагледавање 

и анализирање,  

упоређивање, 

закључивање,  

решавање задатака, 

дискутовање, 

реферисање, - 
повезивање претходног 

знања са стеченим,  
- самопроцена рада и 

Упућују ученике, 

посматра, бележи, 

презентује, предаје, даје 

упутства, користи 

информационе 

технологије, евалуира, 

упућује на литературу и 

интернет, организује 

групни рад, израђује 

наставне материјале, 

усклађује рад са 

индивидуалним 

способностима ученика, 

поштује узрасне и 

развојне карактеристике 

ученика, води 
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места завршетка кретања и 

места налажења. Падежна 

синонимија. 
-Врсте глагола: безлични 

(имперсонални) и лични 

(персонални); прелазни, 
непрелазни и повратни. 

Безличне реченице. Састав 

реченице у вези са врстама 

глагола (обнављање и 

проширивање);( граматички) 

субјекат, предикат (глаголски 

и именски), прави и неправи 

објекат, логички субјекат. 

Прилошке одредбе за место, 

време, начин, узрок, меру и 

количину. Реченични чланови 

исказани речју и синтагмом. 
Напоредни односи међу 

реченичним члановима – 
саставни, раставни и 

супротни.  
-Појам синтагме. Састав 

именичке синтагме: главна 

реч и атрибути. Апозиција. 
Апозитив. 
-Појам актива и пасива. Пасив 

саграђен са речцом се и пасив 

саграђен са трпним придевом. 
-Независне предикатске 

реченице – појам 

комуникативне функције; 

подела на обавештајне, 

упитне, заповедне, жељне, 

узвичне. 
-Комуникативна реченица као 

синтаксичка јединица 

састављена од најмање једне 

независне предикатске 

реченице. Комуникативне 

уочавају морфолошке 

категорије и логички их 

уводити и у синтаксичке 

законитости. Програмске 

садржаје из акцентологије 

обрађивати у настави језика , 
читања и језичке културе. 
 

предикатску реченицу и 
комуникативну реченицу) 
CJ.1.3.7. разликује основне врсте 

независних реченица 
(обавештајне, упитне, заповедне) 
CJ.1.3.8. одређује реченичне 
и синтагматске чланове у 

типичним (школским) примерима 
CJ.1.3.9. правилно употребљава 

падеже у реченици и синтагми 
CJ.1.3.10. правилно употребљава 
глаголске облике (осим 
имперфекта) 
CJ.1.3.11. препознаје 
бирократски језик као непожељан 

начин изражавања 
CJ.2.3.1. одређује место акцента 
у речи; зна основна правила 
акценатске норме 
CJ.2.3.2. препознаје гласовне 
промене 
CJ.2.3.3. познаје врсте речи; 

препознаје подврсте речи; уме да 

одреди обликпроменљиве речи 
CJ.2.3.4. познаје основне начине 
грађења речи (извођење, слагање, 

комбинована творба, претварање) 
CJ.2.3.5. препознаје подврсте 

синтаксичких јединица (врсте 
синтагми, независних и 
зависних предикатских реченица) 
CJ.2.3.6. одређује реченичне и 

синтагматске чланове у 

сложенијим примерима 
CJ.2.3.7. препознаје главна 

значења падежа у синтагми и 

реченици 
CJ.2.3.8. препознаје главна 

значења и функције глаголских 

облика 

напретка 
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реченице састављене од двеју 

(или више) независних 

предикатских реченица у 

напоредном односу: 

саставном (укључујући и 

закључни), раставном, 
супротном (укључујући и 

искључни).   
-Конгруенција – основни 

појмови. Слагање придева и 

глагола са именицом у 

реченици. Конгруентне 

категорије придева (род, број, 

падеж) и глагола (лице, број, 

евентуално род).   
-Уочавање разлике између 

кратких акцената. Реченични 

акценат. 
Језик Словена у 

прапостојбини. Сеобе Словена 

и стварање словенских језика. 

Стварање старословенског 

језика: мисија Ћирила и 

Методија. Примање 

писмености код Срба. 

Старословенска писма: 

глагољица и ћирилица. 

Старословенски споменици са 

српског тла. 
-Пример старословенског 

текста и уочавање његових 

карактеристичних особина. 
 

Уподобласти ГРАМАТИКА 

ученик/ученица: 
CJ.3.3.1. дели реч на слоговеу 
сложенијим случајевима 
CJ.3.3.2. познаје гласовне промене 

(уме да их препозна, објасни и 
именује) 
CJ.3.3.3. зна и у свом говору 
примењује  акценатску норму 
CJ.3.3.4. познаје подврсте речи; 

користи терминологију у вези са 

врстама и подврстама речи и 

њиховимграматичким 
категоријама 
CJ.3.3.5. познаје и именује 

подврсте синтаксичких јединица 

(врстесинтагми, независних и 

зависних предикатских реченица) 
CJ.3.3.6. познаје главна значења 

падежа и главна значења 

глаголских облика (уме да 
их објасни и зна терминологију у 

вези с њима) 
 

Правопис 
-Проверавање, понављање и 

увежбавање садржаја из 

претходних разреда 

различитим облицима диктата 

и других писмених вежби. 
-Интерпункција у сложеној 

У области правописа ученици 

се оспособљавају да 

примењују правопиосну 

норму и у говорном и у 

писаном језику и да се у 

својим радовима и 

излагањеима позивају на 

 - активно слушање,  
- читање и драматизација  
- јасна опажања и 

саопштавања, описивање 

идеја,  
- јасна опажања и 

саопштавања, описивање 

Упућују ученике, посматра, 

бележи, презентује, предаје, 

даје упутства, користи 

информационе технологије, 

евалуира, упућује на 

литературу и интернет, 

организује групни рад, 
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реченици (запета, тачка и 

запета). 
-Црта. Заграда. Запета у 

набрајању скраћеница. 
-Навикавање ученика на 

коришћење правописа 
(школско издање). 
 

нормираност језика негујући 

га на тај начин. Давати 

ученицима што већи број 

вежби тог типа и упућивати их 

на самосталан и истраживачки 

рад давањем тема за есеје, 
реферате и  сл. 

идеја,  
- критичко сагледавање и 

анализирање,  упоређивање, 

закључивање,  решавање 

задатака, дискутовање, 

реферисање, - повезивање 
претходног знања са 

стеченим,  
- самопроцена рада и 

напретка 

израђује наставне материјале, 

усклађује рад са 

индивидуалним 

способностима ученика, 

поштује узрасне и развојне 

карактеристике ученика, води 

Ортоепија 
-Проверавање и увежбавање 

садржаја из претходних 

разреда (разликовање дугих и 

кратких акцената, 

дугоузлазних и дугосилазних 

акцената).-Вежбање у 

изговарању краткоузлазног  и 

краткосилазног акцента 

.  У области ортоепије 

увежбавати на различитим 

текстовима:акцентуацију, ритам, 

темпо, изражајност, 

доживљеност текста. 
 

 

 - активно слушање,  
- читање и драматизација  
- јасна опажања и 

саопштавања, описивање 

идеја,  
- јасна опажања и 

саопштавања, описивање 

идеја,  
- критичко сагледавање и 
анализирање,  упоређивање, 

закључивање,  решавање 

задатака, дискутовање, 

реферисање, - повезивање 

претходног знања са 

стеченим,  
- самопроцена рада и 

напретка 

 

Језичка култура  
Подела текстова (и облика 

изражавања) према основној 

сврси: излагање (експозиција), 
опис (дескрипција) и 

приповедање (нарација) као 

три од пет главних врста 

текстова. Технички опис 

(давање објективних 

обавештења о томе како 

нешто изгледа) и сугестивни 

опис (у уметничком делу). 

Техничка нарација (упутства, 

Код језичке културе треба имати 

у виду увек један циљ, а то је 

развијање језичке свести и 

језичког мишљења па тек на 
основу тога прелазити на 

нормирање и дефинисање. 

Неопходно је да ученици уоче 

разлику између говорног и 

писаног језика. Лексичке, 

семантичке и синтаксичке вежбе 

трена да богате ученичко 

сазнање о уметничкој снази речи. 

Све врсте тих вежбања изводе се 

CJ.1.3.12. познаје основнелексичке 
појаве: једнозначност 
и вишезначност речи; 

основнелексичке односе: 
синонимију, антонимију, 

хомонимију; метафору  као 
лексички механизам 
CJ.1.3.13. препознајеразличита 
значења вишезначних 
речи које се употребљавају у 
контексту свакодневне 
комуникације (у кући, школи и 

сл.) 

- активно слушање,  
- читање и драматизација  
- јасна опажања и 

саопштавања, описивање 
идеја,  
- јасна опажања и 

саопштавања, описивање 

идеја,  
- критичко сагледавање и 

анализирање,  упоређивање, 

закључивање,  решавање 

задатака, дискутовање, 

реферисање, - повезивање 
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објашњења како нешто 

функционише) и сугестивна 

нарација (у уметничком делу). 
Експозиција: писање 

обавештења из текућег 

школског живота; најава 
догађаја; интервју. 
Технички и сугестивни опис: 
описивање неког 

предмета/објекта из околине, 

из ентеријера и екстеријера 

(по сопственом избору) – 
најпре објективно (технички 

опис), а затим изражавајући 

сопствене утиске (сугестивни 

опис). Бирање појединости у 

зависности од сврхе описа. 

Опис лика из околине или 
књижевног дела – технички 

или сугестивни опис (по 

избору), уз вођење рачуна о 

стилским вредностима 

описивања. 
Техничка нарација: 
сачињавање упутства за 

обављање неког посла (по 

сопственом избору).  
Писање честитке, позивнице,  

захвалнице, и-мејл порука.  
Препричавање текста са 

променом редоследа догађаја 

(ретроспектива) - по 

самостално сачињеном плану. 

Увежбавање сажетог 

препричавања уз замењивање 

граматичког лица (у првом и 

трећем лицу). 
Причање о стварном или 

измишљеном догађају уз 

коришћење приповедања, 

на тексту или у току разговора. У 

свим облицима неговања језичке 

културе образац или узор треба 

да добије одговарајуће место и 

његов значај се не сме никако 

потценити. Смишљено 
одабранузор, примерен узрасту и 

врсти, треба да буде циљ до којег 

се стиже уз одговарајуће напоре. 

Богаћењу културе усменог и 

писменог изражавања посебно ће 

допринети самостални рад 

ученика на прикупљању 

одабраних примера језика и 

стила. Због тога ученици треба да 

бележе вредне примере: успеле 

описе, рељефне портрете, 

правилне реченице, како у 
погледу структуре тако и у 

погледу лексике и семантике и уз 

поштовање правописне норме 

CJ.1.3.14. зна значења речи и 

фразеологизама који се 

употребљавајуу 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.) 
CJ.1.3.15. одређује значења 

непознатих речи и израза 
на основуњиховог саставаи/ 
или контекста у коме су 

употребљени (једноставни 

случајеви) 
CJ.1.3.16. служи се речницима, 

приручницима и енциклопедијама 
 
У подобласти НАРОДНИ И 

КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

ученик/ученица: 
CJ.1.3.17. разликује појмове 

књижевног и народног језика; 
знаосновне податке о 
развоју књижевног језика кодСрба 
(од почетака до данас) 
CJ.1.3.18. знаосновне податке о 

пореклу и дијалекатској 

разуђености српског језика 
CJ.1.3.19. знаосновне податке о 
језицима националних мањина 
CJ.1.3.20. има позитиван став 
према дијалектима (свом и туђем) 
CJ.1.3.21. разуме важност 

књижевног језика за живот 

заједнице и за лични развој 
CJ.2.3.9. познаје метонимију као 

лексички механизам 
CJ.2.3.10. зна значења речи и 

фразеологизама који се јављају у 

школским текстовима( у 

претходног знања са 

стеченим,  
- самопроцена рада и 

напретка 
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описивања и дијалога. 

Анализа одабраних текстова у 

којима преовлађује говор 

ликова ради бољег схватања 

дијалога као облика казивања, 

преиначавање управног 
говора у неуправни. 
   
Усмена и писмена вежбања 
Вежбе на некњижевном 

тексту: проналажење и 

издвајање основних 

информација у тексту. 

Повезивање информација и 

идеја изнетих у тексту. 

Извођење закључка 

заснованог на тексту. 

Проналажење, издвајање и 
упоређивање информација из 

два краћа текста или више 

њих. 
Сажимање текста. Писање 

резиме (сажетка). 
Развијање флексибилне 

брзине читања у себи у 

зависности од текста.Увођење 

ученика у информативно 

читање ради налажења 

одређених информација (у 
уџбеницима других предмета, 

у новинским чланцима, у 

књизи из лектире, у дописима, 

огласима, обавештењима и 

сл.) и упућивање ученика у 

читање с оловком у руци 

(подвлачење, обележавање, 

записивање и друго). 
Синтаксичке вежбе: вежбе у 

употреби различитих падежа 

(предлошко-падежних 

уџбеницима, текстовима из 

лектире и сл.),као и литерарним и 

медијским текстовима намењеним 

младима, и правилно их 
употребљава 
CJ.2.3.11. одређује значења 
непознатих речи и израза 

наоснову њиховог састава и/или 
контекста у коме су употребљени 

(сложенији примери) 
CJ.3.3.7. уме да одредизначења 
непознатих речи и изразана 
основу њиховог састава, 
контекста у коме су употребљени, 

или на основу њиховог порекла 
CJ.3.3.8. зна значења речи 
и фразеологизама у 
научнопопуларним текстовима, 
намењеним младима, и правилно 

их употребљава 
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конструкција) за исто значење 

(падежна синонимија). Вежбе 

у употреби одговарајућих 

падежних облика (с обзиром 

на различите дијалекатске 

основе). Отклањање грешака у 
конгруенцији. 
Лексичке вежбе: исказивање 

особина предмета (у оквиру 

описивања), односно 

исказивање радњи (у оквиру 

приповедања) одговарајућим 

придевима и прилозима, 

односно  глаголима. 

Коришћење стилски 

неутралних и експресивних 

речи. Коришћење речника 

српског језика. 
Читање и разумевање 

нелинеарних елемената 

текста: легенде, табеле.  
Осам домаћих писмених 

задатака и њихова анализа на 
часу. 
Четири школска писмена 

задатка, писана ћирилицом 

(један час за израду и два часа 

за анализу задатака и писање 

побољшане верзије састава) 
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3.1.1.2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

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

комуникативних вештина и развијањем способности и метода учења страног језика.  
Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, 

његовихуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и 

према сопственом језику и културном наслеñу, 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. 
 

Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
- заједничке активности и 
интересовања  
у школи и ван ње (изласци, 
договори,  
преузимање одговорности у  
договореној ситуацији);  
- договор и узајамно поштовање  
меñу члановима породице;  
- приватне прославе (роñендан,  
годишњице и др.);  
- припрема, планирање, 
организација,  
подела послова;  
- обавезе у кући, уреñење простора 
у  
којем се живи, промене у 
сопственом  
кутку (постери, нове боје...). 
 
- развијање позитивног односа 
према  
животној средини и другим живим 

бићима; 
- традиција и обичаји у културама  
земаља чији се језик учи 
(карневал...); 

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 прилагоñен 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;  
- почев од петог разреда очекује се 
да наставник ученицима скреће 

пажњу и упућује их на значај  
граматичке прецизности исказа;  
- знања ученика мере се јасно 
одреñеним 

Општи стандарди  
Кроз наставу страних језика ученик 
богати себе упознајући другог, 
стиче свест о значају сопственог 
језика и  
културе у контакту са другим 
језицима и културама. Ученик 
развија радозналост, истраживачки 
дух и отвореност  
према комуникацији са 
говорницима других језика.  
Посебни стандарди  
Разумевање говора  
Ученик разуме и реагује на краћи 
усмени текст у вези са темама 
предвиђеним наставним 
програмом.  
Разумевање писаног текста  
Ученик чита са разумевањем кратке 
писане и илустроване текстове у 
вези са темама предвиñеним  
наставним програмом.  
Усмено изражавање  
Ученик самостално усмено 
изражава садржаје у вези са темама 
предвиñеним наставним 

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 или са траке (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.)  
Мануалне активности (израда 
паноа, презентација, зидних 
новина, постера за учионицу или 
родитеље и сл.)  
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.)  

Припрема, објашњавање, 
указивање на проблеме, праћење, 
помагање, мотивисање, едуковање 
и вредновање знања 
 

 
-Начини провере морају бити 
познати ученицима, односно у 
складу са техникама, 
типологијомвежби и врстама  
активности које се примењују на 
редовним часовима. Елементи за 
проверу знања су:  
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). 
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- оброци (сличности и разлике са  
исхраном у земљама чији се језик  
учи);  
- стамбена насеља - како станујемо  
(блок, насеље, кућа ....);  
- типични квартови у великим 
градовима  
(у земљама чији се језик учи);  
- куповина одеће (величина, боје,  
мода, стилови и трендови)  
- развијање критичког става према  
негативним елементима вршњачке  
културе (нетолеранција, агресивно  
понашање итд.). 
 
-тематске целине и повезаност 
садржаја са другим предметима;  
-сналажење у 
библиотеци/медиотеци  
- употреба информација из медија. 
 
КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 
Представљање себе и других;  
Поздрављање;  
Идентификација и именовање 
особа, објеката, делователа, 
животиња, боја, бројева, итд. (у 
вези са темама);  
Разумевање и давање једноставних 

упутстава и команди;  
Постављање и одговарање на 
питања;  
Молбе и изрази захвалности;  
Примање и давање позива за 
учешће у игри/групној активности;  
Изражавање допадања/недопадања;  
Изражавање физичких сензација и 

потреба;  
Именовање активности (у вези са 
темама);  
Исказивање просторних односа и 
величина (Идем, долазим из..., 
Лево, десно, горе, доле...);  
Давање и тражење информација о 
себи и другима;  

релативнимкритеријумима 
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 одреñеним контекстом, 
поступком  
и циљем;  
- почев од петог разреда наставник 

упућује ученике у законитости 
усменог и писаног кода и њиховог  
меñусобног односа.  
- сви граматички садржаји уводе се 
без детаљних граматичких 
објашњења, осим, уколико ученици 
на њима не  
инсистирају, а њихово познавање 
се евалуира и оцењује на основу 

употребе у одговарајућем  
комуникативном контексту.  
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 прилагоñене листе 
задатака и  
активности;  
- наставник је ту да омогући 
приступ и прихватање нових идеја;  
- ученици се третирају као 

програмом.  
Писано изражавање  
Ученик у писаној форми изражава 
краће садржаје у вези са темама 

предвиñеним наставним програмом 
,  
поштујући правила писаног кода.  
Интеракција  
Ученик остварује комуникацију и 
са саговорником размењује 
информације у вези са темама 
предвиñеним  
наставним програмом, поштујући 
социокултурне норме интеракције.  
Знања о језику 
[2] 
Ученик препознаје принципе 
граматичке и социолингвистичке 
компетенције уочавајући значај 
личног залагања  
у процесу учења страног језика. 
 
Оперативни задаци по језичким 
вештинама  
Оперативни задаци по језичким 
вештинама се постепено проширују 
и усложњавају. Истовремено се  
континуирано примењују и 
оперативни задаци из претходних 

разреда.  
Разумевање говора  
Ученик треба да:  
разуме краће дијалоге (до 7 реплика 
/ питања и одговора), приче и песме 
о темама предвиñеним наставним  
програмом , које чује уживо, или са 
аудио-визуелних записа;  
разуме општи садржај и издвоји 
кључне информације из краћих и 
прилагоñених текстова после 2-3 
слушања;  
разуме и реагује на одговарајући 
начин на усмене поруке у вези са 
личним искуством и са 
активностима на  

Игре примерене узрасту  
Певање у групи  
Класирање и упореñивање (по 
количини, облику, боји, годишњим 

добима, волим/не волим, 
компарације...)  
Решавање "текућих проблема" у 
разреду, тј. договори и мини-
пројекти  
"Превоñење" 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 
(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 измеñу група 

слова и гласова;  
одговарање на једноставна питања 
у вези са текстом, тачно/нетачно, 
вишеструки избор;  
извршавање прочитаних упутстава 
и наредби.  
13. 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 
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Тражење и давање обавештења;  
Описивање лица и предмета;  
Изрицање забране и реаговање на 
забрану;  
Изражавање припадања и 
поседовања;  
Тражење и давање обавештења о 
времену на часовнику;  
Скретање пажње;  
Тражење мишљења и изражавање 
слагања/неслагања;  
Исказивање извињења и 

оправдања. 
 
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ СА 
ПРИМЕРИМА  
 
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.  
  
Ученици треба да разумеју и 

користе:  
1. Именице - рецептивно и 
продуктивно (без граматичких 
објашњења уколико ученици на 
њима не инсистирају)  
 
a. Brojive i nebrojive imenice: rain, 
water, season, year 
b. Množina imenica na -y, -f , - fe: 
body, bookshelf, wife.  
Nepravilna množina imenica: feet, 
people, mice.  
Sinkretizam jednine i množine: sheep, 
fish.  
v. Saksonski genitiv sa imenicom u 
množini (pravilna i nepravilna 

одговорни, креативни, активни 
учесници у друштвеном чину;  
- уџбеници постају извори 
активности и морају битипраћени 

употребом аутентичних материјала;  
- учионица постаје простор који је 
могуће прилагоñавати 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 увоñење новог лексичког 
материјала користе се познате 
граматичке структуре и обрнуто 
. 

часу (позив на игру или неку 
групну активност, заповест, 
упутство, догаñај из непосредне 
прошлости, планови  
за блиску будућност, свакодневне 
активности, жеље и избори, итд.). 
Разумевање писаног текста  
Ученик треба да:  
разуме краће текстове (до 80 речи), 
који садрже велики проценат 
познатих језичких елемената, 
структуралних и  
лексичких, а чији садржај је у 
складу са развојним и сазнајним 
карактеристикама, искуством и 
интересовањима  
ученика;  
разуме и адекватно интерпретира 
садржај илустрованих текстова 
(стрипове, ТВ програм, распоред 

часова,  
биоскопски програм, ред вожње, 
информације на јавним местима 
итд.) користећи језичке елементе 
предвиñене  
наставним програмом.  
 
Усмено изражавање  
Ученик треба да:  
усклаñује интонацију, ритам и 
висину гласа са сопственом 
комуникативном намером и са 
степеном  
формалности говорне ситуације;  
поред информација о себи и свом 
окружењу описује унеколико 
реченица познату радњу или 

ситуацију у  
садашњости, прошлости и 
будућности, користећи познате 
језичке елементе (лексику и 
морфосинтаксичке структуре);  
препричава и интерпретира у 
неколико реченица садржај 
писаних, илустрованих и усмених 

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;  
14. Увоñење дечије књижевности и 
транспоновање у друге медије: 
игру, песму, драмски израз, 
ликовни израз. 
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množina) a girls’ basketball team, the  
men’s tennis champion.  
2. Član  
a) Neodreñeni član, u izrazima: have a 

party, go for a walk, ride a bicycle 
b) Odreñeni član:  
- uz nazive muzičkih instrumenata: 
play the guitar.  
- u izrazima: go to the seaside/to the 
mountains  
- razlika izmeñu odreñenog i 
neodreñenog člana u širem kontekstu: 

My brother is a football player and he 
is  
the captain of the school football 
team.  
v) Nulti član:  
- uz doba dana: at noon, at midnight   
- godišnja doba: in spring, in summer  
- uz nazive sportova: play football, do 
gymnastics  
- u izrazima: go on foot/ by bus, go to 
school, go to bed, at home  
2. Pridevi - receptivno i produktivno 
(bez gramatičkih objašnjenja ukoliko 
učenici na njima ne insistiraju)  
a. Pridevi sa nastavcima -edi -
ing(interesting - interested).  
b. Pridevi na koji izražavaju 

nacionalnu pripadnost(Canadian, 
British, Chinese, French, Greek).  
v. Poreñenje prideva  
- analitički komparativ i superlativ: 
more expensive, the most dangerous;  
- nepravilno poreñenje prideva (good/ 
bad; much/many).  
3. Zamenice - receptivno i 
produktivno (bez gramatièkih 
objašnjenja ukoliko uèenici na njima 
ne insistiraju).  
- Objekatski oblik liènih zamenica: 
ask me, listen to him/her, tell us, write 
them down  
- Prisvojne zamenice: mine, yours, his 
/ hers  

текстова на теме  
предвиñене наставним програмом, 
користећи познате језичке елементе 
(лексику и морфосинтаксичке  
структуре);  
у неколико реченица даје своје 
мишљење и изражава ставове 
(допадање, недопадање, итд.), 
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 предвиñеним 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).  
 
Писмено изражавање  
Ученик треба да:  
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;  
издваја кључне информације и 
препричава оно што је видео, 
доживео, чуо или прочитао;  
користи писани код за изражавање 
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4. Determinatori some, any, no. 
5. Predlozi - receptivno i produktivno 
(bez gramatièkih objašnjenja ukoliko 
uèenici na njima ne insistiraju):  
a) pozicija u prostoru: on, under, next 
to, in front of, in, at, between, behind, 
opposite.  
b) pravac kretanja: to, towards, over, 
away, from, into  
v) vreme: at 10, on the fourth of July, 
in March, in 1941  
g) doba dana, godišnje doba: in the 

morning, at noon, in spring,  
d) poreklo: from England  
ñ) sredstvo: with a pen, by bus  
e) namena: for children, for painting  
6. Glagoli:  
a) razlika izmeñu The Present Simple 
Tense i The Present ContinuousTense.  
b) The Simple Past Tense pravilnih 
glagola i najčešćih nepravilnih 
glagola, potvrdni, upitni i odrični 
oblici,  
receptivno i produktivno.  
v) The Present Perfect pravilnih i 
najfrekventnijihnepravilnih glagola uz 
priloge just, ever, never.  
g) The Future Simple i BE GOING 
TO.  
d) Modalni glagoli  
- can, could- značenje sposobnosti.  
- mustn’t- izražavanje zabrane  
- can, can’t, must, mustn’t- 
iskazivanje pravila ponašanja  
e) Najfrekventniji prepozicioni 
glagoli: look at, listen to, put on, find 
out, talk to, sit down, get up, get in. 
g) Konstrukcija I like swimming, I am 
crazy about driving. 
7. Prilozi i priloške odredbe (i 
receptivno i produktivno)  
a) za vreme: yesterday, last 
week/year, ago; tomorrow.  
b) za mesto i pravac kretanja: beside, 
by, upstairs/ downstairs; to.  

сопствених потреба и интересовања 
(шаље личне поруке, честитке, 
користи  
електронску пошту, и сл.).  
Доживљај и разумевање књижевног 
текста  
Може да изрази утиске и осећања о 
кратком прилагоñеном књижевном 
тексту (песма, скраћена верзија 
приче,  
музичка песма), користећи 
вербална и невербална средства 

изражавања (цртежи, моделирање, 
глума).  
 
Знања о језику и стратегије учења  
Ученик треба да:  
препознаје и користи граматичке 
садржаје предвиñене 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 измеñу сопственог 
залагања и постигнућа у језичким 
активностима;  
уочава сличности и разлике измеñу 
матерњег и страног језика и 
страног језика који учи;  
разуме значај употребе 
интернационализама;  
примењује компезационе 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  
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v) za način (well). 
g) za učestalost, sa posebnim 
naglaskom na poziciju ove vrste 
priloga u rečenici: every day, often, 

once,  
twice, three times, sometimes, often, 
usually.  
8. Brojevi  
Prosti brojevi do 1000. Redni brojevi 
do 30. Godine.  
9. Upitne rečenice (i receptivno i 
produktivno):  
a. koje zahtevaju odgovore da/ne;  
b. sa upitnim rečima where, when, 
who, what, how, why, how many, 
much. 
10. Veznici and, but, or, first, then, 
after, because. 

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 одреñена 
речкоју не разуме личи на неку која 
постоји у матерњем језику;  
6. тражи значење у речнику;  
7. покушава да употреби познату 

речприближног значења уместо 
непознате (нпр. аутомобилуместо  
возило);  
8. покушава да замени или допуни 
исказ или део исказа адекватним 
гестом / мимиком;  
9. уз помоћнаставника 
континуирано ради на усвајању и 

примени општих стратегија учења 
(генерализација,  
индукција, дедукција, инференција 
и позитивни трансфер) 
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3.1.1.3. ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК - РУСКИ ЈЕЗИК 
 

Циљеви предмета:  
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. 
 

Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
Знакомство 
- Знакомство 

- Говор наставника прилагођен 

је узрасту ученика. 
- Разликује руски језик од 

других језика. 
Слушају, одговарају на 

питања, постављају једни 

другима питања, читају, 

изводе дијалоге, понављају за 

наставником, пишу слова речи, 

активно учествују у игри, 

такмиче се. 

Организује час и даје упутства 

за рад, поставља питања, 

одговара на питања, подстиче 

активност ученика, објашњава 

ново градиво и семантизује 

нов лексички материјал, 

проверава. 
Гости в школе 
- Наш класс 
- Азбука 

- Руски језик се употребљава у 

учионици у добро 

осмишљеним контекстима од 

интереса за ученике, у 
пријатној и опуштеној 

атмосфери. 

- Разликује гласове језика и 

слова. 
Слушају, одговарају на 

питања, постављају једни 

другима питања, читају, 

изводе дијалоге, понављају за 
наставником, пишу слова речи, 

активно учествују у игри, 

такмиче се. 

Организује час и даје упутства 

за рад, поставља питања, 

одговара на питања, подстиче 

активност ученика, објашњава 
ново градиво и семантизује 

нов лексички материјал, 

проверава. 
Гости в доме 
- Звуки и буквы 

- Упућује у законитост 

усменог и писаног кода. 
- Разуме говор наставника, 

песме, бројалице, кратке 

дијалоге. 

Слушају, одговарају на 

питања, постављају једни 

другима питања, читају, 

изводе дијалоге, понављају за 

наставником, пишу слова речи, 

активно учествују у игри, 

такмиче се. 

Организује час и даје упутства 

за рад, поставља питања, 

одговара на питања, подстиче 

активност ученика, објашњава 

ново градиво и семантизује 

нов лексички материјал, 

проверава. 
Концерт и проводы 
- Звуки и буквы 

- Битно је значење језичке 

поруке. 
- Разуме инструкције и 

адекватно реагује на њих. 
Слушају, одговарају на 

питања, постављају једни 

другима питања, читају, 
изводе дијалоге, понављају за 

наставником, пишу слова речи, 

активно учествују у игри, 

такмиче се. 

Организује час и даје упутства 

за рад, поставља питања, 

одговара на питања, подстиче 
активност ученика, објашњава 

ново градиво и семантизује 

нов лексички материјал, 

проверава. 
Звуки и буквы -Скреће пажњу на значај 

граматичке прецизности 

исказа. 

- Уочава везу говора са 

невербалним облицима 

комуникације. 

Слушају, одговарају на 

питања, постављају једни 

другима питања, читају, 

Организује час и даје упутства 

за рад, поставља питања, 

одговара на питања, подстиче 
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изводе дијалоге, понављају за 

наставником, пишу слова речи, 

активно учествују у игри. 

активност ученика, објашњава 

ново градиво и семантизује 

нов лексички материјал, 

проверава 
В Москве 
- В Москве 
- Мягкие и твёрдые согласные 

- Наставник је ту да омогући 

приступ и прихватање нових 

идеја. 

- Правилно и разговетно 

изговара гласове; 
- Изговор тврдих и меких 
сугласника. 

Слушају, одговарају на 

питања, постављају једни 

другима питања, читају, 
изводе дијалоге, понављају за 

наставником, пишу слова речи, 

активно учествују у игри, 

такмиче се. 

Организује час и даје упутства 

за рад, поставља питања, 

одговара на питања, подстиче 
активност ученика, објашњава 

ново градиво и семантизује 

нов лексички материјал, 

проверава. 
Суббота 
- Текст: „Суббота“ 

- Ученици се третирају као 

одговорни, креативни и 

активни учесници у 

друштвеном чину. 

- Употребљава 

најједноставније језичке 

структуре да говори о себи и 

другима; 
- Изговор звучних и безвучних 

сугласника; 
- Презент глагола прве и друге 

конјугације. 

Слушају, одговарају на 

питања, постављају једни 

другима питања, читају, 

изводе дијалоге, понављају за 

наставником, пишу слова речи, 

активно учествују у игри, 

такмиче се. 

Организује час и даје упутства 

за рад, поставља питања, 

одговара на питања, подстиче 

активност ученика, објашњава 

ново градиво и семантизује 

нов лексички материјал, 

проверава. 

Чья это семья? 
- Текст: „Чья это семья?“ 
- Разделительные знаки ь, ъ 
- Выражение принадлежности 

- Рад у учионици и ван ње 
спроводи се путем групног или 

индивидуалног решавања 

проблема. 

- Изговор акцентованих и 
редукованих самогласника. 

Слушају, одговарају на 
питања, постављају једни 

другима питања, читају, 

изводе дијалоге, понављају за 

наставником, пишу слова речи, 

активно учествују у игри, 

такмиче се. 

Организује час и даје упутства 
за рад, поставља питања, 

одговара на питања, подстиче 

активност ученика, објашњава 

ново градиво и семантизује 

нов лексички материјал, 

проверава. 
Перед Новым годом 
- Текст: „Перед Новым годом“ 
- Оглушение звонких 

согласных 
- Глаголы движения 

- С циљем да унапреди 

квалитет и количину језичког 

материјала, настава се заснива 

и на социјалној интеракцији. 

- Ступи у дијалог и у оквиру 4-
5 реплика, постављањем и 

одговарањем на питања; 
- Комуникације с основним 

глаголима кретања. 

Слушају, одговарају на 

питања, постављају једни 

другима питања, читају, 

изводе дијалоге, понављају за 

наставником, пишу слова речи, 

активно учествују у игри, 

такмиче се. 

Организује час и даје упутства 

за рад, поставља питања, 

одговара на питања, подстиче 

активност ученика, објашњава 

ново градиво и семантизује 

нов лексички материјал, 

проверава. 
С Новым годом! 
- Текст: „Новый год“ 
- Выражение принадлежности 

- За увођење новог лексичког 
материјала користе се познате 

граматичке структуре и 

обрнуто. 

- Интерпретира кратке, 
тематски прилагођене песме и 

рецитације; 
- Допуњава честитке. 

Слушају, одговарају на 
питања, постављају једни 

другима питања, читају, 

изводе дијалоге, понављају за 

наставником, пишу слова речи, 

активно учествују у игри, 

такмиче се. 

Организује час и даје упутства 
за рад, поставља питања, 

одговара на питања, подстиче 

активност ученика, објашњава 

ново градиво и семантизује 

нов лексички материјал, 

проверава. 
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Зимние забавы 
- Произношение групп 

согласных 
- Имена существительные 
- Прошедшее время 
 
 

- Потрага за информацијама из 

различитих извора (интернет, 

дечији часописи, проспекти и 

аудио материјал). 

- Реагује вербално и 

невербално на упутства; 
- Изговор гласова у групама. 

Слушају, одговарају на 

питања, постављају једни 

другима питања, читају, 

изводе дијалоге, понављају за 

наставником, пишу слова речи, 

активно учествују у игри, 
такмиче се. 

Организује час и даје упутства 

за рад, поставља питања, 

одговара на питања, подстиче 

активност ученика, објашњава 

ново градиво и семантизује 

нов лексички материјал, 
проверава. 

О вкусах не спорят 
- Текст: „Кому что нравится“ 
- Прилагательные 

- Наставник је ту да омогући 

приступ и прихватање нових 

идеја 

- Поставља једноставна 

питања; 
- Слагање именица и 

придевских речи. 

Слушају, одговарају на 

питања, постављају једни 

другима питања, читају, 

изводе дијалоге, понављају за 

наставником, пишу слова речи, 

активно учествују у игри, 

такмиче се. 

Организује час и даје упутства 

за рад, поставља питања, 

одговара на питања, подстиче 

активност ученика, објашњава 

ново градиво и семантизује 

нов лексички материјал, 

проверава. 
Мы считаем, вы читаем 
- Текст: „Идём в цирк“ 
- Количественные 

числительные 

- Решавање мање или више 

сложених задатака у реалним и 

виртуелним условима с јасном 

одређеним контекстом, 

поступком и циљем. 

- Изражава допадање или 

недопадање; 
- Слагање броја и именица. 

Слушају, одговарају на 

питања, постављају једни 

другима питања, читају, 

изводе дијалоге, понављају за 

наставником, пишу слова речи, 

активно учествују у игри, 
такмиче се. 

Организује час и даје упутства 

за рад, поставља питања, 

одговара на питања, подстиче 

активност ученика, објашњава 

ново градиво и семантизује 

нов лексички материјал, 
проверава. 

Как всё успеть? 
- Диалог:  „Распорядок дня“ 
- Наречия времени 

- Рад у учионици и ван ње 

спроводи се путем групног или 

индивидуалног решавања 

проблема. 

- Учествује у заједничким 

активностима; 
- Исказивање временских 

односа. 

Слушају, одговарају на 

питања, постављају једни 

другима питања, читају, 

изводе дијалоге, понављају за 

наставником, пишу слова речи, 

активно учествују у игри, 

такмиче се. 

Организује час и даје упутства 

за рад, поставља питања, 

одговара на питања, подстиче 

активност ученика, објашњава 

ново градиво и семантизује 

нов лексички материјал, 

проверава. 
Занимайтесь спортом! 
- Текст: „ Лапта“ 
- Виды спорта 
- Выражение приказа 

- Потрага за информацијама из 

различитих извора (интернет, 

дечији часописи, проспекти и 

аудио материјал). 

- Упозна основна правила 

графије, ортографије; 
- Исказивање императивности. 

Слушају, одговарају на 

питања, постављају једни 

другима питања, читају, 

изводе дијалоге, понављају за 

наставником, пишу слова речи, 
активно учествују у игри, 

такмиче се. 

Организује час и даје упутства 

за рад, поставља питања, 

одговара на питања, подстиче 

активност ученика, објашњава 

ново градиво и семантизује 
нов лексички материјал, 

проверава. 
Наступила Весна 
- Диалог: „В зоопарке“ 
- Дикие животные и птицы 
- Настоящее время 

- С циљем да унапреди 

квалитет и количину језичког 

материјала, настава се заснива 

и на социјалној интеракцији. 

- Допуњава и пише речи и 

кратке реченице на основу 

датог модела. 

Слушају, одговарају на 

питања, постављају једни 

другима питања, читају, 

изводе дијалоге, понављају за 

наставником, пишу слова речи, 

Организује час и даје упутства 

за рад, поставља питања, 

одговара на питања, подстиче 

активност ученика, објашњава 

ново градиво и семантизује 
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активно учествују у игри, 

такмиче се. 
нов лексички материјал, 

проверава. 
О России 
- Текст: „Сочинение Даны“ 

- Рад на пројекту као задатку 

који остварују корелацију с 

другим предметима и подстиче 

ученике на студиозни и 

истраживачки рад. 

- Кратко одговара на 

једноставна питања; 
- Исказивање просторних 

односа. 

Слушају, одговарају на 

питања, постављају једни 

другима питања, читају, 

изводе дијалоге, понављају за 

наставником, пишу слова речи, 
активно учествују у игри, 

такмиче се. 
 

Организује час и даје упутства 

за рад, поставља питања, 

одговара на питања, подстиче 

активност ученика, објашњава 

ново градиво и семантизује 
нов лексички материјал, 

проверава. 

Заниятия в школе 
- Текст: „На уроке геофрафии“ 

- За увођење новог лексичког 

материјала користе се познате 

граматичке структуре и 

обрнуто. 

- Пише личне податке (име, 

презиме); 
- Препознаје шта је ново 

научено. 

Слушају, одговарају на 

питања, постављају једни 

другима питања, читају, 

изводе дијалоге, понављају за 

наставником, пишу слова речи, 

активно учествују у игри, 

такмиче се. 

Организује час и даје упутства 

за рад, поставља питања, 

одговара на питања, подстиче 

активност ученика, објашњава 

ново градиво и семантизује 

нов лексички материјал, 

проверава. 
Обедаем по – русски 
- Диалог: „На даче“ 
- Стихи 

-Усвајање језичког садржаја 

кроз циљно и осмишљено 

учествовање у друштвеном 
чину. 

- Схвата значај познавања 

језика, користи језик у складу 

са нивоом формалности 
комуникативне ситуације. 

Слушају, одговарају на 

питања, постављају једни 

другима питања, читају, 
изводе дијалоге, понављају за 

наставником, пишу слова речи, 

активно учествују у игри, 

такмиче се. 

Организује час и даје упутства 

за рад, поставља питања, 

одговара на питања, подстиче 
активност ученика, објашњава 

ново градиво и семантизује 

нов лексички материјал, 

проверава. 
Скоро каникулы 
- Диалог: „Летом“ 

- Решавање мање или више 

сложених задатака у реалним и 

виртуелним условима с јасном 

одређеним контекстом, 

поступком и циљем. 

- Разуме везу између 

сопственог залагања и 

постигнућа у језичким 

активностима. 

Слушају, одговарају на 

питања, постављају једни 

другима питања, читају, 

изводе дијалоге, понављају за 

наставником, пишу слова речи, 

активно учествују у игри, 

такмиче се. 

Организује час и даје упутства 

за рад, поставља питања, 

одговара на питања, подстиче 

активност ученика, објашњава 

ново градиво и семантизује 

нов лексички материјал, 

проверава. 
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3.1.1.4. ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Циљеви предмета: Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да подстиче и развија учениково 

стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 

Ликовна култура треба да подстиче опажање свих ликовних елемената : линија, облика, боја;да створи услове да ученици на 

часовима користе различите технике и средства и упознају њихова визуелна и ликовна својства;развијање моторичких 

способности ученика и навике за лепо писање;подстицање интересовања и потребе ученика за посећивањем музеја, изложби, 

као и за очување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде; омогућавање разумевања и 

позитивног емоционалног става према вредностима израженим и у делима различитих подручја уметности. 
 

Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
Слободно ритмичко 

компоновање 
• Ритам у структурама 

природних и 

вештачких материјала 
• Слободан и спонтан 

ритам линија, боја, 

облика, мрља 

1.примањем-учењем, тако што 

ће ученицима бити омогућено 

да стичу знања из области 

ликовне културе, 

савладавањем технолошког 

поступка ликовног рада у 

оквиру одређених средстава и 

медијума и да упознају 
законитости и елементе 

ликовног језика 
2. давањем стварањем путем 

подстицања  ученика да се 

изражавају у оквиру ликовних 

активности и остварују 

резултате( увек на вишем 

нивоу култивисање и јачање 

ликовне осетљивости) 
 

Стандарди: 
О.Н.Л.К.: 
1.1.1.Разликује и користи 

основне материјале и 

технике; 
1.1.2.изводи 

дводимензионалне и 

тродимензионалне радове; 
1.1.3.описује свој рад и 

радове других; 
1.2.1.описује свој рад и 

радове других; 
1.3.1.описује разлике које 

уоћава на уметничким 

радовима из различитих 

земаља; 
1.3.2.зна да наведе 

различита занимања за 

која су потребна знања и 

вештине стечени учењем у 
визуелним уметностима; 
1.3.3.познаје места и 

изворе где може да 

Практичан рад: 
Цртање, сликање и вајање 
Постављање питања, 

закључивање,сарадња у пару 

или групи, самосталан рад 

Упућује ученике, посматра, 

бележи, демонстрира, 

организује различите типове 

рада, усклађује рад са 

индивидуалним 

способностима ученика, 

мотивише и даје повратне 

информације ученику о 
његовом раду и напредовању 
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прошири своја знања 

везана за визуелне 

уметности 
1.3.4.зна неколико 

примера визуелних 

уметности у свакодневном 
животу; 
С.Н.Л.К.: 
2.1.1.познаје и користи 

основне изражјне 

могућности класичних и 

савремених медија, 

техника и материјала 

визуелних уметности 
2.1.2.образлаже свој и 

радове других 
2.2.1.одабира адекватан 

садржај да би представио 
неку идеју или концепт 
2.2.2.образлаже свој рад и 

радове других  
2.3.1.лоцира одабрана 

уметничка дела у 

историјски и друштвени 

контекст 
Н.Н.Л.К. 
3.1.1.познаје и корити 

различите изражајне 

могућности класичних и 
савремених медија 
3.1.2.одабира адекватна 

средства помоћу којих ће 

на најбољи начин 

реализовати своју идеју 
3.2.1. одабира адекватна 

средства помоћу којих ће 

на најбољи начин 

реализовати своју идеју 
3.2.2.изводи радове са 

одређеном намером да би 
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постигао одређени ефекат 
3.2.3.користи тачне 

термине када образлаже 

свој рад и радове других 
3.2.4.уочава међусобну 

повезаност елемената, 
принципа и садржаја на 

свом раду и радовима 

других 
3.3.1.анализира одабрана 

уметничка дела у односу 

на време настанка 
3.3.2.описује потребна 

знања и вештине које су 

неопходне у занимањима 

везаним за визуелне 

уметности 
3.3.3.користи друга места 
и изворе да би проширио 

своја знања из визуелне 

уметности 
3.3.4.разуме међусобну 

повезаност и утицај 

уметности других области 

живота 
Све у циљу остваривања: 

1. Вишег нивоа 

опажања 
2. Оспособљеност 

примања 
3. Одговарајућег нивоа 

разумевања 
4. Способност 

поступања 
5. Развоја 

креативности 
Линија 

• Својства и врсте 

линија 
• Линије у природи 
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• Линија као средство за 

стварање различитих 

својстава површина 
• Линија као ивица 

тродимензионалног 

тела 
Облик 

• Природа и њени 

облици 
• Својства - 

карактеристике 

облика 
• Врсте облика 
• Основни површински 

и тродимензионални 

облици 
• Величина облика и 

међусобни однос 
величина 

• Груписање облика у 

простору или равни 
• Додиривање, 

мимоилажење, 

преклапање, 

прожимање, усецање 
 

    

Орнамент 
• Својства 

орнамента:ритмичност

, симетричност и 
прецизност 

    

Светлински објекти и колаж     
Визуелно споразумевање     
Обликовање и преобликовање 

употребних предмета 
• Обликовање 

употребних предмета 
• Преобликовање 

употребних предмета 
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3.1.1.5. МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

Циљеви предмета: Развијање интересовања за музичку културу; развијање музикалности и креативности; неговање смисла 

за заједничко музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада са ученицима; упознавање музичке традиције свог и 

других народа. 
Садржаји по темама/областима Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
Знање и разумевање Активним укључивањем 

ученика у наставни процес; 

градиво ове области се усваја 

кроз све следеће, доле 

навадене области (извођење 

музике, слушање музике, 

музичко стваралаштво). 

Оновни ниво- ученик треба 

да: препознаје основе музичке 

писмености; опише основне 

карактеристике музичких 

инструмената, историјско-
стилских периода, музичких 

жанрова, народног 

стваралаштва. 
Средњи ниво- ученик треба да 

уме да аланизира повезаност: 

музичких елемента и 
карактеристика музичких 

инструмената са музичком 

изражајношћу; структуре и 

драматургије одређеног 

музичког жанра; облика 

народног музицирања са 

специфичним контекстом 

народног живота.  
Напредни ниво- ученици: 

знају функцију елемената 

музичке писмености и 
извођачких састава у оквиру 

музичког дела; разумеју 

историјске и друштвене 

околности настанка жанра и 

облика музичког фолклора; 

критички и аргументовано 

образлажу свој суд; креативно 

комбинују изражјне музичке 

елементе у естетском 

контексту. 

Закључивање, усвајање знања, 

репродуковање, објашњавање, 

нотирање, анализирање, 

активно учествовање у 

настави. 

Демонстрира, поставља 

питања, задаје задатке, помаже 

ученицима да дођу до 

закључка-наводи, евалуира, 

мотивише, организује 

различите облике рада, 

координира, израђује наставне 

материјале, презентује, 

бележи, упућује на литературу, 

интернет... 
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Слушање музике Слушање аудио и ДВД 

примера и анализа слушаних 

примера анализом . 

Основни ниво- ученик  уме 

да: именује музичке изражајне 

елементе, извођачки састав, 

музичке жанрове, српски 

музички фолклор; 
Средњи ниво- ученик уме да 
опише и анализира 

карактеристике звучног 

примера кроз садејство 

опажених музичких елемената; 
Напредни ниво-ученик уме да 

анализира слушни пример и 

открије везу опажајних 

карактеристика са: структуром 

и драматуршком димензијом 

звучног примера, контекстом 

настанка и применом 

различитих облика музичког 
фолклора. 

Активно слушају музику, 

анализирају, уочавају, 

закључују, образлажу своје 

мишљење, закључке и ставове. 

Демонстрира, поставља 

питања, задаје задатке, помаже 

ученицима да дођу до 

закључка-наводи, евалуира, 

мотивише, организује 

различите облике рада, 
координира, израђује наставне 
материјале, презентује, 

бележи, упућује на литературу, 

интернет... 

Ивођење музике (певање и 

свирање) 
Певање и свирање песама по 

слуху и по нотном тексту, 

индивидуално и колективно. 

Основни ниво-  
ученик уме да пева једноставне 

дечје или популарне 

композиције; изводи 

једноставне дечје, народне или 

популарне композиције на бар 

једном инструменту. 
Напредни ниво- ученик уме 

да: изводи разноврстан 

репертоар певањем и свирањем 

као солиста и у неким 
школским ансамблима. 

Певају и свирају на дечјим 

музичким инструментима 

(ритмичким и мелодијским), 

анализирају, закључују, 

уочавају, нотирају.  

 

Стварање музике -музичка питања и одговори;                           
-компоновање мелодије на 

задати текст;                - 
састављање мелодије од 

понуђених мотива;       -
импровизација игре на 

понуђену музику . 
 

Основни ниво- ученик уме да: 

направи музичке инструменте 

користећи предмете из 

окружења; осмисли мање 

музичке целине на основу 

понуђених модела; изводи 
пратеће ритмичке и 

мелодијско-ритмичке деонице 

на направљеним музичким 

Певају, свирају, нотирају, 

закључују, креативно се 

изражавају, премењују  

стечено знање, играју. 

Демонстрира, поставља 

питања, задаје задатке, помаже 

ученицима да дођу до 

закључка-наводи, евалуира, 

мотивише, организује 

различите облике рада, 

координира, израђује наставне 

материјале, презентује, 

бележи, упућује на литературу, 
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инструментима; учествује у 

одабиру музике за дати 

жанровски и историјски 

контекст. 
Напредни ниво- ученик уме 

да: осмисли пратеће 
аранжмане за Орфов 

инструментаријум и друге 

задате музичке инструменте; 

импровизују и/или комбинују 

мање музичке целине 

(ритмичке и мелодијске) у 

оквиру различитих жанрова и 

стилова; осмисли музику за 

школску представу, приредбу, 

перформанс. 

интернет... 
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3.1.1.6. ИСТОРИЈА 
Циљеви предмета: 
 Циљ је да сви ученици развију мотивисаност за учење и заинтересованост за наставне садржаје, као и да се ученицима пруже знања и 
обавештења о историјским појавама и процесима.  Ученици треба да савладају основне појмове везане за средњи век, периодизацију 
средњег века, настанак феудализма, првих држава у Европи и особености настанка српске средњевековне државе и њеног развоја. 
 
 

Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
УВОД У ИСТОРИЈУ 
 

Укључивање ученика у 

наставу, неговање активних 

метода, развијање креативног 

и критичког мишљења, 

корелација са другим 

предметима 

Зна основне чињенице везане 

за појам историја, време, 

прошлост 
ИС.1.1.1,1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 
2.1.1, 2.1.3, 2.2.2, 2.2.3, 3.1.1, 
3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 

Посматрање, усвајање нових 

знања, дефинисање нових 

појмова, именовање, праћење 

и повезивање нових знања са 

већ стеченим. Самостални рад, 

решавање проблема, 
истраживање 

Писана припрема;  

објашњавање, указивање на 

проблеме, помагање, 

мотивисање, едуковање и 

вредновање знања 

ПРАИСТОРИЈА 
 

Укључивање ученика у 

наставу, неговање активних 

метода, развијање креативног 

и критичког мишљења, 

корелација са другим 

предметима 

Зна основне појмове везане за 

праисторију и појаву човека 
ИС.1.1.1,1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 
2.1.1, 2.1.3, 2.2.2, 2.2.3, 3.1.1, 
3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 

Посматрање, усвајање нових 

знања, дефинисање нових 

појмова, именовање, праћење 

и повезивање нових знања са 

већ стеченим. Самостални рад, 

решавање проблема, 

истраживање 

Писана припрема;  

објашњавање, указивање на 

проблеме, помагање, 

мотивисање, едуковање и 

вредновање знања 
 
 
 
 
 

СТАРИ ВЕК 
 

Укључивање ученика у 

наставу, неговање активних 

метода, развијање креативног 
и критичког мишљења, 

корелација са другим 

предметима 

Зна основне чињенице о 

настанку и развоју првих 

држава у историји на простору 
Старог Истока, Грчке и Рима 
ИС.1.1.1,1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 
2.1.1, 2.1.3, 2.2.2, 2.2.3, 3.1.1, 
3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 

Посматрање, усвајање нових 

знања, дефинисање нових 

појмова, именовање, праћење 
и повезивање нових знања са 

већ стеченим. Самостални рад, 

решавање проблема, 

истраживање 

Писана припрема;  

објашњавање, указивање на 

проблеме, помагање, 
мотивисање, едуковање и 

вредновање знања 

 
 
 
 
 



48 

 

3.1.1.7. ГЕОГРАФИЈА 

Циљеви предмета: 

Циљ наставе географије је усвајање знања о природногеографским и друштвеноекономским објектима,појавама и 
процесима и њиховим међусобним везама и односима у геопростору.Настава географије треба да допринесе стварању 

реалне и исправне слике о свету као целини и месту и улози наше државе у свету.Циљеви предмета:Циљ наставе географије 

је усвајање знања о природногеографским и друштвеноекономским објектима,појавама и процесима и њиховим међусобним 

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

целини и месту и улози наше државе у свету. Задаци наставе географије су вишеструки.Њиховим остваривањем ученици се 

оспособљавају да стичу и развијају знања и разумевања,умења и ставове према светским и националним вредностима и 

достигнућима. 

Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном 

раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном 

раду 
Човек и географија 
 
 
 
 
 

Потребно је упознати ученике 

са садржајем наставног 

програма и дати им јасна 

упутства за рад. 

ГЕ.1.2.1.повезује постојећа 

знања о природи и друштву са 

географијом 
ГЕ.2.2.1.повезује географска 

знања са историјским развојем 
људског друштва 
ГЕ.3.2.1.разликује одговорно 

од неодговорног понашања 

човека према природи 

Праћење и повезивање знања. Мотивисање,едуковање. 

Васиона  Кроз ову наставну тему 

потребно је информисати 

ученике о основним особинама 

осталих небеских 

тела.Посебан значај има 

обрада садржаја који се односе 

на постанак Земље. 

ГЕ.1.2.1.именује небеска тела 

у Сунчевом систему и наводи 

њихов распоред 
ГЕ.2.2.1.описује небеска тела и 

њихова кретања 
ГЕ.3.2.1.препознаје димензије 

Земље и објашњава последице 

Земљиног облика и њених 

кретања 

Посматрање,усвајање нових 

знања,повезивање,самостални 

рад,истраживање. 

Припрема,објашњавање, 
праћење,помагање. 

Планета Земља Ученици упознају 
објекте,појаве и 

процесе,гранске и међугранске 

ГЕ.1.2.2.описује облик Земље 
и препознаје појаве и процесе 

везане за њена кретања 

Посматрање,усвајање 
знања,самостални рад. 

Припрема,објашњавање, 
праћење,помагање,дефинисање 

нових појмова. 
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везе као и посебне 

физичкогеографске 

законитости. 

ГЕ.2.2.2.разликује и објашњава 

географске чињенице      
ГЕ.3.2.1.препознаје димензије 

Земље и објашњава последице 

Земљиног облика и њених 

кретања 
      
ГЕ.1.2.3.именује Земљине 

сфере и препознаје њихове 

основне одлике 
ГЕ.2.2.2. разликује и 

објашњава географске 

чињенице      
ГЕ.3.2.2.објашњава физичко 

географске законитости у 

географском омотачу 
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3.1.1.8. МАТЕМАТИКА 
 

Циљеви предмета:  
 

Циљ наставе математике у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и математичку писменост и 
да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 
непознатим ситуацијама, да изразде и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 
заинтересованост за предметне садржаје, као и да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава 
и законизости у природи 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 развитку личности ученика. 

Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 
образовно-васпитном раду 

Активности наставника у 
образовно-васпитном раду 

Скупови 
 
-начин представљања скупа 
-скуповне операције ( унија, 
пресек, разлика) 
-једнакост скупова, подскуп, 
празан скуп 
-својства скупова N  и N0 ( 
бити претходник или 
следбеник ) 
-бројевни изрази 
-низ и скуп 

На разним примерима , 
користити одговарајуће 
симболе и уочавати 
занитости скуповних 
операција уз помоћ Венових 
дијаграма. На подесним 
примерима треба 
илустровати употребу речи: 
сваки, неки, или, и, следи. 
При раду са дијаграмима 
ове речи ће се везивати за 
скуповне операције и 
релације. Задржати се на 
два скупа. 
Обновити својства скупова 
N  и N0 ( бити претходник 
или следбеник ) и подсетити 
се придруживања бројева 
тачкама  бројевне праве. 
Наставити са даљим 
изграђивањем појмова: 
бројевни израз, 
променљива, израз с 
променљивом и 
придруживање, користећи 
при томе и термине: израз, 
формула ( уместо релација 

-савладају појам скупа кроз 
примере; 
-уоче законитости скуповних 
операција уз помоћ Венових 
дијаграма; 
-савладају правила 
придруживања кроз изразе, 
једначине 

посматра, усваја нова 
знања, пише, дефинише 
нове појмове, именује, 
прати, повезује, графички 
представља, комбинује, 
самосталан рад 
 

припрема, објашњава, 
указује, упућује, прати, 
помаже, мотивише, едукује, 
вреднује 
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), исказ. 
Користити се поменутим 
дијаграмима и табелама 
 

Основни геометријски 
појмови 

 
-изломњена линија, 
многоугаона линија, 
многоугао 
-дуж, полуправа, права, 
полураван, раван 
-кружница и круг 
-тетива и кружни лук 
- тангента и сечица 
- централна симетрија 
- вектор и транслација 

Геометријски објекти се 
развијају као идеје које 
настају у процесу опажања 
модела реалног света, а 
такође и путем њиховог 
представљања 
геометријским сликама. Као 
и у класичној Еуклидовој 
геометрији, ти објекти су 
континуиране целине, међу 
којима се успостављају 
односи инцидентности, а у 
5. разреду бројевна права 
ће се даље попуњавати 
бројевима, што ће касније 
водити њеном поимању као 
скупу тачака, а преко тога и 
поимању других 
геометријских објеката на 
тај начин. Напомињемо да 
се под појмовима „круг“ и 
„многоугао“ подразумевају 
делови равни које чине 
граничне линије с њиховим 
унутрашњим областима 

- влада појмовима: дуж, 
полуправа, права, раван и 
угао (уочава њихове моделе 
у реалним ситуацијама и 
уме да их нацрта користећи 
прибор; разликује неке 
врсте углова и паралелне и 
нормалне праве) 
 

посматра, усваја нова 
знања, пише, дефинише 
нове појмове, именује, 
прати, повезује, графички 
представља, самосталан 
рад 

припрема, објашњава, 
указује, упућује, прати, 
помаже, мотивише, едукује, 
вреднује 

Угао 
-угаона линија и угао 
-врсте углова 
-сабирање и одузимање 
углова ( конструкциом и 
рачунски) 
-суседни, упоредни и 
унакрсни углови 
-комплементни и 
суплементни углови 
-трансверзала и углови на 

Угао треба схватити као део 
равни који чине две 
полуправе са заједничком 
почетном тачком заједно с 
облашћу између њих. Без 
фиксирања јединице мере 
треба показати како се 
упоређују дати углови и како 
се они класификују. Однос 
између централног угла и 
одговарајућег лука, односно 

-разликује врсте углова; 
- рачуна са угловима 
укључујући и претварање 
угаоних мера; 
- одреди суплементне и 
комплементне углове, 
упoредне и унакрсне углове; 
рачуна са њима ако су 
изражени у целим 
степенима 
 

посматра, усваја нова 
знања, пише, дефинише 
нове појмове, именује, 
прати, повезује, графички 
представља, самосталан 
рад 

припрема, објашњава, 
указује, упућује, прати, 
помаже, мотивише, едукује, 
вреднује 
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трансверзали 
-углови са паралелним 
крацима 

тетиве, треба утврдити 
експериментално ( 
„преношењем“ ). 
Консруисати угао једнак 
датом углу. Увеси појмове 
суседних, упоредних и 
унакрсних углова. Уочавати 
те углове у разним 
геометријским 
конфигурацијама. 
Дефинисати праве углове 
као углове једнаке својим 
упоредним угловима. 
Истаћи чињеницу да краци 
правог угла одређују 
нормалне праве. 
Коришћењем односа углова 
које чини пар паралелних 
правих с трансверзалом, 
изводити односе углова с 
паралелним крацима, и др.  
 

Дељивост бројева 
 
-дељење са остатком 
-чиниоци и садржаоци броја 
- Правила дељивости 
појединим бројевима 
-појмови простог и сложеног 
броја 
- растављање природних 
бројева на просте чиниоце и 
одређивање НЗД и НЗС 

Подсетити се да дељење у 
скупу природних бројева без 
остатка није увек могуће, 
увести дељење са 
остатком. Објашњавајући 
релацију a = bq + r, 0 ≤ r < b. 
Инсистирати на запису a = 
bq + r.Увести појам 
дељивости, чинилаца и 
садржалаца природног 
броја. 
Правила дељивости 
појединим бројевима, 
појмови простог и сложеног 
броја, растављање 
природних бројева на 
просте чиниоце и 
одређивање НЗД и НЗС 

-зна правила дељивости, 
-примени основна правила 
дељивости са 2, 3, 5, 9 и 
декадним јединицама 
-зна да одреди НЗД и НЗС 
датих бројева 

посматра, усваја нова 
знања, пише, дефинише 
нове појмове, именује, 
прати, повезује, комбинује, 
самосталан рад 

припрема, објашњава, 
указује, упућује, прати, 
помаже, мотивише, едукује, 
вреднује 
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имају своју примену код 
разломака 
 

Разломци 
 
-проширивање, скраћивање 
и упоређивање разломака 
-превођење разломака из 
једног записа у други 
-сабирање, одузимање, 
множење и дељење 
разломака у оба записа 
-изрази, једначине и 
неједначине са разломцима 
-заокругљивање бројева 
-аритметичка средина 
-двојни разломак 
-проценат 

Ова тема је основна у 5. 
разреду и неопходно је да 
се она добро усвоји. 
Највећу пажњу посветити 
операцијама с разломцима 
и децималним записима 
бројева. 
Раније су ученици упознали 
разломак као део целине, а 
сада се овај појам 
проширује: разломак се 
уводи и као количник два 
природна броја, а затим и 
као размера. Упоређивање 
разломака и основне 
операције с њима важно је 
обављати упоредо у 
обичном и децималном 
запису. Увежбавати и 
истицати својствс ових 
операција. Код операција са 
мешовитим бројевима 
довољно је узимати само 
најпростије случајеве. 
Упознати се са начинима 
заокругњивања бројева. 
Одговарајућим једначинама 
и неједначинама посветити 
довољну пажњу. Водити 
рачуна о ограничењима ( 
нпр. 0 ≤ x+ a < b ). 
Важно је правилно 
формирање и разумевање 
појма размере (преко 
упоређивања истоимених 
величина). Оспособити 
ученике за њено коришћење 

- преведе децимални запис 
броја у разломак и обратно; 
-упореди по величини 
бројеве записане у 
различитим облицима; 
- дели са остатком 
једноцифреним бројем и 
зна када је један број дељив 
другим; 
- користи бројеве и бројевне 
изразе у једноставним 
реалним ситуацијама 
 

посматра, усваја нова 
знања, пише, дефинише 
нове појмове, именује, 
прати, повезује, графички 
представља, илуструје, 
самосталан рад 

припрема, објашњава, 
указује, упућује, прати, 
помаже, мотивише, едукује, 
вреднује 
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у пракси: при цртању 
читању разних планова, 
карата, графикона; при 
одређивању растојања 
(коришћењем мапа и 
слично); при решавању 
проблема поделе у датој 
размери ( и ништа више ) и 
при повећавању и 
смањивању слика 
(геометријских и других). 
Обраду овог градива 
подредити практичном 
циљу, уз повезивање с већ 
упознатим садржајима 
математике и оних у другим 
областима (географија, 
техничко образовање, 
ликовно васпитање и др.). 
Увест појам двојног 
разломка и објаснити га као 
дељење два разломка 
 

Осна симетрија 
 
-осна симетричност фигуре 
- конструкција осно-
симетричних тачака и 
фигура 
-конструкција нормале на 
дату праву кроз дату тачку 
-конструкција симетрале 
дужи и симетрале угла 
-примена симетрале дужи и 
симетрале угла 

Битни садржаји које 
обухвата ова тема су: 
илустровање осне 
симетрије уз помоћ модела, 
коришћењем природних 
ситуација и квадратне 
мреже ( као уводни корак ), 
уочавање својтава која 
остају непромењена, 
конструкција осно-
симетричних тачака и 
фигура ( конструкција 
нормале на дату праву кроз 
дату тачку), конструкција 
симетрале дужи и 
симетрале угла, као и неке 
њихове једноставније примене 

-уочи осносиметричне 
фигуре и да одреди осу 
симетрије; користи 
подударност и 
везује је са 
карактеристичним 
својствима фигура 

посматра, усваја нова 
знања, пише, дефинише 
нове појмове, именује, 
прати, повезује, графички 
представља, илуструје,  
самосталан рад 

припрема, објашњава, 
указује, упућује, прати, 
помаже, мотивише, едукује, 
вреднује 
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3.1.1.9. БИОЛОГИЈА 

Циљ предмета:  Циљ учења биологије је да ученик изучавањем биолошких процеса и живих бића у интеракцији са 
животном средином, разуме значај биолошке разноврсности и потребу за одрживим развојем и развије одговоран 
однос према себи и природи. 

 
Садржаји по темама 

 
Начин остваривања рада 

 
Исходи 

Активности 

ученика у 

образовно-
васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-
васпитном раду 

1.ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 
Вербално текстуална метода 
Метода самосталног рада 
Рад у пару 
Групни рад 
 
 

Зна основна својства живих бића, 

разуме њихове потребе и активно 

користи та знања у свакодневном у 

настави животу. (2.БИ.1.1.1, 2.БИ.2.1.1, 

2.БИ.3.1.1) Зна да жива бића имају 

заједничко порекло. (2.БИ.1.1.2, 

2.БИ.2.1.2, 2.БИ.3.1.2)  Разуме потребу 

за класификовањем живог света и уме 

да на основу важних систематских 

карактеристика сврста организме у 

одговарајућу групу. (2.БИ.1.1.3, 

2.БИ.2.1.3, 2.БИ.3.1.3) Уочава 

просторну и временску променљивост 

живог света. (2.БИ.1.1.4, 2.БИ.2.1.4, 

2.БИ.3.1.4)  

Активно учешће у 

конверзацији и 

записивању у 

свеске 

Активно вербално 

и демонстративно 

учешће уз 

употребу 

интернета и  

електронског 

уџбеника 

2.ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ 

КАО ОСНОВА ЖИВОТА 
Вербално текстуална метода 
Метода самосталног рада 
Рад у пару 
Групни рад 

Зна да организми имају ћелијску грађу 

која омогућава одвијање сложених 

метаболичких процеса. (2.БИ.1.2.1, 

2.БИ.2.2.1, 2.БИ.3.2.1) Зна грађу 

(организама) методски одабраних 

представника живих бића (биљака, 

животиња и човека). (2.БИ.1.2.2, 

2.БИ.2.2.2, 2.БИ.3.2.2)  Зна чињенице о 

основним физиолошким феноменима и 

процесима биљака, животиња и човека. 

(2.БИ.1.2.3, 2.БИ.2.2.3, 2.БИ.3.2.3) 

Активно учешће у 

конверзацији и 

записивању у 

свеске 

Активно вербално 

и демонстративно 

учешће уз 

употребу 

интернета и  

електронског 

уџбеника 
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Разуме да су организми хомеостатични. 

(2.БИ.1.2.4, 2.БИ.2.2.4, 2.БИ.3.2.4) 
3.НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА Вербално текстуална метода 

Метода самосталног рада 
Рад у пару 
Групни рад 

Познаје основе молекуларне биологије. 

(2.БИ.1.3.1, 2.БИ.2.3.1, 2.БИ.3.3.1) 

Познаје основе динамике развића. 

(2.БИ.1.3.2, 2.БИ.2.3.2, 2.БИ.3.3.2) Зна 

основе генетике. (2.БИ.1.3.3., 

2.БИ.2.3.3., 2.БИ.3.3.3.)  Зна и разуме 

теорију органске еволуције и схвата 

њен значај у формирању савременог 

биолошког научног мишљења. 

(2.БИ.1.3.4, 2.БИ.2.3.4, 2.БИ.3.3.4) 

Активно учешће у 

конверзацији и 

записивању у 

свеске 

Активно вербално 

и демонстративно 

учешће уз 

употребу 

интернета и  

електронског 

уџбеника 

4.ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

 

 

 

 

 

 

5.ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

Вербално текстуална метода 
Метода самосталног рада 
Рад у пару 
Групни рад 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вербално текстуална метода 
Метода самосталног рада 
Рад у пару 
Групни рад 

Разуме основне еколошке појмове. 

(2.БИ.1.4.1, 2.БИ.2.4.1, 2.БИ.3.4.1)  

Разуме основне законитости и 

принципе у екологији. (2.БИ.1.4.2, 

2.БИ.2.4.2, 2.БИ.3.4.2) Разуме утицај 

човека на биосферу (заштита природе и 

биодиверзитета). (2.БИ.1.4.3, 2.БИ.2.4.3, 

2.БИ.3.4.3) Разуме утицај човека на 

биосферу (заштита животне средине). 

(2.БИ.1.4.4, 2.БИ.2.4.4, 2.БИ.3.4.4) 
Познаје основне заразне болести 

биљака, животиња и човека, зна 

узрочнике и основне мере превенције. 

(2.БИ.1.5.1, 2.БИ.2.5.1, 2.БИ.3.5.1)  

Познаје основне (болести и) поремећаје 

у раду најважнијих органа и органских 

система, зна узрочнике и основне мере 

превенције. (2.БИ.1.5.2, 2.БИ.2.5.2, 

2.БИ.3.5.2)  Познаје принципе вођења 

здравог живота и разуме значај 

поштовања ових принципа. (2.БИ.1.5.3, 

2.БИ.2.5.3, 2.БИ.3.5.3) Зна и разуме 

промене које се код човека одигравају у 

адолесценцији и њихов утицај на 

свакодневни живот. (2.БИ.1.5.4, 

2.БИ.2.5.4, 2.БИ.3.5.4)  

Активно учешће у 

конверзацији и 

записивању у 

свеске 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Активно учешће у 

конверзацији и 

записивању у 

свеске 

Активно вербално 

и демонстративно 

учешће уз 

употребу 

интернета и  

електронског 

уџбеника 
 
 
 
 
 
 
Активно вербално 

и демонстративно 

учешће уз 

употребу 

интернета и  

електронског 

уџбеника 
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3.1.1.10. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 
Циљ предмета:  Циљ учења Технике и технологије је да ученик развије теничко-технолошку писменост, да изради 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:            5(пети)                   Годишњи фонд часова:72 

 
Садржаји по темама 

 
Начин остваривања рада 

 
Стандарди-исходи 

Активности 

ученика у 
образовно-

васпитном раду 

Активности наставника 

у образовно-васпитном 
раду 

1. Животно и 

радно 

окружење 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. САОБРАЋАЈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 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 
 
 
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 

− Описује улогу технике , технологије и 

иновација у развоју заједнице и њихово 

повезивање 
− Разлике 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  
− Органиѕује радно окружење у кабинету 
− Правилно и безбедно користи техничке 

апарате и ИКТ уређаје у животном и 

радном окружењу 
− Процени како би изгледао живот људи 

без саобраћаја 
− Класификује врсте саобраћаја и 

саобраћајних средстава према намени 
− Наводи професије у подручју рада 

саобрај 
− Направи везу између савременог 

саобраћаја и коришћења информационих 

технологија 
− Разликује безбедно од небезбедног 

понашања пешака, возача бицикла и 

Пажљиво прати 

излагање 

наставника и 

осталих ученика 
 
Користи различите 

изворе знања  
 
Проналази нове 

информације 
 
Уочава 
 
Разликује  
 
Упоређује  
 
Класификује 
 
Износи своје 

мишљење 
 
Уређује и 

презентује 
 
Закључује 
 
Процењује 

 
Организатор и релаизатор наставе 
 
Презентује 
 
Усмерава ученика  
 
Подстиче на размишљање 
 
Развија код ученика аналитичко, синтетичко , индуктивно , дедуктивно мишљење 
 
Прати напредовање ученика  
 
Наводи ученике на одговарајуће закључке  
 
Упознаје их са техничким напретком од праисторије до данашњег доба 
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3. ТЕХНИЧКА 

И 

ДИГИТАЛН

А 

ПИСМЕНОС

Т 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

саобраћајни полигон 
Обавезе и одговорност деце као 

учесника у саобраћају 
Заштитна опрема потребна за 

безбедно управљање бициклом и 

дечијим возилима. 
 
 
Прибор за техничко цртање (оловка , 

гуимица лењир , тругаоници , 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 улова 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 , smartphone, 
дигитални фотоапарат) 
Апликација за дигиталну обраду 

слике. Операције подешавања 

осветљености и контраста слике 
Промена величине / резолуције слике, 

издвајање дела слике 
Креирање докумената у програму за 

обраду текста 
Форматирање текста , уметање слике 

и графике 
Интернет претрага и приступ онлине 

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 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 
− 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 доккумента са графичким 

елементима 
− Користи Интернет сервисе за претрагу 

поступање онлине ресурсима 
− Предузима одговорност за рад 
− Престави идеје и планове за акције које 

предузима користећи савремену 

информационо-комуникациону 

технологију и софтвер 
− Повезује својства природних материјала 

са применом 
− Објасни технологије прераде и обраде 

сопствени рад и 

напредак 
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4. РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОД
ЊА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. КОНСТРУКТ

ОРСКО 

МОДЕЛОВА
ЊЕ 

ресурсима. 
 
 
 
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 

тесетера , брусни папир, стега. 
 
 
 
 
 
Израда предмета/модела ручном 

обрадом и спајањем папира и/или 
дрвета, текстила , коже коришћењем 

одговарајућих техника , поступака, 

алата. 
Приказивање идеје, поступка израде и 

решења/производа. 
Тимски рад и подела задужења у 

тиму. 

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 
− 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 

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 учесницима 
− Процењује остварен резултат и развија 

предлог унапређења 
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3.1.1.11. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 

Циљеви предмета: 
Да разноврсним и систематским моторичким активностимадоприносе интегралном развоју личности ученика. 
 

Садржаји по темама Начин остваривања Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 

Атлетика 

Настава физичког васпитања 
остварује се кроз  индивидуални 
рад, рад у пару, рад у групи, тимски 
часови кроз вербалну 

комуникацију, демонстрацију, 
путем фронталног рада у 
корелацији са другим наставним 
предметима  

ФВ.1.1.3.Ученици правилно трче 
варијантама технике трчања на 
кратке,средње и дуге стазе,скачу у 
даљ,у вис,бацају куглу и мере 

резултате. 
ФВ.1.1.4.Знају терминологију, 
значај трчања, основе тренинга и 
пружа прву помоћ.  
ФВ.2.1.7. Ученици знају правила за 
такмичење. 

трчање,  
скакање,  
ходање,  
бацање 

Објашњавање,подстицање, 
посматрање, различитости, 
развијање физичких способности, 
теоријско образовање, 

демонстрација вежби, уочавање, 
провера, усвајање, уважавање. 

Гимнастика 

Настава физичког васпитања 

остварује се кроз  индивидуални 
рад, рад у пару, рад у групи, тимски 
часови кроз вербалну 
комуникацију, демонстрацију, 
путем фронталног рада у 
корелацији са другим наставним 
предметима  

ФВ.1.1.11.Ученици правилно 

изводе вежбе на тлу. 
ФВ.1.1.12.Ученици правилно 
изводе прескоке разношку или 
згрчку уз помоћ. 
ФВ.1.1.14. Ученици правилно 
извод основне вежбе на 
двовисинском разбоју. 
ФВ.1.1.16. Ученици правилно 
изводе основне вежбе на 

круговима. 
ФВ.1.1.17. Ученици правилно 
изводе основне вежбе на 
паралелном разбоју. 
 ФВ.1.1.18. Ученици правилно 
изводе основне вежбе на вратилу. 
ФВ.1.1.19.Знају називе вежби, 
основе организације рада на справи 

и пружају прву помоћ. 

Ученик изводи вежбе на 

тлу,разбоју, 
круговима,паралелном 
разбоју,вратилу и правилно изоди 
прескок разношку и згрчку. 

Објашњавање,подстицање, 

посматрање, различитости, 
развијање физичких способности, 
теоријско образовање, 
демонстрација вежби, уочавање, 
провера, усвајање, уважавање. 
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Рукомет 

Настава физичког васпитања 
остварује се кроз  индивидуални 
рад, рад у пару, рад у групи, тимски 
часови кроз вербалну 

комуникацију, демонстрацију, 
путем фронталног рада у 
корелацији са другим наставним 
предметима  

ФВ.1.1.1. Ученици на основном 
нивоу играју рукомет примењујући 
основне елементе технике, 
неопходна правила и сарађују са 

члановима екипе изражавајући 
сопствену личност уз поштовање 
других. 
ФВ.1.1.2.Знају функцију рукомета, 
основне појмове, неопходна 
правила, основне принципе 
тренинга и пружају прву помоћ. 

хвата, додаје у месту и кретању, 
води лопту, шутира на го, финтира, 
блокира, примена правила у игри и 
познавање судијских правила 

Објашњавање,подстицање, 
посматрање, различитости, 
развијање физичких способности, 
теоријско образовање, 

демонстрација вежби, уочавање, 
провера, усвајање, уважавање. 

ММФ тестови 

Настава физичког васпитања 
остварује се кроз  индивидуални 
рад, рад у пару, рад у групи, тимски 
часови кроз вербалну 
комуникацију, демонстрацију, 
путем фронталног рада у 
корелацији са другим наставним 
предметима  

ФВ.1.2.1. Ученици знају смисао 

Физичког васпитања. 
ФВ.1.2.2. Ученици знају утицај 

физичког вежбања. ФВ.1.2.3. 

Ученици знају основне појмове 

везане за физичко вежбање. 
 

Висина и тежина,скок у даљ из 

места,бацање медицинке у 

даљ,одбијање лопте од 

зида,трчање на 30метара,трчање 

на 600 и 800метара. 

Објашњавање,подстицање, 
посматрање, различитости, 
развијање физичких способности, 
теоријско образовање, 
демонстрација вежби, уочавање, 
провера, усвајање, уважавање. 
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3.1.1.12. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
 
Циљеви предмета: 
 
Циљ наставе информатике и рачунарства у основној школи јесте да се ученици упознају са рачунарским системом, 

оперативним системом (Windows), коришћење MS Offica (Word, PowerPoint), Интернет као и увод у програмирање (Scratch).  
 
Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном 

раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном 

раду 
РАЧУНАРСКИ СИСТЕМ  
Основни делови рачунарског 

система, шеме рачунаског 

система, улазно/излазне 

јединице 

Увођење у рачунарски систем 
остварити обрадом основних 

појмова из области 

рачунарства и њихових 

задатака. Увести ученике у 

основне делове рачунарског 
система, његове шеме као и 

улазно/излазне јединице.  

Ученици треба да: 
- разумеју основне делове 

рачунара саме њихове шеме 

као и улазне/излазне јединице. 
 

Посматрање, слушање, 

дискусија,закључивање, 

истраживање, сналажење, 

откривање, коришћење 

литертуре за ученике 

(уџбеник), коришћење  
Интернета 

Упућујe  ученике, посматра, 

бележи, презентује, предаје,  

даје упутства, користи 

информационе технологије, 

евалуира, упућује на 

литературу и интернет, 
организује групни рад, 

израђује наставне материјале, 

усклађује рад са индивидуал-
ним способностима ученика, 

поштује узрасне и развојне 

карактеристике ученика, води 

наставни процес, охрабрује, 

мотивише, даје повратне 

информације. 
ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМ  
Оперативни систем Windows, 
Коришћење Windows 
explorerа, чување и 

организација података, рад са 

сликама.  
 

У оквиру оперативног система 

проширивати знања 

оперативног система 
коришћењем Windows exlorera 
као и чување подата и рад са 

сликама у оквиру овога 

система. 

- комуницирају на језику 

рачунара (користе стручну 

терминологију и рачунар) 
 

Посматрање, слушање, 

дискусија,закључивање, 

истраживање, сналажење, 
откривање, коришћење 

литертуре за ученике 

(уџбеник), коришћење  

Интернета 

Упућујe  ученике, посматра, 

бележи, презентује, предаје,  

даје упутства, користи 
информационе технологије, 

евалуира, упућује на 

литературу и интернет, 

организује групни рад, 

израђује наставне материјале, 

усклађује рад са индивидуал-
ним способностима ученика, 

поштује узрасне и развојне 

карактеристике ученика, води 

наставни процес, охрабрује, 
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мотивише, даје повратне 

информације. 
КОРИШЋЕЊЕ MS OFFIC-a  
Рад са текстом (MS Word), Рад 

са мултимедијима (Movie 
Macker), Рад са 
презентацијама (PowerPoint) 
 

Област која остварује 

континуитет информатичке 

писмености с циљем да 

ученици науче да користе 
рачунар за рад са текстом и 

израду презентација. Посебан 

аспект употребе рачунара и 

периферних уређаја је у 

функцији управљања 

техничким системима и 

процесима (интерфејс - систем 

веза са рачунаром). У ту сврху 

се са рачунаром повезује 

интерфејс а користе се готови 

програми (софтвер) за 

управљање. У практичним 
вежбама користити рад са 

конструкторима на бази 

интерфејс - технологије, 

односно моделе управљани 

рачунаром.  
 
 
 
 
 
 
 

- користе рачунар за рад са 

текстом, прикупљању 

информација у оквиру 

мултимедије као и у њиховој 
обради и рад на презентацији 
 

Посматрање, слушање, 

цртање, 

дискусија,закључивање, 

истраживање, сналажење, 
откривање, коришћење 

литертуре за ученике 

(уџбеник), коришћење  

рачунарских програма и 

Интернета 

Упућујe  ученике, посматра, 

бележи, презентује, предаје,  

даје упутства, користи 

информационе технологије, 
евалуира, упућује на 

литературу и интернет, 

организује групни рад, 

израђује наставне материјале, 

усклађује рад са индивидуал-
ним способностима ученика, 

поштује узрасне и развојне 

карактеристике ученика, води 

наставни процес, охрабрује, 

мотивише, даје повратне 

информације. 

ИНТЕРНЕТ  
Безбедност на интернету, 

Претраживање на интернету, 

одабир резултата и 

преузимање садржаја, Заштита 

приватности личних података, 

Заштита здравља, Ризик 

зависности. 
 

Стицање знања о интернету. 
Акценат је на безбедности, 

претраживању, преузимању 
као и на заштити приватности 

и ризику од зависности.  

- препознају безбедност на 

интернету, претраживање, 

сама заштита од интернета и 

њихових личних података и на 

основу тога баве се ризиком 

од зависности.  

Посматрање, слушање, 

цртање, 

дискусија,закључивање, 

истраживање, сналажење, 

откривање, коришћење 

литертуре за ученике 

(уџбеник), коришћење  

Интернета 

Упућујe  ученике, посматра, 

бележи, презентује, предаје,  

даје упутства, користи 

информационе технологије, 

евалуира, упућује на 

литературу и интернет, 

организује групни рад, 

израђује наставне материјале, 

усклађује рад са индивидуал-
ним способностима ученика, 
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поштује узрасне и развојне 

карактеристике ученика, води 

наставни процес, охрабрује, 

мотивише, даје повратне 

информације. 
УВОД У ПРОГРАМИРАЊЕ 
Увод у логику и скупове, Увод 

у алгоритме аритметичке 

писмености, Увод у 

програмирање (Scratch), Радно 

окружење програма, Алати за 

рад са графичким објектима, 

Алати за рад са текстом, 

Алати за рад са звуком, 

Блокови наредби, Програмске 

структуре , Израда пројектног 

задатка. 
 

За информатичко образовање 
посебно је важно да упознају 
алгоритамску писменост 

приликом коришћења 

програмирања. Ученици треба 

да науче да користе 

програмски језик (Scratch), 
његове алате за рад са 

текстом, алате за рад са 

звуком, његови графички 

објекти и разни други блокови 

наредби. 

- служе и користе рачунар за 
описмењавање и самостално 

програмирање у Scratch-u, рад 

да његовим алатима као и 

самостална израда задатог 

задатка. 

Посматрање, слушање, 
цртање, 

дискусија,закључивање, 

истраживање, сналажење, 

откривање, коришћење 

литертуре за ученике 

(уџбеник), коришћење  

Интернета 

Упућујe  ученике, посматра, 
бележи, презентује, предаје,  

даје упутства, користи 

информационе технологије, 

евалуира, упућује на 

литературу и интернет, 

организује групни рад, 

израђује наставне материјале, 

усклађује рад са индивидуал-
ним способностима ученика, 

поштује узрасне и развојне 

карактеристике ученика, води 

наставни процес, охрабрује, 
мотивише, даје повратне 

информације. 
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3.1.2. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
 

Анкета за ученике и родитеље за одабир обавезног изборних предмета се сваке школске године обавља у току другог 

полугодишта за наредну школску годину. У случају верске наставе ученицима је понуђено да се изјасне које верско учење 

желе да изучавају. Тренутно се за ученике од петог до осмог разреда изводи верска настава – православни катихизис. У 

прилогу овог документа су резултати анкете.  
 

3.1.2.1. ВЕРСКА НАСТАВА - ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
 

Циљеви предмета: 
Упознати ученике са историјом спасења људског рода(Стари завет) Објаснити ученицимада Бог није оставио свет након 

Адамовог пада 
-Бог не одустаје од свог плана 
-Бог полако припрема свет преко Израиља  за долазак Исуса Христа. 
-Упознати ученике са историјом спасења људског рода. 
-Преко врлина старозаветних личности подстаћи ученике на исте врлине. 
 

Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
Увод     
Припрема света за долазак 

Сина Божијег у свет(Бог није 

одустао од свог плана да свет 

живи вечно и поред одбијања 

првог адама да тај план 

спроведе у дело) 

Разговор,одговори на 

питања,излагање,рад на 

тексту,цитати,сценско 

извођење,рад на 

стварности,продуктивно 

стварање,игра и рад 

-Бити кадар да опише да је Бог 

створи свет и човека да би 

постојали вечно 
-бити кадар да опише да је Бог 

створио с циљем да се свет 

спасе кроз човека у заједници 

са Њим 
-бити кадар да опише да Бог 

није одустао од свог плана да 

свет и човек постоје вечно 
иако је Адам одбио заједницу 

са Њим 

-Игра и рад 
-симулације 
-дружење 
-усмеравање једних према 

другим 
-рад на метеријалу 
-развијање квалитетне 

међусобне комуникације и 

зависности 

-Проблемско проучавање 

наставне теме 
-интерпретација градива 
-учење ученика 
-усмеравање 

Избор Аврама и његових 

потомака као почетак 

Цркве(Стари Завет између 

Бога и људи) 

-Разговор,одговори на 

питања,излагање,рад на 

тексту,цитати,сценско 

извођење,рад на 

стварности,продуктивно 

-Бити кадар изложити 

чињенице које говоре да Бог 

није одустао од свог 

плана,остварења Царства 

небеског и литургијске 

 -Игра и рад 
-симулације 
-дружење 
-усмеравање једних према 

другим 

-Проблемско проучавање 

наставне теме 
-интерпретација градива 
-учење ученика 
-усмеравање 
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стварање,игра и рад заједнице са човеком -рад на метеријалу 
-развијање квалитетне 

међусобне комуникације и 

зависности 
Аврам и јеврејски народ као 

праслика Христа и Цркве 
-Чување и спознаја природе 
-разговор 
-спонтани разговор 
-рад на материјалу 

-Описивати појмове у Старом 

и Новом завету 
-описивати индетитет Цркве у 
Старом и Новом завету 
-упоређивати старозаветне и 

новозаветне изразе 

-Игра и рад 
-симулације 
-дружење 
-усмеравање једних према 

другим 
-рад на метеријалу 
-развијање квалитетне 

међусобне комуникације и 

зависности 

-Развијати наду у други 

Христов долазак 

Десет Божијих 

заповести(однос човека према 

Богу и другом човеку у 

старозаветној Цркви) 

-Игра и рад 
-симулације 
-дружење 
-усмеравање 

-Ученици треба да опише 

догађаје примања Синајског 

закона 
-објасни значење десет 

Божијих заповести са причом 
-усвојити чињеницу да 

инивидуализам разара 
литургијску заједницу 

-Игра и рад 
-симулације 
-дружење 
-усмеравање једних према 

другим 
-рад на метеријалу 
-развијање квалитетне 
међусобне комуникације и 

зависности 

-Обрадити причу Слободан си 
-преобликовати приче према 

сопственом искуству и 

упућивати ученике на то 
--упознати ученике са десет 

Бођијих заповести без анализе 

тумачења 

Старозаветни мотиви зу 

православној иконографији 
Игра и рад 
-симулације 
-дружење 
-усмеравање 

-Ученици на иконам да 

препознају старозаветне 

мотиве 
-бити кадар разговарати о 

парадоксу историјски догађаја 

у будућности 

-Игра и рад 
-симулације 
-дружење 
-усмеравање 
-ликовно изражавање 

-Објашњење 
-рад на материјалу 
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3.1.2.2. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 
 
 Назив предмета  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 Циљ  Циљ наставе и учења грађанског васпитања је да ученик изучавањем основних принципа, вредности и 
   процедура грађанског друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца 
   и заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демократске вредности. 
 Разред  пети    

 
Годишњи фонд 
часова  36 часова    

       

       
 / ОБЛАСТ ТЕМА  ИСХОДИ  

САДРЖАЈИ  
  

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

      

   - разликује жеље од потреба и наведе примере везе између  Потребе и права 
   потреба и људских права;  Потребе и жеље. 
   - препозна своје потребе, као и потребе других и да их  Потребе и права. 
   уважава;  Права и правила у учионици. 
   - штити своја права на начин који не угрожава друге и  Правила рада у учионици, доношење групних 
   њихова права;  правила. 
   - учествује у доношењу правила рада групе и поштује их;  Права детета у документима о заштити 
   - аргументује потребу посебне заштите права детета;  права 
 ЉУДСКА ПРАВА  - на примеру препозна уграђеност права деце у  Посебност права детета и људска права. 
 Права детета  основним документима која уређују рад школе;  Конвенција о правима детета. 
   - наводи примере и показатеље остварености и кршења  Врсте права. 
   дечијих права;  Показатељи остварености и кршења дечијих права. 
   - наводи чиниоце који утичу на остварење дечијих права;  Конвенција о правима детета у документима 
   - поштује права и потребе ученика који су у инклузији у  која се односе на школу. 
   његовом одељењу/школи;    
   - препозна ситуације кршења својих права и права других;    
   - идентификује кршење људских права на примеру неког    
   историјског догађаја;    
      

   - поштује правила одељенске заједнице и правила на нивоу  Права и функционисање заједнице 
   школе;  Моје заједнице. 
   - поступа у складу са моралним вредностима грађанског  Школа као заједница. 
   друштва;  Одлучивање у учионици и школи. 
 

ДЕМОКРАТСКО  - искаже свој став о значају правила у функционисању  Гласање и консензус као демократски начини 
  

заједнице;  
одлучивања.  ДРУШТВО   

  - понаша се у складу са правилима и дужностима у школи;  
Одговорности и обавезе у заједници  

Школа као заједница   
  - наводи начине демократског одлучивања;  

Одговорност деце.     
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   - препозна одговорност одраслих у заштити права деце;  Одговорности одраслих (родитеља, наставника). 
   - објасни улогу појединца и група у заштити дечијих права;  Кршење и заштита права 
   - реално процени сопствену одговорност у ситуацији  Шта могу и коме да се обратим у ситуацијама 
   кршења нечијих права и зна коме да се обрати за помоћ;  насиља. 

   
- препозна и анализира сличности и разлике између 
ученика у  Наши идентитети 

 
ПРОЦЕСИ У  групи;  Наше сличности и разлике 

  - прихвата друге ученике и уважава њихову различитост;  (раса, пол, национална припадност, друштвено  
САВРЕМЕНОМ   

  - проналази примере моралних поступака у књижевним  
порекло, вероисповест, политичка или друга  СВЕТУ   

  
делима које чита, у медијима и у свакодневном животу;  

уверења, имовно стање, култура, језик, старост  
Сукоби и насиље   

  - наводи примере из свакодневног живота предрасуда,  и инвалидитет).     

   стереотипа, дискриминације, нетолеранције по различитим  Стереотипи и предрасуде. 

  

 
 
    

 основама; Дискриминација. 
 - проналази примере нетолеранције и дискриминације у Толеранција. 
 књижевним делима која чита; Сукоби и насиље 
 - у медијима проналази примере предрасуда, стереотипа, Сукоби и начини решавања сукоба. 
 дискриминације, нетолеранције по различитим основама и Предности конструктивног решавања сукоба. 
 критички их анализира; Врсте насиља: физичко, активно и пасивно, 
 - препозна и објасни врсте насиља; емоционално, социјално, сексуално, дигитално. 
 - прави разлику између безбедног и небезбедног Реаговање на насиље. 
 понашања на друштвеним мрежама; Начини заштите од насиља. 
 - заштити од дигиталног насиља;  
 - анализира сукоб из различитих углова (препознаје потребе  
 учесника сукоба) и налази конструктивна решења  
 прихватљива за све стране у сукобу;  
 - аргументује предности конструктивног начина решавања  
 сукоба;  
 

- препознаје примере грађанског активизма у својој школи Планирање и извођење акција у школи у  
 и исказује позитиван став према томе; корист права детета 
 - идентификује проблеме у својој школи; Учешће ученика у школи. 

 
- прикупља податке о проблему користећи различите изворе 
и Избор проблема. 

 технике; Тражење решења проблема. 
 - осмишљава акције, процењује њихову изводљивост и Израда плана акције. 
 предвиђа могуће ефекте; Анализа могућих ефеката акције. 
 - активно учествује у тиму, поштујући правила тимског рада Планирање и извођење акције. 

ГРАЂАНСКИ (у групној дискусији показује вештину активног слушања, Завршна анализа акције и вредновање ефеката. 
АКТИВИЗАМ  износи свој став заснован на аргументима, комуницира на Приказ и анализа групних радова. 
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 неугрожавајући начин);  
 - учествује у доношењу одлука у тиму/групи поштујући  
 договорене процедуре и правила;  
 - учествује у извођењу акције;  
 - процењује ефекте спроведене акције и идентификује  
 пропусте и грешке;  
 - презентује, образлаже и аргументује изабрану акцију и  
 добијене резултате за унапређивање живота у школи.  
   

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  
Српски језик и књижевност  
Матерњи језик  
Историја 
Ликовна култура  
Музичка култура 
Информатика и рачунарство 
  

УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
  

Програм наставног предмета грађанско васпитање, у другом циклусу основног образовања и васпитања, организован је по 
моделу спирале и оријентисан је на остваривање исхода. Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу онога што су стекли учећи 

овај предмет. Они представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у четири области (Људска права, Демократско 
друштво, Процеси у савременом свету и Грађански активизам) које се налазе у свим програмима другог циклуса. Теме по областима се спирално 

развијају што значи да се постојећи садржаји из разреда у разред проширују и 
продубљују, а многи исходи се надограђују или се, ако је у питању вештина, унапређују. Типичан пример   
важне, а наставник их, у непосредном раду са ученицима, интегрише јер између њих постоји природна веза.  
У програму су наведени садржаји које наставник може да допуњује, проширује и мења према конкретним потребама и плану сопственог рада али 
увек имајући у виду исходе које треба остварити. Редослед наведених исхода не исказује њихову важност јер су сви од значаја за постизање општег 

циља предмета. Између исхода, како у оквиру једне, тако и више области, постоји повезаност. Остваривање једног исхода доприноси остваривању 

других исхода. Многи исходи су процесни и представљају резултат кумулативног дејства образовно-васпитног рада, током дужег временског 
периода. Посебност грађанског васпитања је у томе што је оно део ширег концепта образовања за демократију и грађанско друштво  и у том смислу је 

тесно повезано са таквог исхода су они који се односе на комуникацију. Активно слушање и конструктивно реаговање су исходи који се постепено 
унапређују кроз бројне активности и садржаје. Слично је и са јачањем осетљивости за потребе и права других, препознавање дискриминације и многе 

друге  
исходе који се не могу брзо и лако остварити обрадом само једног програмског садржаја. Све четири области су једнако другим предметима, 
ваннаставним активностима и уопште етосом школе.  
По врсти, исходи могу бити: 

a) сазнајни (нпр. објасни улогу појединца и група у заштити дечијих права);  
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b) емоционални (нпр. препозна своје потребе, као и потребе других); 
v) вољни (нпр. учествује у извођењу акције);  

g) комбиновани (нпр. препознаје примере грађанског активизма у својој школи и исказује позитиван став према томе јер ставови садрже 
сазнајну, емоционалну и вољну компоненту).  

Сазнајни исходи се најлакше остварују, али тек кад су исходи све три врсте остварени општи циљ предмета је достигнут у потпуности. Зато није 

довољно познавати принципе конструктивне комуникације већ и комуницирати на такав начин. У овом програму постоје многи исходи који су 

вољни и манифестују се у понашању ученика али треба имати у виду да је за њихово остварење потребно више времена и више прилика да се 

научено непосредно практикује. Образовање за демократију није исто што и образовање о демократији. Зато овај програм тежиште не ставља на 

знања, већ на вештине применљиве у свакодневном животу у демократској заједници, на демократске ставове и вредности о универзалности 

права, једнакости, слободи и одговорности, социјалној осетљивости и припадности заједници, уз спремност да се активно делује за сопствену 

добит као и добит других. 
  
Остваривање овако постављених исхода захтева примену различитих интерактивних облика рада као и одабир и коришћење одговарајућих метода и 

техника рада са ученицима. Наставници су у прилици да бирају: радионице, симулације, играње улога, студије случаја, дебате, дискусије, пројекте, 
истраживања, промоције, покретање акција као и да сами осмисле неке друге активности. За ученике петог разреда неке од ових метода рада су 

новина те их треба постепено навикавати на начин рада где су и они активни креатори наставе.  
Садржај грађанског васпитања има природну везу са другим наставним предметима. То се види у исходима који се односе на препознавање 
добрих примера и кршење људских права у садржајима који се обрађују у историји или у књижевним делима која се читају у оквиру српског 

језика и књижевности, односно матерњег језика. Из тог разлога, међупредметно планирање је велика подршка остварењу циља овог предмета.  
Посебну пажњу треба обратити на последњу област програма где се претходно стечена знања и вештине интегришу и практикују. Акције треба да 
буду мале и изводљиве али да имају све неопходне кораке. Ученике треба охрабривати када наиђу на тешкоће и јасно указивати да су и неуспеле 

акције такође добре, јер њиховом анализом долазимо до увида који су кораци били погрешни. Бројни су примери тема у оквиру којих се могу 

осмислити акције у школи у корист права детета. На пример, вршњачка подршка је важан сегмент укупне подршке инклузивног образовања, тако да 
је укљученост младих људи у овај сегмент живота и рада школе веома значајан. Он се огледа управо у заједничком промишљању наставника и 

ученика на тему како осмислити план подршке, како га најуспешније реализовати, водећи рачуна о потребама сваког ученика обухваћеног 

инклузивним образовањем.  
У предмету грађанско васпитање продукти ученичких активности имају посебан значај. Они могу бити различите врсте као што су постери, аудио-
визуелни записи, презентације, прикази резултата истраживања, представе и друго. Они се могу користи при интеграцији или рекапитулацији 

обрађених садржаја, процени напредовања ученика, као и самопроцени наставника колико успешно ради. Продукти се могу користити и ван групе, 
на пример на изложби у холу школе, у школским новинама, сајту школе, у раду ученичког парламента, у локалној заједници или локалним медијима.  
За реализацију наставе овог предмета и остваривање дефинисаних исхода, врло је важна улога наставника. Он је модел који својим понашањем даје 

пример и доприноси стварању демократске атмосфере која је погодна за размену и аргументовање идеја и мишљења међу ученицима; он је тај који 

даје повратне информације и подстиче ученике на разумевање односа у групи. Конструктивна комуникација и демократске процедуре нису само циљ 

већ и начин да се остваре жељени исходи. Битно је да наставник обезбеди равноправну укљученост сваког ученика (уважавајући различитост како у 
стиловима учења тако и у типу личности). Реализација програма треба да се одвија у складу са принципима интерактивних односа (активне, 

проблемске и истраживачке наставе), са сталним рефлексијама на одговарајуће појаве из друштвеног контекста (прошлости и још више садашњости). 

Посебан захтев за наставнике представља потреба за припремом нових, актуелних материјала који најбоље одговарају садржају и исходима. Они се 
могу наћи у различитим изворима информација. За реализацију појединих тема могу се користити филмови јер активирају когнитивну и афективну 

страну личности и подстицајно делују на ученике да искажу мисли, осећања и ставове. Не треба занемарити ни интернет и различите социјалне мреже 

јер су то облици комуникације који су блиски младима и на којима се могу препознати и анализирати многи проблеми живота у савременом свету, 
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али и разговарати о говору мржње, нетолеранцији, другим облицима кршења права, као и дигиталном насиљу. Наставник треба да обезбеди да се на 
часу сваки ученик осећа уважено, прихваћено и добродошло у својој различитости, уз обавезу да поштује и уважи друге и другачије погледе и 

мишљења. Наставник треба да подстиче код ученика способност да разумеју сопствену одговорност у ситуацијама дискриминације и насиља, као и да 

бирају конструктивне начине реаговања на њих.  
Због специфичног статуса предмета (изборност у сваком разреду) сасвим је извесно да ће група у петом разреду бити хетерогена по искуству у 

области грађанског васпитања (најчешће промене изборног предмета дешавају се на преласку у други циклус). Зато је важно на почетку школске 
године пажљиво и уз поштовање процедура донети правила рада (јер група без реда и основних правила не може бити демократска).  Битно је и да сви 

ученици учествују у доношењу правила како би свима била разумљива њихова функција. А да би се поштовала важно је да се договоре и прихвате 

начини њихове контроле (ученици одлучују о мерама за њихово непоштовање). Неколико првих часова су прилика да се ученици подсете шта су 
научили, да размене сопствена знања, ставове, вредности и вештине као и да се уведу у садржаје којима ће се бавити. Посебну пажњу треба обратити 

на ученике који се по први пут у петом разреду сусрећу са овим предметом. На основу утврђених потреба ученика, наставник ће планирати 

реализацију наставе за сваку конкретну групу. Таква ситуација неуједначеног предзнања је прилика за вршњачко учење јер током часа грађанског 

васпитања ученици уче једни од других и доприносе настави својим искуствима, знањима и способностима.  
Значај предмета налази се и у чињеници да исходи грађанског васпитања у великој мери доприносе развоју неколико међупредметних 

компетенција и да се његови садржаји врло добро уклапају у различите ваннаставне активности. Посебно је значајан допринос развоју 
међупредметне компетенције комуникација јер се при раду на свим садржајима инсистира на исказивању сопственог мишљења, осећања, ставова 

и то на начин који не угрожава друге, као међупредметне компетенције решавање проблема јер је приступ предмету да се у свакој тематској 

целини ученици оснажују да препознају проблеме али и активно траже решења.  
Чињеница да се предмет описно оцењује не умањује потребу да се континуирано прати напредовање ученика у достизању исхода које започиње 

иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати његово даље напредовање. Свака активност је добра 

прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у 

остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика. Грађанско васпитање пружа изузетну могућност за неговање саморефлексије 

(промишљање ученика о томе шта зна, уме, може) и подстицање саморегулације процеса учења кроз постављање личних циљева напредовања
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3.2. ШЕСТИ РАЗРЕД 

 
3.2.1. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ  

 
3.2.1.1. СРПСКИ ЈЕЗИК 

 
ЦИЉ:Да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се правилно изражавати. 

Развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује. Развијање потребе за књигом, способности 

да се њоме служе као извором сазнања. Упознавање и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима 

српске књижевности. Васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарноси и других 

моралних вредности.  
 

 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

РАДА 

ИСХОДИ 
СТАНДАРДИ АКТИВНОСТ 

НАСТВНИКА 
АКТИВНОСТ 
УЧЕНИКА 

ЈЕЗИК 
-ГЛАСОВИ У 
СРПСКОМ 

ЈЕЗИКУ/ПОДЕЛА 
-ГЛАСОВНЕ 

ПРОМЕНЕ 
-ВРСТЕ И ПОДВРСТЕ 

РЕЧИ 
-СЛУЖБА РЕЧИ У 

РЕЧЕНИЦИ 
-ГЛАГОЛСКИ 

ОБЛИЦИ 
-СТИЛСКЕ ФИГУРЕ 
 
 
 
 
 
 

У настави језика ученици се 

оспособљавају за правилну усмену и 
писмену комуникацију стандардним 

српским језиком. Основни 

програмски захтев и настави 

граматике јесте да се ученицима језик 

представи и тумачи као систем. 

Поступност се обезбеђује смим 

избором и распоредом наставних 

садржаја. Указивањем на ниво 

програмских захтева омогућује се да 

се ученици не оптерећују обимом и 

дубином обраде језичке грађе. 
Селективност се остварује избором 

најосновнијих језичких законитсти и 

информација о њима. Из фонетике од 

самог почетка ученике треба 

навикавати да уочавају фонетска 

правила и  категорије и логички их 

Ученици требају да познају 

фонетику и гласовне промене, 
познају придевске заменице, 

падеж, значење и службу речи 

у реченици. Требају да 

препознају све глаголске 

облике и да задовоље следеће 

стандарде у складу са 

наведеним: CJ.1.3.1.;  
CJ.1.3.3.  
CJ.1.3.4.  
CJ.1.3.7.  
CJ.1.3.8. CJ.1.3.9.  
CJ.1.3.5.  
CJ.1.3.10. CJ.1.3.13.  
CJ.1.3.14.  
CJ.1.3.15. 
CJ.1.3.16.  
CJ.2.3.2.  

Упућују ученике, посматра, 

бележи, презентује, предаје, 
даје упутства, користи 

информационе технологије, 

евалуира, упућује на 

литературу и интернет, 

организује групни рад, 

израђује наставне материјале, 

усклађује рад са 

индивидуалним 

способностима ученика, 

поштује узрасне и развојне 

карактеристике ученика, води 
наставни процес, фацилитира, 

охрабрује, мотивише, даје 

повратне информације. 

Писање, слушање, 
Рад на тексту, закључивање,  
Решавање задатака, 

откривање, анализа и синтеза, 
индукција 
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уводити и у синтаксичке 

законитости. Програмске садржаје из 

акцентологије обрађивати у настави 

језика , читања и језичке културе 

CJ.2.3.3.  
CJ.2.3.4. CJ.2.3.10.  
CJ.2.3.11.  
CJ.3.3.1.  
CJ.3.3.2.  
CJ.3.3.4.  
CJ.3.3.7. 
 

КЊИЖЕВ 
НОСТ 
ЛИРИКА 
ЕПИКА 
ДРАМА 
ДРАМАТИЗАЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 

 
Читање 
Изражајно читање негује се 

систематски, вежбања у изражајном 

читању изводе се плански на 

текстовима различите садржине и 

облика, уз солидно наставниково и 

учениково припремање. 
Читање у себи је најпродуктивнији 

облик стицања знања, увек је 

усмерено и истраживачко ;помоћу 

њега се ученици оспособљавају за 
свакодневно стицање информација и 

за учење. 
Ученици се уводе у "летимично" 

читање које се састоји од брзог 

тражења информација и значења у 

тексту. 
Изражајно казивање напамет 

научених текстова и одломака у 

прози и стиху значајан је облик рада 

у развијању говорне културе ученика 

и знатно зависи од начина учења и 

логичког усвајања текста. 
Тумачење текста 
Са обрадом такста почиње се после 

успешног читања наглас и у себи(по 

потреби више пута).При обради 

текста примењиваће се у већој мери 

јединство аналитичких и синтетичких 

поступака и гледишта. 
Ученике треба ревносно навикавати 

 
 
 
 
 
 
Ученици разликују стилске 

фигуре, одређују идеје, 

композицију, мотиве и форму, 

карактеристике лика и њихову 

међусобну повезаност. 

Препознају врсте стиха и  
облике казивања.Самостално 

писање наративних 

дескриптивних текстова и да 

задовоље следеће стандарде у 

складу са наведеним: CJ.1.4.1.  
CJ.1.4.2.  
CJ.1.4.3.  
CJ.1.4.4.  
CJ.1.4.5.  
CJ.1.4.6.  
CJ.1.4.7.  
CJ.1.4.8.  
CJ.1.4.9.  
CJ.2.4.1.  
CJ.2.4.9.  
CJ.2.4.5. 
CJ.2.4.7.  
CJ.2.4.8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
слушање, разговор, расправа, 

излагање, читање, 

истраживачки рад, 
критичко мишљење, писање, 

тумачење, креативно 

изражавање, 
анализа и синтеза, 
 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2477
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2541
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
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да своје утиске ставове и судове о 

књижевном делу подробније доказују 

чињеницама из самог текста. 
У свим разредима обрада књижевног 

дела треба да буде повезана са 

решавањем проблемских питања 
подстакнутим текстом и уметничким 

доживљавањем уз учеников 

истраживачки,  проналазачки, 

стваралачки и сатворачки однос 

према књижевноуметничком 

делу.Књижевност се у школи не 

предаје и не учи, већ чита,  усваја,  у 

њој са ужива и о њој се расправља,  а 

то подразумева активну улогу 

ученика у наставном процесу. 
Проучавање књижевноуметничког 

дела подразумева:припремање, 
интерпретацију, функционалну 

примену стечених знања и умења, 

обнављање занања, истраживачко-
интерпретативни приступ 

књижевноуметничким остварењима. 

У оквиру основне методолошке 

оријентације наставна 

интерпретација књижевноуметничког 

дела мора бити усмерена према 

уметничком таксту. 
Методолошки приступ сваком 
појединачном књижевноуметничког 

делу мора бити увек другачији 

онолико колико је оно аутономно 

самосвојнои непоновљиво уметничко 

остварење. 
 Оспособљавање ученика за 

што самосталнији приступ 

књижевном тексту: истраживање 

одређених вредности са становишта 

уоченог проблема, доказивање 

утисака и тврдњи, запажања и 
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закључака подацима из текста. 
 Тумачење епских дела: 

уочавање узрочно-последичних веза 

поетских мотива и њихове функције 

(логичко и естетско условљавање 

сваке појединости). 
 Уочавање одлика фабуле 
(миран и динамичан ток радње) и 

композиције (увод, заплет, врхунац, 

расплет - без књижевнотеоријских 

дефиниција).Однос сижеа и 

фабуле.Уоквирена фабула. Увођење 

ученика у потпунију анализу ликова 

(дијалог, унутрашњи монолог, 

физичке и карактерне особине, 

поступци), тематике (тематска грађа, 

главна тема; друге теме), мотива и 

песничких слика (психичка стања, 
драматичне ситуације, атмосфера, 

пејзажи). Тумачење идејног слоја 

текста. 
 Упућивање ученика у 

друштвено-историјску условљеност 

уметничког дела и однос писца према 

друштвеној стварности.  
 Анализа лирских дела: 

упућивање ученика у анализу мотива 

(међусобни однос и повезивање, 

удруживање у поетске слике). 
Уочавање међусобне условљености 

исказаних осећања, поетске слике, 

песничког језика и стила и тумачење 

песничких порука.  
Проучавање драмских дела: 

упућивање ученика у анализу битних 

одлика драмских дела (дијалог, 

монолог, ремарке, драмска радња, 

ликови); сличности и разлике у 

односу на лирска и епска дела. 
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Књижевни појмови 
Књижевне појмове ученици ће 

упознати уз обраду одговарајућих 

текстова и помоћу осврта на 

претходно читалачко искуство. 
Функционални појмови 
Функционални појмови се не обрађују 

посебно, већ се у току наставе указује 

на њихова примењена 

значења.Потребно је подстицати 

Ученике да наведена речи разумеју и 

схвате и да их примењују у 

одговарајућим ситуацијама, не треба 

их ограничити на поједине разреде 
 
 
 
 

КУЛТУРА 
ИЗРАЖАВА 
ЊА 
-ПРАВОПИС 
НА НОРМА 
ОРТОЕПИЈА 
УСМЕНО 

ИЗРАЖАВА 
ЊЕ 
ПИСАНО 

ИЗРАЖАВА 
ЊЕ 

 
Код језичке културе треба имати 

у виду увек један циљ, а то је 

развијање језичке свести и 

језичког мишљења па тек на 

основу тога прелазити на 

нормирање и дефинисање. 

Неопходно је да ученици уоче 

разлику између говорног и 

писаног језика. Лексичке, 

семантичке и синтаксичке вежбе 

трена да богате ученичко сазнање 

о уметничкој снази речи. Све 

врсте тих вежбања изводе се на 

тексту или у току разговора. У 

свим облицима неговања језичке 

културе образац или узор треба 

да добије одговарајуће место и 

 
Ученик зна: 
- да се правилно писмено 

и усмено изражава, 
- да уме да разликује 

текстове и облике 

изражавања, препричава,  
- да пише извештај 
 - да описује спољашњи 
и унутрашњи простор  
 - за рад на некњижевном 

тексту,  
- да разликује и користи 

излагање (експозиција), 

опис и приповедање, 
- да користи речник и да 

задовоље следеће 

стандарде у складу са 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изражајно читање, казивање и 

рецитовање, 
драматизација, 
креативно и правилно 
писмено изражавање 
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његов значај се не сме никако 

потценити. Смишљено 

одабранузор, примерен узрасту и 

врсти, треба да буде циљ до којег 

се стиже уз одговарајуће напоре. 

Богаћењу културе усменог и 

писменог изражавања посебно ће 

допринети самостални рад 

ученика на прикупљању 
одабраних примера језика и 

стила. Због тога ученици треба да 

бележе вредне примере: успеле 

описе, рељефне портрете, 

правилне реченице, како у 

погледу структуре тако и у 

погледу лексике и семантике и уз 

поштовање правописне норме.  У 

области ортоепије увежбавати на 

различитим 

текстовима:акцентуацију, ритам, 

темпо, изражајност, доживљеност 

текста. 

наведеним: CJ.1.1.1. 
CJ.1.1.4.  
CJ.1.1.5.  
CJ.1.1.6.  
CJ.1.1.7.  
CJ.1.2.1. CJ.1.2.2.  
CJ.1.2.3.  
CJ.1.2.4.  
CJ.1.2.5.  
CJ.1.2.6.  
CJ.1.2.7.  
СЈ.2.1.1. 
СЈ.2.2.2. 
СЈ.2.2.3. 
СЈ.2.2.4. 
СЈ.2.2.5. 
СЈ.3.2.1. 
СЈ.3.2.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2641
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2634
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2635
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2641
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2634
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2635
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2634
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2635
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3.2.1.2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 
Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем 

комуникативних вештина и развијањем способности и метода учења страног језика.  
Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање сазнајних и интелектуалних  способности ученика, 

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

и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, 

стицање свести и сазнања о функционисању страноги 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. 
 

Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
- заједничке активности и  

интересовања у школи и ван ње  
(изласци, договори, преузимање  

одговорности у договореној  
ситуацији)  

- договор и узајамно поштовање  
међу члановима породице  

- приватне прославе (рођендан,  
годишњице и др.)  

- припрема, планирање, 
организација,  

подела послова  
- обавезе у кући, уређење простора  

у којем се живи, промене у  
сопственом кутку (постери, нове  

боје...)  
- изражавање обавезе, забране,  

недостатака  
- развијање позитивног односа  

према животној средини и другим  
живим бићима (описивање 

времена,  
прогноза)  

- традиција и обичаји у културама  
земаља чији се језик учи  

(карневал...)  

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 прилагођење 

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;  
- и у шестом разреду очекује се да 

наставник ученицима скреће 

пажњу и упућује их на значај 
граматичке  

прецизности исказа;  
- знања ученика мере се јасно 

Стандарди  
Разумевање говора  

Ученик разуме и реагује на усмени 
текст у вези са темама, ситуацијама 

и комуникативним функцијама  
предвиђеним наставним 

програмом.  
 

Разумевање писаног текста  
Ученик чита са разумевањем 

писане и илустроване текстове 
увези са темама, ситуацијама и 

комуникативним  
функцијама предвиђеним 

наставним програмом.  
 

Усмено изражавање  
Ученик самостално усмено 

изражава ситуације и 
комуникативне функције у вези са 

темама предвиђеним  
наставним програмом.  

 
Писано изражавање  

Ученик се у писаној форми 
изражава у вези са темама 

Технике (активности)  
Током часа се препоручује 

динамично смењивање техника / 
активности.  

1. Слушање и реаговање на 

команде наставника или са траке  
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 и повезивање 

звучног материјала са 
илустрацијом и текстом, 
повезивање наслова са  

текстом или именовање наслова 
(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  

Припрема, објашњавање, 
указивање на проблеме, праћење, 
помагање, мотивисање, едуковање 
и вредновање знања 
 

Начини провере морају бити 
познати ученицима, односно у 

складу са техникама, 
типологијомвежби и врстама  

активности које се примењују на 
редовним часовима. 

 
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)  

- у шестом разреду није 
предвиђено оцењивање 
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- оброци (сличности и разлике са  
исхраном у земљама чији се језик  
учи), наручивање хране, савети о  

хигијени у кухињи  
- стамбена насеља - како  

станујемо (блок, насеље, кућа ....) 
- споменици и знаменитости у  
великим градовима (у земљама 

чији  
се језик учи)  

- куповина на једном месту  
(велике робне куће, олакшице)  

- развијање критичког става према  
негативним елементима вршњачке  
културе (нетолеранција, агресивно  

понашање итд.)  
- тематске целине и повезаност  
садржаја са другим предметима  

- сналажење у 
библиотеци/медиотеци 

- употреба информација из медија  
- образовни систем у другим  

земљама  
 

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ  
Програм за шести разред 

подразумева комуникативне 
функције као и у претходном 

разреду. Оне се  
усложњавају са лексичким и 

граматичким садржајима 
предвиђеним наставним 

програмом.  
Садржај комуникативних функција 
може бити једноставан или сложен 

у зависности од циљне групе 

(узраст,ниво  
језичких компетенција, ниво 

образовања). У настави страних 
језика садржај комуникативних 

функција зависиће  
од наставног програма. 

Комуникативне функције су као и 
у претходном разреду, али су 

одређеним 
релативнимкритеријумима 

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, одговарајући 
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;  
- и у шестом разреду наставник 
упућује ученике у законитости 

усменог и писаног кода и њиховог  
међусобног односа;  

- сви граматички садржаји уводе се 
без детаљних граматичких 

објашњења, осим, уколико ученици 
на њима не  

инсистирају, а њихово познавање 

се евалуира и оцењује на основу 
употребе у одговарајућем  

комуникативном контексту.  
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;  

иситуацијама и комуникативним 
функцијама предвиђеним  

наставним програмом, поштујући 
правила писаног кода.  

 
Интеракција  

Ученик остварује комуникацију и 
са саговорником размењује 

информације у вези са темама, 
ситуацијама и  

комуникативним функцијама 
предвиђеним наставним 

програмом, поштујући 
социокултурне норме интеракције.  

 
Медијација  

У комуникативним контекстима 
који укључују говорнике 

учениковог првог језика (Л1) и 
циљног језика (Л2)  

преноси и преводи кратке поруке 
(у усменој и писаној форми) у 

складу са потребама комуникације.  
 

Знања о језику 
Ученик препознаје принципе 

граматичке и социолингвистичке 
компетенције уочавајући значај 

развијања личних  
стратегија учења страног језика.  

 
 

Оперативни задаци по језичким 
вештинама 

Оперативни задаци по језичким 
вештинама се постепено 

проширују и усложњавају. 

Истовремено се континуирано 
примењују и оперативни задаци из 

претходних разреда.  
 

Разумевање говора  
Ученик треба да:  

- разуме дијалоге (до 10 реплика / 
питања и одговора), приче, друге 

6. Певање у групи  
7. Класирање и упоређивање  

8. Решавање "текућих проблема" у 
разреду, договори и мини-пројекти  

9. Заједничко прављење 
илустрованих и писаних 

материјала (извештај / дневник са 
путовања, рекламни плакат,  

програм приредбе или неке друге 
манифестације)  

10. Разумевање писаног језика:  
- уочавање дистинктивних 

обележја која указују на 
граматичке специфичности (род, 

број, глаголско време,  
лице...)  

- уочавање кључних речи и 
информација у тексту  

- одговарање на питања у вези са 
текстом, тачно / нетачно, 

вишеструки избор  
- повезивање исказа сличних 

значења  
- давање и одабир наслова краћим 

текстовима  
11. Писмено изражавање:  

- проналажење недостајуће речи 
(употпуњавање низа, проналажење 

"уљеза", осмосмерке, укрштене 

речи, и  
слично) повезивање текста са 

сликама/илустрацијама  
- попуњавање формулара  

- писање честитки, разгледница и 
кратких порука (СМС)  

- писање краћих текстова  
12. Увођење књижевности за младе 

и транспоновање у другемедије: 
игру, песму, драмски израз, 

ликовни  
израз.  

Медијација  
Језичка медијација подразумева 

објективно преобликовањеусменог 
или писаног текста за потребе 

способности медијације.  
 
Предвиђена су два писмена 
задатка, по један у сваком 

полугодишту. 
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структурално и  
лексички у складу са програмом за 

стране језике за шести разред 
основне школе.  

1. Представљање себе и других  
2. Поздрављање  

3. Идентификација и именовање 
особа, објеката, делователа, 

животиња, боја, бројева, итд. (у 
вези са темама)  

4. Разумевање и давање 
једноставних упутстава и команди  

5. Постављање и одговарање на 
питања  

6. Молбе и изрази захвалности  
7. Примање и давање позива за 

учешће у игри / групној активности  
8. Изражавање допадања / 

недопадања  
9. Изражавање физичких сензација 

и потреба  
10. Именовање активности (у вези 

са темама)  
11. Исказивање просторних односа 

и величина (Идем, долазим из..., 
Лево, десно, горе, доле...)  

12. Давање и тражење информација 
о себи и другима  

13. Тражење и давање обавештења  
14. Описивање лица и предмета  

15. Изрицање забране и реаговање 
на забрану  

16. Изражавање припадања и 
поседовања  

17. Тражење и давање обавештења 
о времену на часовнику  

18. Скретање пажње  
19. Тражење мишљења и 

изражавање слагања / неслагања  
20. Исказивање извињења и 

оправдања  
21. Негодовање и исказивање 

протеста  
22. Преношење трећој особи 

основног значења исказаног у 

- ученици се третирају као 
одговорни, креативни, активни 
учесници у друштвеном чину;  

- уџбеници постају извори 

активности и морају битипраћени 
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. 

врсте текстова и песме о темама,  
садржајима и комуникативним 

функцијама предвиђеним 
наставним програмом, које чује 

уживо, или са аудиовизуелних 
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 елементе, а чији садржај је 
у складу са  

развојним и сазнајним 
карактеристикама, искуством 

иинтересовањима 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;  
- проналази и издваја предвидљиве 

информације у текстовима из 
свакодневног окружења (писма, 

краћи новински  
чланци, упутства о употреби) и из 

трећег  
лица којем тај текст није доступан 

или које га не може разумети. 
Језичка медијација - усмена и 

писмена -  
подразумева (спонтано) 

преношење једноставних порука и 
информација, сажимање и 
парафразирање текстова  

и њихово превођење и тумачење 
(укључујући и професионално).  
У шестом разреду ученици се 

веома поступно уводе у активности 
језичке медијације. Те активности 

морају се  
одвијати у оквиру јасно 

дефинисаних комуникативних 
ситуација (што искључује, на 
пример, превођење лекције из  

уџбеника). 
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оквиру набројаних 
комуникативних функција  

 
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ СА 

ПРИМЕРИМА 
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.  
Енглески језик  

Učenici treba da razumeju i koriste:  
1. Imenice - receptivno i produktivno  
a) Brojive i nebrojive imenice: rain, 

water, money, time, food,  
b) Složenice: make-up, tracksuit, 

sewatshirt 
v) Imenice izvedene od glagola, 
najčešći sufiksi: -ation, -ment, -y 
- Brojive i nebrojive imenice uz 

determinatore some, any, no, a lot of 
- Imenice uz postmodifikatore: the 

man in / the woman with 
- Imenice kao direktni i indirektni 

objekat: He gave John the book. He 
gave the book to John. 

2. Član  
a) Razlika u upotrebi određenog i 

neodređenog člana  
- u širem kontekstu: My brother is a 
football player and he is the captain 

of the school football team. 
- prvopomenuti, drugi put pomenut 

He lives in a big house. The house is 
new.  

- poznat iz konteksta This is a nice 
house - the garden is big.  

- u imeničkoj frazi sa imenicom koju 
prati postmodifikator The man in a 

blue sweatshirt.  

краћих књижевних форми 
(приповетке, поезија, драмски 

текстови) примерених  
узрасту и интересовању ученика;  

- може да изведе закључак о 
могућем значењу непознатих речи 

ослањајући се на општи смисао 
текста са  

темом из свакодневног живота. 
  

Усмено изражавање  
Ученик треба да:  

- усклађује интонацију, ритам и 
висину гласа са сопственом 

комуникативном намером и са 
степеном  

формалности говорне ситуације;  
- поред информација о себи и свом 
окружењу описујеили 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  
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b) Nulti član:  
- u izrazima: in hospital, in bed, at 
home, at school, by plane, by taxi, 

have breakfast, after lunch 
3. Pridevi - receptivno i produktivno  
a) Pridevi sa nastavcima -ed i -ing 

(interesting - interested). 
b) Opisni pridevi, pridevi za 

iskazivanje stava, mišljenja i emocija  
v) Sufiksi za građenje prideva od 

imenica i glagola (danger - 
dangerous, beauty - beutiful, west - 

western,  
comfort - comfortable, health - 
healthy, expense - expensive)  

g) Najčešći negativni prefiksi (known 
- unknown, happy - unhappy) 

d) Pridevi kao delovi predikata, 
najfrekventije kolokacije: good at, 

bad at, interested in  
4. Zamenice - receptivno i 

produktivno  
a) Neodređene zamenice somebody, 
something, somewhere, everybody, 

everything, everywhere, nobody,  
nothing, nowhere, anybody, anything, 

anywhere  
b) one, ones, another, another one, 

5. Determinatori some, any, no, 
much, many, a lot of 

6. Predlozi - receptivno i produktivno:  
a) Različita značenja najfrekventnijih 
predloga u kontrastu: from, in, of, to, 

at, on, in 
b) pravac kretanja: into, off, on, 

through, along, past, over, left, right, 
around, down, 

v) pozicija u prostoru: between, 
inside, in the middle of, next to, 

outside, around 
7. Glagoli:  

a) razlika između The Present Simple 
Tense i The Present Continuous 

Tense. 
b) The Simple Past Tense pravilnih 

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 помоћпри  

формулисању одговора.  
 

Писмено изражавање  
Ученик треба да:  

- пише реченице и краће текстове 
(до 70 речи) чију кохерентност и 

кохезију постиже користећи 
познате језичке  

елементе у вези са познатим 
писаним текстом или визуелним 

подстицајем;  
- издваја кључне информације и 

препричава оно што је видео, 
доживео, чуо или прочитао;  

- користи писани код за 
изражавање сопствених потреба и 

интересовања (шаље личне поруке, 
честитке, користи  

електронску пошту, и сл.).  
 

Медијација  
У ситуацији када посредује између 
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glagola i najčešćih nepravilnih 
glagola, potvrdni, upitni i odrični 

oblici,  
receptivno i produktivno.  
v) The Past Continuous 

Tense,potvrdni, upitni i odrični oblici, 
receptivno i produktivno.  

g) Upotreba vremena u prošlom 
narativu, The Simple Past Tense i The 

Past Continuous Tense 
d) The Present Perfect,razlika između 
The Present Perfect iThe Simple Past 

Tense 
đ) The Future Simple 

- Predviđanje  
- Prvi kondicional  

e) Iskazivanje namere i planova 
pomoću BE GOING TOi The Present 

Continuous Tense 
ž) Modalni glagoli  

- can, can't,  
- have to, don't have to  

- should, shouldn't  
- will- ponuda - I'll do that for you. 

z) Kolokacije sa have (have a shower, 
have dinner) i get (get nervous, get 

scared, get angry) 
i) Prepozicionalni glagoli get 
together, get on, get into, get 

down;frazalni glagoli put on, put off, 
dress up,  
take off  

j) Upotreba infinitiva posle glagola 
decide, start, want 

7. Prilozi i priloške odredbe (i 
receptivno i produktivno)  

a) za vreme: yesterday, last 
week/year, ago; tomorrow. 

b) za mesto i pravac kretanja: beside, 
by, upstairs/ downstairs; to. 

v) za način (well). 
g) za učestalost, sa posebnim 

naglaskom na poziciju ove vrste 
priloga u rečenici: every day, often, 

once,  

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. 

 
Доживљај и разумевање 

књижевног текста  
- Може да изрази утиске и осећања 

о кратком прилагођеном 
књижевном тексту (песма, 

скраћена верзија  
приче, музичка песма), користећи 
вербална и невербална средства 

изражавања (илустрације и израда 
наменских  

реквизита, глума).  
 

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 
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twice, three times, sometimes, often, 
usually. 

8. Brojevi  
Prosti brojevi preko 1000, redni 

brojevi do 30 i godine.  
9. Upitne rečenice (i receptivno i 

produktivno):  
a) How + pridev;How much - how 

many 
b) Građenje pitanja sa prepozicionim 

glagolima (Who is she looking at? 
Who are you waiting for?)  

10. Veznici  
a) because, so, too, for example, like 
b) Veznici i veznički izrazi u prošlom 

narativu: one day, suddenly, in the 
end, then, after, before,during,  

later, when 

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 

речкоју не разуме личи на неку која 
постоји у матерњем језику;  
6. тражи значење у речнику;  

7. покушава да употреби познату 
речприближног значења уместо 

непознате (нпр. аутомобилуместо  
возило);  

8. покушава да замени или допуни 
исказ или део исказа адекватним 

гестом / мимиком;  
9. уз помоћнаставника 

континуирано ради на усвајању и 
примени општих стратегија учења 

(генерализација,  
индукција, дедукција и позитивни 

трансфер). 
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3.2.1.3. ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК - РУСКИ ЈЕЗИК 
 
Циљеви предмета: 
 Циљ наставе руског језика заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем комуникативних вештина и 

развијањем способности и метода учења руског језика. 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. 
 

Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
Здравствуй, школа! 
Здравствуй, осень! 
- Диалоги 1-ого сентября 
- Московская школа № 83 
- Так говорят русские, когда 

встречаются, прощаются, 
извиняются и благодарят. 
- Части речи 

- Руски језик се употребљава у 
учионици у добро осмишљеним 
контекстима од интереса за 
ученике, у пријатној и опуштеној 
атмосфери; 
- Говор наставника прилагођен је 
узрасту ученика. 

- Разуме изразе које наставник 
употребљава током часа да би дао 
упутства за рад и друго; 
- Изговор и бележење 
сугласничких група – 
асимилација сугласника по 
звучности. 

- Слушају, одговарају на питања, 
раде вежбе, изводе дијалоге, 
учествују у играма, пишу 
граматичке табле, певање у групи. 

-Даје упутства, поставља питања, 
даје објашњења, семантизује нове 
речи, подстиче активност 
ученика, организује време на 
часу, мотивише ученике. 

Чему учат в школе 
- Диалоги: Девочки 
- Род существительных 
- Склонение сущестивительных  
- так говорят русские, когда 

соглашаются и не соглашаются 

- За увођење новог лексичког 
материјала користе се познате 
граматичке структуре и обрнуто. 

- Разуме кратке дијалоге и 
монолошка излагања до осам 
реченица; 
- Изговор и бележење 
акцентованих и редукованих 

самогласника о и а 

- Слушају, одговарају на питања, 
раде вежбе, изводе дијалоге, 
изводе закључке, учествују у 
групи. 

-Објашњава и даје упутства, 
поставља питања, подстиче 
активност ученика, пише нове 
речи и семантизује их, организује 
време на часу, пише граматичке 

таблице. 
Поздавляем и желаем! 
- Приглашение на день рождения 
- Так говорят русские, когда 
приглашают на торжество и когда 
принимают приглашение 
- Из дневника Андрея Изотова 
- Склонение прилагательных  
- Выражение вида 

- Наставник је ту да омогући 
приступ и прихватање нових 
идеја; 
- Ученици се третирају као 
одговорни, креативни и активни 
учесници у друштвеном чину. 
 

- Савлада технике читања у себи 
и гласног читања; 
- Пише пригодне честитке, 
поруке и електронска писма 
користећи модел; 
- Основни појмови о значењу и 

употреби глаголског вида. 

- Слушају, певају песму, 
одговарају на питања, записују 
нове речи и изразе, читају, изводе 
дијалоге, решавају граматичка 
вежбања, раде писмени задатак. 

-Објашњава и даје упутства, 
поставља питања, подстиче 
активност ученика, пише нове 
речи и семантизује их, организује 
време на часу, пише граматичке 
таблице. 

Пришла пора зимы 
- Диалоги: Договор 
- Так говорят русские, когда 
покупают одежду 
- Предпраздничная Москва 
- Винительный и предложный 

падежи 
- Наречия места и направления 
- Настоящее время глаголов 

- Потрага за информацијама из 
различитих извора (интернет, 
дечији часописи, проспекти и 
аудио материјал). 

- Разговетно изговара гласове, 
акцентује речи; 
- Учествује у комуникацији на 
часу; 
- Исказивање места и правца; 
- Употреба садашњег времена 

- Слушају, одговарају на питања, 
записују нове речи и изразе, 
читају дијалог, певају песму, 
пишу граматичке табле, раде 
граматичка вежбања. 

-Објашњава и даје упутства, 
семантизује нове речи и изразе, 
чита дијалог, поставља питања, 
подстиче активност ученика, 
организује време на часу, пише 
граматичке таблице. 
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Завзятые театралы 
- Диалог: Приглашение в театр 
- Сказка: Снегурочка 
- Так говорят русские, когда им 

что – то нравится или не нравится 
- Черты лица 
- Родительнаый падеж 
- Количественные и порядковые 
числительные 
- Время на часах 

- С 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. 

- Поставља питања и одговара на 
њих; 
- Схвата значај познавања језика; 
- Разуме везу између сопственог 

залагања и постигнућа језичким 
активностима; 
-Исказивање временских односа. 

- Слушају, одговарају на питања, 
записују нове речи и изразе, 
читају дијалог и текст, учествују 
у игри, изводе закључке. 

-Објашњава и даје упутства, 
семантизује нове речи и изразе, 
чита дијалог, поставља питања, 
подстиче активност ученика, 

организује време на часу, пише 
граматичке таблице. 

Конец зиме!Приходите на 

блины! 
- Масленица в московской школе 
№ 83 
-Диалог: У Дорониных на Пасху 
- Так говорят русские, когда 
поздравляют с праздником 
- Будущее время 
- Уголок развлечений 

- Решавање мање или више 

сложених задатака у реалним и 
виртуелним условима с јасном 
одређеним контекстом, 
поступком и циљем. 

- Разуме песме у вези са 

обрађеном тематиком; 
- Разуме смисао краћих писаних 
порука; 
- Употреба будућег времена. 

- Слушају, одговарају на питања, 

записују нове речи и изразе, 
читају текст, пишу граматичке 
табле, читају примере, раде 
вежбања. 

-Објашњава и даје упутства, 

семантизује нове речи и изразе, 
чита дијалог, поставља питања, 
подстиче активност ученика, 
организује време на часу, пише 
граматичке таблице. 

Побывай в Санкт – Петербурге, 

насмотрись на красоту! 
- Диалоги: В поезде. Эрмитраж 
- Так говорят русские, когда 
предлагают сделать что – нибудь 
в месте или когда предупреждают 
или запрещают 
- Глаголы движения 
- Повелитель ное наклонение 

- Рад на пројекту као задатку који 
остварују корелацију с другим 
предметима и подстиче ученике 
на студиозни и истраживачки рад. 

- Учествује у комуникацији на 
часу; 
- Схвата значај познавања језика; 
- Исказивање заповести; 
- Употреба глагола кретања. 

- Слушају, одговарају на питања, 
записују нове речи и изразе, раде 
писмени задатак, изводе 
закључак, певање у групи, певају 
песму. 

-Објашњава и даје упутства, 
семантизује нове речи и изразе, 
чита дијалог, поставља питања, 
подстиче активност ученика, 
организује време на часу, пише 
граматичке таблице. 

Дай лапу, друг! 
- Текст: Собачья работа 
- Так говорят русские,когда 
просят о помощи 
- Притяжательные местоимения 
- Употребление числительных с 
существительными. 

-Усвајање језичког садржаја кроз 
циљно и осмишљено учествовање 
у друштвеном чину. 

-Монолошки, у десетак реченица 
представи себе или другог, опише 
слику, лице, предмет. 

- Слушају, одговарају на питања, 
записују нове речи и изразе, 
читају текст, пишу граматичке 
табеле, учествују у квизу, 
такмиче се, слушају и певају 
песме. 

-Објашњава и даје упутства, 
семантизује нове речи и изразе, 
чита дијалог, поставља питања, 
подстиче активност ученика, 
организује време на часу, пише 
граматичке таблице. 
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3.2.1.4. ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 
Циљеви предмета:  
Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и 

деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. Ликовна култура треба да 

подстиче опажање свих ликовних елемената ;да створи услове да ученици на часовима користе различите технике и средства 

и упознају њихова визуелна и ликовна својства;развијање моторичких способности ученика и навике за лепо 

писање;подстицање интересовања и стварање потребе код ученика за посећивањем музеја, изложби као и за чување 

културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде; омогућавање разумевања и позитивног 

емоционалног става према вредностима израженим и у делима различитих подручја уметности.  
 

Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
Слободно ритмичко 

изражавање бојеним мрљама, 

линијама, светлинама, 

облицима и волуменима  

1.примањем-учењем, тако што 

ће ученицима бити омогућено 

да стичу знања из области 

ликовне културе, 

савладавањем технолошког 

поступка ликовног рада у 

оквиру одређених средстава и 

медијума и да упознају 

законитости и елементе 

ликовног језика 
2. давањем стварањем путем 

подстицања  ученика да се 

изражавају у оквиру ликовних 

активности и остварују 

резултате( увек на вишем 

нивоу култивисање и јачање 

ликовне осетљивости 

Стандарди: 
О.Н.Л.К.: 
1.1.1.Разликује и користи 

основне материјале и 

технике; 
1.1.2.изводи 

дводимензионалне и 

тродимензионалне радове; 
1.1.3.описује свој рад и 

радове других; 
1.2.1.описује свој рад и 

радове других; 

1.3.1.описује разлике које 

уоћава на уметничким 

радовима из различитих 

земаља; 
1.3.2.зна да наведе 

различита занимања за 

која су потребна знања и 

вештине стечени учењем у 

визуелним уметностима; 
1.3.3.познаје места и 
изворе где може да 

прошири своја знања 

везана за визуелне 

Практичан рад: 
Цртање, сликање и вајање 

Постављање питања, 

закључивање, 
сарадња у пару или групи, 

самосталан рад 

Упућује ученике, посматра, 

бележи, демонстрира, 

организује различите типове 

рада, усклађује рад са 
индивидуалним 

способностима ученика, 

мотивише и даје повратне 

информације ученику о 

његовом раду и напредовању 
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уметности 
1.3.4.зна неколико 

примера визуелних 

уметности у свакодневном 

животу; 
С.Н.Л.К.: 
2.1.1.познаје и користи 

основне изражјне 

могућности класичних и 

савремених медија, 

техника и материјала 

визуелних уметности 
2.1.2.образлаже свој и 

радове других 
2.2.1.одабира адекватан 

садржај да би представио 

неку идеју или концепт 
2.2.2.образлаже свој рад и 
радове других  
2.3.1.лоцира одабрана 

уметничка дела у 

историјски и друштвени 

контекст 
Н.Н.Л.К. 
3.1.1.познаје и корити 

различите изражајне 

могућности класичних и 

савремених медија 
3.1.2.одабира адекватна 
средства помоћу којих ће 

на најбољи начин 

реализовати своју идеју 
3.2.1. одабира адекватна 

средства помоћу којих ће 

на најбољи начин 

реализовати своју идеју 
3.2.2.изводи радове са 

одређеном намером да би 

постигао одређени ефекат 
3.2.3.користи тачне 
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термине када образлаже 

свој рад и радове других 
3.2.4.уочава међусобну 

повезаност елемената, 

принципа и садржаја на 

свом раду и радовима 
других 
3.3.1.анализира одабрана 

уметничка дела у односу 

на време настанка 
3.3.2.описује потребна 

знања и вештине које су 

неопходне у занимањима 

везаним за визуелне 

уметности 
3.3.3.користи друга места 

и изворе да би проширио 

своја знања из визуелне 
уметности 
3.3.4.разуме међусобну 

повезаност и утицај 

уметности других области 

живота 
Све у циљу остваривања: 

1. Вишег нивоа 

опажања 
2. Оспособљеност 

примања 
3. Одговарајућег нивоа 

разумевања 
4. Способност 

поступања 
5.Развоја креативности 

 
Визуелно споразумевање   

 
  

Текстура: 
• Текстуралне и 

тактилне вредности 

површине и облика 
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• Материјали 

(традиционални и 

савремени) и врсте 

материјала 
• Својства и врсте 

текстуре 
Светлина: 

• Тонске разлике 
• Светло- тамно 
• Степен светлине и 

затамљености 
• Градација светлости у 

односу на одређеност 

извора 
• Илузија заобљености 

и пластичности 

волумена 
 

    

Боја: 
• Хроматски и 

ахроматски скуп 
• Топле и хладне боје 
• Комплементарне боје 
• Контраст тоналитета 
• Слојевито сликање 

    

Свет уобразиље у делима 

ликовне уметности 
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3.2.1.5. МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

Циљеви предмета:  
Развијање интересовања за музичку културу; развијање музикалности и креативности; неговање смисла за заједничко 

музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада са ученицима; упознавање музичке традиције свог и других народа. 
Садржаји по темама/областима Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
Знање и разумевање Активним укључивањем 

ученика у наставни процес; 

градиво ове области се усваја 

кроз све следеће, доле 

навадене области (извођење 

музике, слушање музике, 

музичко стваралаштво). 

Оновни ниво- ученик треба 

да: препознаје основе музичке 

писмености; опише основне 

карактеристике музичких 

инструмената, историјско-
стилских периода, музичких 

жанрова, народног 

стваралаштва. 
Средњи ниво- ученик треба да 

уме да аланизира повезаност: 

музичких елемента и 
карактеристика музичких 

инструмената са музичком 

изражајношћу; структуре и 

драматургије одређеног 

музичког жанра; облика 

народног музицирања са 

специфичним контекстом 

народног живота.  
Напредни ниво- ученици: 

знају функцију елемената 

музичке писмености и 
извођачких састава у оквиру 

музичког дела; разумеју 

историјске и друштвене 

околности настанка жанра и 

облика музичког фолклора; 

критички и аргументовано 

образлажу свој суд; креативно 

комбинују изражјне музичке 

елементе у естетском 

контексту. 

Закључивање, усвајање знања, 

репродуковање, објашњавање, 

нотирање, анализирање, 

активно учествовање у 

настави. 

Демонстрира, поставља 

питања, задаје задатке, помаже 

ученицима да дођу до 

закључка-наводи, евалуира, 

мотивише, организује 

различите облике рада, 

координира, израђује наставне 

материјале, презентује, 

бележи, упућује на литературу, 

интернет... 
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Слушање музике Слушање аудио и ДВД 

примера и анализа слушаних 

примера анализом . 

Основни ниво- ученик  уме 

да: именује музичке изражајне 

елементе, извођачки састав, 

музичке жанрове, српски 

музички фолклор; 
Средњи ниво- ученик уме да 
опише и анализира 

карактеристике звучног 

примера кроз садејство 

опажених музичких елемената; 
Напредни ниво-ученик уме да 

анализира слушни пример и 

открије везу опажајних 

карактеристика са: структуром 

и драматуршком димензијом 

звучног примера, контекстом 

настанка и применом 

различитих облика музичког 
фолклора. 

Активно слушају музику, 

анализирају, уочавају, 

закључују, образлажу своје 

мишљење, закључке и ставове. 

Демонстрира, поставља 

питања, задаје задатке, помаже 

ученицима да дођу до 

закључка-наводи, евалуира, 

мотивише, организује 

различите облике рада, 
координира, израђује наставне 

материјале, презентује, 

бележи, упућује на литературу, 

интернет... 

Ивођење музике (певање и 

свирање) 
Певање и свирање песама по 

слуху и по нотном тексту, 

индивидуално и колективно. 

Основни ниво-  
ученик уме да пева 

једноставне дечје или 

популарне композиције; 

изводи једноставне дечје, 

народне или популарне 

композиције на бар једном 

инструменту. 
Напредни ниво- ученик уме 

да: изводи разноврстан 

репертоар певањем и 
свирањем као солиста и у 

неким школским ансамблима. 

Певају и свирају на дечјим 

музичким инструментима 

(ритмичким и мелодијским), 

анализирају, закључују, 

уочавају, нотирају. 

Демонстрира, поставља 

питања, задаје задатке, помаже 

ученицима да дођу до 

закључка-наводи, евалуира, 

мотивише, организује 

различите облике рада, 

координира, израђује наставне 

материјале, презентује, 

бележи, упућује на литературу, 

интернет... 

Стварање музике -музичка питања и одговори;                           
-компоновање мелодије на 

задати текст;                - 
састављање мелодије од 

понуђених мотива;       -
импровизација игре на 

понуђену музику . 
 

Основни ниво- ученик уме да: 

направи музичке инструменте 

користећи предмете из 

окружења; осмисли мање 

музичке целине на основу 

понуђених модела; изводи 
пратеће ритмичке и 

мелодијско-ритмичке деонице 

Певају, свирају, нотирају, 

закључују, креативно се 

изражавају, премењују  

стечено знање, играју. 

Демонстрира, поставља 

питања, задаје задатке, помаже 

ученицима да дођу до 

закључка-наводи, евалуира, 

мотивише, организује 

различите облике рада, 

координира, израђује наставне 

материјале, презентује, 
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на направљеним музичким 

инструментима; учествује у 

одабиру музике за дати 

жанровски и историјски 

контекст. 
Напредни ниво- ученик уме 
да: осмисли пратеће 

аранжмане за Орфов 

инструментаријум и друге 

задате музичке инструменте; 

импровизују и/или комбинују 

мање музичке целине 

(ритмичке и мелодијске) у 

оквиру различитих жанрова и 

стилова; осмисли музику за 

школску представу, приредбу, 

перформанс. 

бележи, упућује на литературу, 

интернет... 
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3.2.1.6. ИСТОРИЈА 
 

Циљеви предмета: 
Циљ је да сви ученици развију мотивисаност за учење и заинтересованост за наставне садржаје, као и да се ученицима пруже знања и 

обавештења о историјским појавама и процесима.   
Ученици треба да савладају поделу прошлости људског друштва; основне историјске појмове везане за праисторију и стари век; основне 
карактеристике Првих држава и основне одлике античке културе као темеља савремене, модерне културе. 
 
 

Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
УВОД 
 

Укључивање ученика у 

наставу, неговање активних 
метода, развијање 

креативног и критичког 

мишљења, корелација са 

другим предметима 

Зна временске и просторне 

одреднице средњег века и 
раног новог века 
ИС.1.1.1,1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 
2.1.1, 2.1.3, 2.2.2, 2.2.3, 3.1.1, 
3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 

Посматрање, усвајање 

нових знања, дефинисање 
нових појмова, именовање, 

праћење и повезивање 

нових знања са већ 

стеченим. Самостални рад, 
решавање проблема, 

истраживање 

Писана припрема;  

објашњавање, указивање на 
проблеме, помагање, 

мотивисање, едуковање и 

вредновање знања 

ЕВРОПА И СРЕДОЗЕМЉЕ  
У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
 

Укључивање ученика у 
наставу, неговање активних 

метода, развијање 

креативног и критичког 

мишљења, корелација са 
другим предметима 

Зна основне појмове везане 
за настанак феудализма и 

средњевековних држава 
ИС.1.1.1,1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 
2.1.1, 2.1.3, 2.2.2, 2.2.3, 3.1.1, 
3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 

Посматрање, усвајање 
нових знања, дефинисање 

нових појмова, именовање, 

праћење и повезивање 

нових знања са већ 
стеченим. Самостални рад, 

решавање проблема, 

истраживање 

Писана припрема;  
објашњавање, указивање на 

проблеме, помагање, 

мотивисање, едуковање и 

вредновање знања 

СРБИ И ЊИХОВО 

ОКРУЖЕЊЕ У РАНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
 
 

Укључивање ученика у 

наставу, неговање активних 

метода, развијање 

креативног и критичког 
мишљења, корелација са 

другим предметима 

Зна основне појмове о 

старим Словенима, њиховој 

сеоби и настанку 

средњевековне српске 
државе 
 
ИС.1.1.1,1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 
2.1.1, 2.1.3, 2.2.2, 2.2.3, 3.1.1, 
3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 

Посматрање, усвајање 

нових знања, дефинисање 

нових појмова, именовање, 

праћење и повезивање 
нових знања са већ 

стеченим. Самостални рад, 

решавање проблема, 
истраживање 
 

Писана припрема;  

објашњавање, указивање на 

проблеме, помагање, 

мотивисање, едуковање и 
вредновање знања 
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ЕВРОПА У ПОЗНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
 
 
 

Укључивање ученика у 

наставу, неговање активних 

метода, развијање 
креативног и критичког 

мишљења, корелација са 

другим предметима 

Зна основне појмове и 

чињенице везане за 

средњевековне државе у 
Европи 
 
ИС.1.1.1,1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 
2.1.1, 2.1.3, 2.2.2, 2.2.3, 3.1.1, 
3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 

Посматрање, усвајање 

нових знања, дефинисање 

нових појмова, именовање, 
праћење и повезивање 

нових знања са већ 

стеченим. Самостални рад, 

решавање проблема, 
истраживање 

Писана припрема;  

објашњавање, указивање на 

проблеме, помагање, 
мотивисање, едуковање и 

вредновање знања 

СРБИ И ЊИХОВО 

ОКРУЖЕЊЕ У ПОЗНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
 

Укључивање ученика у 

наставу, неговање активних 
метода, развијање 

креативног и критичког 

мишљења, корелација са 
другим предметима. 

Зна основне појмове о 

настанку српске 
средњевековне државе 

Немањића 
 
ИС.1.1.1,1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 
2.1.1, 2.1.3, 2.2.2, 2.2.3, 3.1.1, 
3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 

Посматрање, усвајање 

нових знања, дефинисање 
нових појмова, именовање, 

праћење и повезивање 

нових знања са већ 
стеченим. Самостални рад, 

решавање проблема, 

истраживање 

Писана припрема;  

објашњавање, указивање на 
проблеме, помагање, 

мотивисање, едуковање и 

вредновање знања 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И 

ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У 

ДОБА ОСМАНЛИЈСКИХ 

ОСВАЈАЊА 

Укључивање ученика у 

наставу, неговање активних 

метода, развијање 
креативног и критичког 

мишљења, корелација са 

другим предметима 

Зна основне појмове о 

продору Турака на Балкан и 

чињенице везане за пад 
српске државе под Турке 
 
ИС.1.1.1,1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 
2.1.1, 2.1.3, 2.2.2, 2.2.3, 3.1.1, 
3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 

Посматрање, усвајање 

нових знања, дефинисање 

нових појмова, именовање, 
праћење и повезивање 

нових знања са већ 

стеченим. Самостални рад, 

решавање проблема, 
истраживање 

Писана припрема;  

објашњавање, указивање на 

проблеме, помагање, 
мотивисање, едуковање и 

вредновање знања 

ЕВРОПА, СВЕТ И СРБИ У 

РАНОМ НОВОМ ВЕКУ 
Укључивање ученика у 

наставу, неговање активних 
метода, развијање 

креативног и критичког 

мишљења, корелација са 
другим предметима 

Зна основне појмове и 

чињенице из европске 
историје у раном новом 

веку и положај српског 

народа под страном влашћу 
 
ИС.1.1.1,1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 
2.1.1, 2.1.3, 2.2.2, 2.2.3, 3.1.1, 
3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 

Посматрање, усвајање 

нових знања, дефинисање 
нових појмова, именовање, 

праћење и повезивање 

нових знања са већ 
стеченим. Самостални рад, 

решавање проблема, 

истраживање 

Писана припрема;  

објашњавање, указивање на 
проблеме, помагање, 

мотивисање, едуковање и 

вредновање знања 
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3.2.1.7. ГЕОГРАФИЈА 

Циљеви предмета: 

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

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

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

Садржаји по 

темама 
Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном 

раду 
Друштво и 

географија 
 
 
 
 
 

Потребно је упознати 

ученике са садржајем 
наставног програма и дати 

им јасна упутства за 

рад,појам природне и 
географске средине 

ГЕ.1.2.3.објашњава појам 

природне средине 
ГЕ.2.2.2.објашњава појам 

географске средине     
ГЕ.3.2.2.објашњава појам и 
поделу друштвене географије 

Праћење и повезивање знања. Мотивисање,едуковање. 

Географска карта Потребно је упознати 

ученике са појмом 
картографска 

мрежа,карта,ерлементи 

карте,географска дужина и 
ширина 

ГЕ.1.2.3.објашњава појам 

картографска мрежа 
ГЕ.2.2.2. разликује и објашњава 

географску дужину иширину    
ГЕ.3.2.2.објашњава елементе 
карте 

Посматрање,усвајање нових 

знања,повезивање,самостални 
рад,истраживање. 

Припрема,објашњавање, 
праћење,помагање. 
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Становништво  Тежиште треба да буде на 
основним одликама 

становништва. 

ГЕ.1.2.3.објашњава појам 
демографија,попис становништва 
ГЕ.2.2.2.објашњава структуре 

становништва    
ГЕ.3.2.2.објашњава појам густине 
насељености 

Усвајање нових 
знања,повезивање,самосталн

и рад. 

Припрема,објашњавање, 
праћење,помагање,указивање 

на проблеме. 

Насеља Тежиште треба да буде на 

основним одликама 

насеља,функцији,структур
и. 

 ГЕ.1.2.3.објашњава појам насеља 
ГЕ.2.2.2.објашњава функцију 

насеља     
ГЕ.3.2.2.објашњава структуру 

насеља 

Посматрање,усвајање 

знања,самостални рад. 
Припрема,објашњавање, 
праћење,помагање,дефиниса

ње нових појмова. 

Привреда Упознати ученике са 
појмом привреде,поделом 

на секторе и гране 

ГЕ.1.4.2.објашњава појам 
привреде 
ГЕ.2.4.2.објашњава појам 

пољопривреда 
ГЕ.3.3.1.објашњава појам 
индустрија 
ГЕ.3.4.2.објашњаваостале гране 

привреде 

Посматрање,усвајање 
знања,самостални рад. 

Припрема,објашњавање, 
праћење,помагање,указивање 

на проблеме. 

Држава и 

интеграциони 

процеси 

Упознати ученике са 

појмом држава,структуром 
ГЕ.1.4.2.објашњава појам држава 
ГЕ.2.4.2.објашњава структуру 

државе 
ГЕ.3.3.1.објашњава појам 
република,монархија 

Посматрање,усвајање 

знања,самостални рад. 
Припрема,објашњавање, 
праћење,помагање,указивање 

на проблеме. 

Географија Европе Сагледавање општих 

одлика континента да би се 
на основу тога јасније 

могле уочити особености 

појединих регионалних 

целина и појединих држава 

Европе. 

 

ГЕ.1.4.2.објашњава појам 

регионалне географије 
ГЕ.2.4.2.објашњава појам 

привреде развијених земаља 
ГЕ.3.3.1.објашњава појам регија 

Европе 

Посматрање,усвајање 

знања,самостални рад. 
Припрема,објашњавање, 
праћење,помагање,указивање 
на проблеме. 
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3.2.1.8. ФИЗИКА 
Циљеви предмета:  
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.  
 

Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
УВОД  
Физика као природна наука и 

методе којима се она служи 

(посматрање, мерење, оглед...). 

Огледи који  
илуструју различите физичке 

појаве.  
КРЕТАЊЕ  
Кретање у свакодневном 

животу. Релативност кретања.  
Појмови и величине којима се 

описује кретање (путања, пут, 
време, брзина, правац и смер 

кретања).  
Подела кретања према облику 

путање и брзини тела.Зависност 

пређеног пута од времена код 

равномерног  
праволинијског кретања.   
Променљиво праволинијско 

кретање. Средња брзина.  
Систематизација и обнављање 
градива.  
Демонстрациони 

огледи.Кретање куглице по 

Галилејевом жљебу. Кретање 

мехура ваздуха (или куглице) 

кроз  
вертикално постављену дугу 

провидну цев са течношћу.  

Поступност(од простијег ка 

сложенијем) приликом 

упознавања нових појмова и 
формулисању закона.  
Очигледност приликом 

излагања наставних садржаја 
(уз сваку тематску целину 

побројано је више  
демонстрационих огледа).  
Индуктивни приступ(од 

појединачног ка општем) код 

увоñења основних појмова и 

закона физике.  
Повезаност наставних 

садржаја(хоризонтална и 

вертикална).  
Циљеви и задаци наставе 

физике остварују се кроз 

следеће основне облике:  
1. излагање садржаја теме уз 
одговарајуће демонстрационе 

огледе,  
2. решавање квалитативних и 
квантитативних задатака,  
3. лабораторијске вежбе,  
4. коришћење и других 
начина рада који доприносе 

  
ИСХОДИ:  
 
− стекне појам о начину како 

физика истражује природу  
− зна да разликује појмове 
физичких тела од супстанција 

од којих се састоје тела 
− зна врсте кретања и описује 
их помоћу појмова и 

физичких величина 
− зна математичку зависност 

брзине и уме да је израчуна 
− користи јединицу за брзину 

у SI систему: m/s  
− уме да измери и израчуна 
сталну брзину 
− разликује временски 

тренутак од временског 

интервала 
− користи јединице SI 

система набројаних физичких 

величина (m, s, ...) 
− на основу појма узајамног 

деловања тела (одбијања, 

привлачења, деформација, 
промене кретања) схвати 

 
Дефинише, индетификује 
именује, репродукује, бира, 
утврђује, представља, издваја, 
организује, пише, 
понавља,прилагођава, 
тумачи,илуструје, демонстрира, 
показује, објашњава, препознаје, 
анализира,формулише,планира, 
повезује, класификује, 
процењује, описује, вреднује, 
бира, поставља питања, игра 
се.... 

Припрема, објашњавање, 

указивање на проблеме, 

праћење, помагање, мотивисање, 

едуковање и вредновање знања 
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СИЛА  
Узајамно деловање два тела у 

непосредном додиру и 

последице таквог деловања: 

покретање, заустављање  
и промена брзине тела, 
деформација тела 

(истезање,сабијање, савијање), 

трење при кретању тела по 
хоризонталној подлози и отпор 

при кретању тела кроз воду и 

ваздух.  
Узајамно деловање два тела која 

нису у непосредномдодиру 
(гравитационо, електрично, 

магнетно). Сила  
као мера узајамног деловања два 

тела, правац и смер деловања.  
Процена интензитета силе 
демонстрационим 

динамометром.  
Сила Земљине теже (тежина 

тела).  
Систематизација и обнављање 

градива.  
Демонстрациони огледи. 

Истезање и сабијање еластичне 

опруге. Трење при клизању и 

котрљању. Слободно  
падање. Привлачење и одбијање 

наелектрисаних тела. 

Привлачење и одбијање магнета.  
МЕРЕЊЕ 
Основне и изведене физичке 

величине и њихове јединице. 

Међународни систем мера.   
Мерење дужине, запремине и 

времена. Појам средње 

вредности мерене величине и 

грешке при мерењу. Мерни  

бољем разумевању 
садржајатеме (домаћи задаци, 

читање  
популарне литературе из 

историје физике и сл.) и  
5. систематско праћење рада 

сваког појединачног ученика.  
Веома је важно да наставник 
током реализовања прват ри 

облика наставе наглашава 

њихову обједињеносту  
јединственом циљу: 
откривање и формулисање 

закона и њихова примена. У 

противном, ученик ће стећи 
утисак  
да постоје три различите 

физике: једна се слуша на 
предавањима, друга се ради 

кроз рачунске задатке, а 

трећа  
се користи у лабораторији.  
 
Да би се циљеви и задаци 

наставе физике остварили у 
целини, неопходно је да 

ученици активно учествују у 

свим  
облицима наставног процеса.  
У поступку решавања 

квантитативних (рачунских) 

задатака из физике, у задатку 
прво треба направи начин  
сагледати и разумети захтеве 

и физичке садржаје, па тек 
после тога прећи на 

силу као меру узајамног 
деловања тела, која се мери 

динамометром  
− уме да измери силу 

динамометром  
− користи јединицу силе у SI 

систему: N 
− зна да је сила векторска 
величина 
− зна које су основне физичке 

величине и њихове мерне 

јединице 
− да повеже физичке 

величине са одговарајућим 

мерним јединицама 
− овлада мерењем следећих 

физичких величина: дужине, 

времена и запремине  
− уме да рукује мерилима и 

инструментима за мерење 

одговарајућих физичких 

величина лењиром, мерном 
траком, нонијусом, 

хронометром, мензуром 
− добије представу о маси као 
карактеристици физичког 

тела при узајамном деловању 

тела, да зна да се маса тела 
мери вагом и да је адитивна 

величина  
− уме помоћу дефиниционих 

формула да израчуна бројне 
вредности густине  
− уме да одреди густину 

чврстих тела и течности 
мерењем масе и запремине 
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инструменти.  
Демонстрациони огледи.Мерење 

дужине (метарска трака, лењир), 

запремине(балон, мензура) и 

времена  
(часовник, хронометар, 
секундметар). Приказивање 

неких мерних инструмената 

(вага, термометри, електрични  
инструменти).  
Лабораторијске вежбе  
1. Мерење димензија малих тела 

лењиром са милиметарском 

поделом.  
2. Мерење запремине чврстих 

тела неправилног облика помоћу 

мензуре.  
3. Одређивање средње брзине 
променљивог кретања тела и 

сталне брзине равномерног 

кретања помоћу  
стаклене цеви са мехуром.  
4. Мерење еластичне силе при 

истезању и сабијању опруге.   
5. Калибрисање еластичне 

опруге и мерење тежине тела 

динамометром.  
6. Мерење силе трења при 

клизању или котрљању тела по 
равној подлози.  
МАСА И ГУСТИНА   
Инертност тела. Закон инерције 

(Први Њутнов закон механике).  
Маса тела на основу појма о 

инертности и о узајамном 

деловању тела.  
Маса и тежина као различити 

појмови.  
Мерење масе тела вагом.   
Густина тела. Одређивање 

математичко формулисање и  
израчунавање.  
Лабораторијске вежбе чине 

саставни део редовне наставе 

и организују се наследећи 
начин: ученици сваког  
одељења деле се у две групе, 

тако да свака група има свој 
термин за лабораторијску 

вежбу. Опрема за  
сваку лабораторијску вежбу 

умножена је у више 
комплета, што омогућава да 

на једној вежби (радном  
месту) раде два до три 
ученика. Вежбе се раде 

фронтално.  
Један од облика рада са 
ученицима су домаћи задаци. 

Наставник планира домаће 

задатке у својој редовној  
припреми за час. Приликом 
одабира задатака, неопходно 

је тежину задатка 

прилагодити могућностима  
просечног ученика и дати 

само оне задатке које 

ученици могу да реше без 
туђе помоћи.  
 

− зна јединице масе и густине 
у SI систему: kg, kg/m3 
 
СТАНДАРДИ:  
Основни ниво: 1.4.2; 1.2.1, 
1.2.2, 1.2.3; 1.4.4; 1.1.1, 1.1.2; 
1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.6; 
1.7.1, 1.7.2; 1.1.3; 
Средњи ниво: 2.2.1, 2.2.2; 

2.4.1; 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3; 2.7.1; 
2.1.1, 2.1.2; 2.4.3; 2.4.2, 2.4.4; 
2.7.3 
2.1.1, 2.1.2; 2.4.1; 2.1.1, 2.1.5, 
2.1.6; 2.4.1 
Напредни ниво: 3.2.1; 3.4.1; 
3.7.1, 3.7.2; 3.4.3; 3.1.3, 3.1.4 
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густине чврстих тела.  
Одређивање густине течности 
мерењем њене масе и 

запремине.  
Систематизација и обнављање 

градива.  
Демонстрациони 

огледи.Илустровање инертности 

тела. Судари двеју кугли (а) исте 

величине, од истог материјала,  
(б) различите величине, од истог 

материјала, (в) исте величине, од 

различитог материјала. Мерење 

масе вагом.  
Течности различитих густина у 

истом суду - "течни сендвич".  
Лабораторијске вежбе  
1. Одређивање густине чврстих 
тела правилног и неправилног 

облика.  
2. Одређивање густине течности 

мерењем њене масе и 

запремине.  
ПРИТИСАК  
Притисак чврстих тела.   
Притисак у мирној течности. 

Хидростатички притисак. 

Спојени судови.  
Атмосферски притисак. 
Торичелијев оглед. Зависност 

атмосферског притиска од 

надморске висине. Барометри.  
Преношење спољњег притиска 

кроз течности и гасове у 

затвореним судовима. Паскалов 

закон и његова  
примена.  
Систематизација и синтеза 

градива.  
Демонстрациони 
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огледи.Зависност притиска од 

величине додирне површине и 

од тежине тела. Стаклена цевса  
покретним дном за 

демонстрацију хидростатичког 

притиска. Преношење притиска 
кроз течност (стаклена цев с  
мембраном, Херонова боца, 

спојени судови). Хидраулична 

преса. Огледи који илуструју 

разлику притисака  
ваздуха (како се ваздух може 

"видети", како свећа може да 

гори под водом ...)  
Лабораторијска вежба  
1. Одређивање зависности 

хидростатичког притиска од 

дубине воде  
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3.2.1.9. МАТЕМАТИКА 
 

Циљеви предмета: 
 

Циљ наставе математике у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и математичку 

писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају 

проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразде и образложе своје мишљење и дискутују са другима , 
развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да ученици усвоје елементарна 

математичка знања која су потребна за схватање појава и законизости у природи 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 развитку личности ученика. 
 

 
Садржаји по темама 

Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 
образовно-васпитном 

раду 

Активности наставника 
у образовно-васпитном 

раду 

 
Цели бројеви 

 
- Појам негативног 
броја. 
-Скуп целих бројева (Z). 
-Цели бројеви на 
бројевној правој. 
-Супротан број.  
-Апсолутна вредност 
целог 
броја.Упоређивање 
целих бројева. 
-Основне рачунске 
операције с целим 
бројевима и њихова 
својства 

Проширивањем система N0, природних бројева са 
нулом, настаје систем целих бројева Z, као скуп 
који је проширен негативним целим бројевима и 
на који се, са N0, такође проширује значење 
операција и релација. 
Први корак у овом проширењу чини додавање 
негативних целих бројева скупу N0, а природни 
бројеви у том проширењу слове као позитивни 
цели бројеви. Када је N ознака за природне 
бројеве,    - N биће ознака за негативне бројеве и 
при том:  

• n и - n чине пар супротних бројева 
• │n│је апсолутна вредност за оба броја n и 

– n. 
Поређење целих бројева ослања се интуитивно 
на њихово представљање тачкама на бројевној 
правој и прати представу о распореду тих тачака. 
Прелази се на дефинисање збира: 

ученик уме да:  
-прочита и запише 
различите врсте 
бројева (природне, 
целе) 
-упореди по величини 
помажући се сликом 
(бројевном правом) 
кад је то потребно 
-изврши основне 
рачунске операције са 
позитивним и 
негативним бројевима 
-користи целе бројеве 
и једноставне изразе 
са њима помажући се 
визуелним 
представама 
-одреди супротан 
број, апсолутну 
вредност броја; 

рад на месту, рад на 
табли, рад у пару; 
усвајање нових 
знања, дефинисање 
нових појмовова и 
њихово разумевање, 
ученик именује, 
посматра, пише, 
комбинује, решава 
проблеме, илуструје, 
анализира, графички 
представља 
 

упућује ученике да 
користе стечена 
знања, информације из 
свакодневног живота 
које ће помоћи да 
схвате појам 
позитивног и 
негативног броја, 
подстиче самосталност 
и логичко мишљенје и 
закључивање. Даље, 
организује, припрема, 
прати, помаже, 
мотивише, планира, 
учествује, едукује, 
вреднује како рад 
групе, тако и рад 
појединца у групи 



104 

 

( )

( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

1.m n
m n m n

n m m n

m n m n

n m m n

+ − = −

− + = −
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m n n m

n m n m

+ − = − −

− + = − −

− + − = − +

− + − = − +

 

Из горње дефиниције одмах следи закон 
комутативности. Асоцијативност се може 
доказати у једном броју случајева, а у свим 
осталим доказивање дати као вежбања сврстана 
међу задатке. Одузимање у систему Z дефинише 
се као сабирање са супротним бројем. 
Код множења, прво се дефинише множење 
позитивним бројем: 
( )n m n m− = −  

Затим се осмишљава множење са -1: 
( )1 a a− = −  
Множење са –n узима се као повећање апсолутне 
вредности n пута: 
( )n m n m− = −  
Сбојства комутативности и асоцијативности 
множења изводе се на основу ове дефиниције. 
На сличан начин треба извести дистрибутивни 
закон. 

-израчуна вредност 
једноставнијег израза 
са више рачунских 
операција различитог 
приоритета, 
укључујући 
ослобађање од 
заграда 

Рационални 
Бројеви – први 

део 
 

-Скуп рационалних 
бројева (Q).  
-Приказивање 
рационалних бројева на 
бројевној правој. 
Уређеност скупа Q. 
-Рачунске операције у 

Проширење скупа Q+ позитивних рационалних 
бројева тече на потпуно аналоган начин као и 

проширење скупа N0. Када је r Q+ , негативне 

рационалне бројеве треба означавати пишући –r 
и такође избегавати непотребно натрпавање 
заграда. Дељење у систему рационалних бројева 
осмишљава се као множење реципрочним 
бројем, па треба истаћи да је сада та операција 
увек изводљива ( сем дељења са 0, када треба 
рећи да такво дељење нема смисла ). 
Решавање једначина и неједначина – ову тему 

ученик уме да:  
-прочита и запише 
различите врсте 
бројева (природне, 
целе, рационалне) 
-преведе децимални 
запис броја у 
разломак и обратно 
-упореди по величини 
бројеве истог записа, 
помажући се сликом 

рад на месту, рад на 
табли, логичко 
расуђивање, помоћ 
другу из  
клупе ако је то 
потребно, усвајање 
нових знања и нових 
појмовова; ученик 
именује, посматра, 
пише, комбинује, 
решава проблеме, 

подстицање ученика на 
самостално 
размишљање  
и доношење 
закључака, упућивање 
на самосталан рад, 
развијање уредности, 
систематичности, 
радних навика, 
инсистирање на 
коришћењу 
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скупу Q и њихова 
својства. 
-Изрази с рационалним 
бројевима. 
-Једначине и 
неједначине упознатих 
облика - решавање и 
примена. 
-Проценат и примене. 

треба обрађивати тек када смо се упознали са 
скупом рационалних бројева, јер тек са овим 
скупом то решавање је изводљиво без познатих 
ограничења. 
Једначина ax + b = c  решава се у два корака: 
ax= b – c ( веза сабирања и одузимања ) 
x = (b – c) : a ( веза множења и дељења ) 
Пошто се лако доказује да израз ax расте са x, 
ако је а>0, а опада ако је а<0 ( из x1 > x2 следи да 
је разлика ax1 – ax2 = a(x1 - x2) позитивна за а>0, а 
негативна за а<0), решавање неједначине нађе 
њено решење x0, па је тадарешење ове 
неједначине x>x0 за а>0, а x<x0 за а<0. Слично се 
решава и неједначина ax + b < c. Када се бирају 
нешто сложенији примери једначина и 
неједначина, променљивљ x треба да само 
једанпут фигурише. 
Појму процента треба посветити посебну пажњу 
као начину исказивања односа који се јављају у 
свакодневној употреби. Не треба од тога стварати 
процентни рачун, изводећи и памтећи посебна 
правила и обрасце. Проценте треба схватити као 
разломке са имениоцем 100. 
 

кад је то потребно 
потребно 
-изврши једну основну 
рачунску операцију са 
бројевима истог 
записа, помажући 
се сликом кад је то 
потребно (у случају 
сабирања и 
одузимања разломака 
само 
са истим имениоцем); 
рачуна, на пример 1/5 
од n, где је n дати 
природан број 
-дели са остатком 
једноцифреним 
бројем и зна када је 
један број дељив 
другим 
-упореди по величини 
бројеве записане у 
различитим облицима 
-одреди супротан 
број, реципрочну 
вредност и апсолутну 
вредност броја; 
израчуна вредност 
једноставнијег израза 
са више рачунских 
операција 
различитог 
приоритета, 
укључујући 
ослобађање од 
заграда, са бројевима 
истог записа 
-решава елементарне 
једначине у скупу 
рационалних бројева 

илуструје, анализира, 
графички 
представља, 
изражава се 
математичким 
језиком 
 

математичког језика. 
Даље, организује, 
припрема, прати, 
помаже, мотивише, 
планира, учествује, 
едукује, вреднује како 
рад групе, тако и рад 
појединца у групи 
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Троугао 
 

- Троугао;однос 
страница, врсте 
троуглова према 
страницама. 
 - Углови троугла, збир 
углова, врсте троуглова 
према угловима. 
- Однос између 
страница и углова 
троугла. 
 - Конструкције неких 
углова (60°, 120°, 30°, 
45°, 75°, 135°). 
-Подударност троуглова 
(интерпретација).  
- Основна правила о 
подударности 
троуглова; 
закључивање о 
једнакости аналогних 
елемената. 
- Основне конструкције 
троуглова. 
-Описана кружна линија 
око троугла и уписана у 
њега, висина и тежишна 
дуж. Четири значајне 
тачке у троуглу и 
њихова конструкција. 

У овом периоду наставе математике дају се 
дефиниције троугла, исказане истицањем 
њихових карактеристичних својстава. Треба 
истицати и логичку класификацију класа ових 
фигура. У класи троуглова, осмислити релацију 
подударности изражавајући је преко једнакости 
елемената – страна и углова троугла. Извести 
једноставна тврђења о збиру углова у троуглу и 
спољашњем углу троугла, о висини као 
симетрали једнакокраког троугла, о односу страна 
и углова троугла. 
Треба се ослањати на карактеристична својства 
при извођењу једноставних конструкција 
поменутих геометријских фигура и конструкције 
са њима повезаним елементима 

ученик : 
- разуме и прецизира 
елементе троугла и 
правилно користи 
математичке ознаке 
за исте 
-разликује неке врсте 
углова и уме да их 
конструише уз помоћ 
прибора  
- влада појмом 
троугао, уочава 
његове моделе у 
реалним ситуацијама 
и уме да их нацрта 
користећи прибор; 
- ученик разликује 
основне врсте 
троуглова,  
- одреди однос углова 
и страница у троуглу, 
збир углова у троуглу 

рад на месту, рад на 
табли, коришћење 
прибора за 
геометрију, усвајање 
нових знања, 
дефинисање и 
коришћење нових 
појмовова, ученик 
посматра, 
конструише, 
комбинује, решава 
проблеме, илуструје, 
анализира, закључује 
 

подстицање ученика на 
самостално и логичко 
закључивање, 
усмеравање и 
навикавање на 
коришћење 
математичког језика и 
математичких 
симбола, развијање 
уредности и 
коришћење прибора за 
геометрију, затим 
организује, припрема, 
прати, помаже, 
мотивише, планира, 
учествује, едукује, 
упућује на самосталан 
рад и рад у пару или 
групи 

Четвороугао 
 

- Четвороугао; врсте 
четвороуглова (квадрат, 
правоугаоник, 
паралело- грам, ромб, 
трапез, делтоид); 
углови четвороугла. 
- Паралелограм: 

У овом периоду наставе математике дају се 
дефиниције геометријских фигура : квадрата, 
правоугаоника, ромба, паралелограма, трапеза и 
четвороугла исказане истицањем њихових 
карактеристичних својстава. Треба истицати и 
логичку класификацију класа ових фигура ( 
квадрат је правоугаоник, правоугаоник је 
паралелограм ). Извести једноставна тврђења о 
збиру углова у четвороуглу. Треба се ослањати на 

ученик: 
- разуме и прецизира 
елементе четвороугла 
и правилно користи 
математичке ознаке 
за исте 
- ученик разликује 
основне врсте 
четвороуглова 

рад на месту, рад на 
табли, коришћење 
прибора за 
геометрију; стицање 
нових знања, 
усвајање нових 
појмовова, ученик 
посматра, 
конструише, 

подстицање ученика на 
самостално и логичко 
закључивање, 
усмеравање и 
навикавање на 
коришћење 
математичког језика и 
математичких 
симбола, развијање 
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својства; појам 
централне симетрије; 
врсте паралелограма: 
правоугли 
паралелограми; 
конструкције паралело-
грама. 
- Трапез; својства, 
средња линија; врсте 
трапеза, једнакокраки 
трапез;  
-основне  конструкције 
трапеза. 

карактеристична својства при извођењу 
једноставних конструкција поменутих 
геометријских фигура и конструкције са њима 
повезаним елементима 

- зна основне 
елементе 
четвороуглова и 
конструише их уз 
помоћ прибора 

комбинује, решава 
проблеме, илуструје, 
анализира и вреднује 
свој рад у односу на 
рад осталих ученика 
у ОЗ. 
 

уредности и 
коришћење прибора за 
геометрију, подстиче 
систематичност, 
уредност, припрема, 
прати, помаже, 
мотивише, учествује, 
едукује, вреднује како 
рад групе, тако и рад 
појединца у групи 

Рационални 
бројеви – други 

део 
- Координатни систем, 
координате тачке и 
растојање две тачке 
- Читање својстава са 
графика 
- директна  и обрнута 
пропорционалност  
-представљање 
директне 
пропорционалности 
-примена директне и 
обрнуте 
пропорционалности 

Координатни систем, координате тачке и 
растојање две тачке изражено преко њихових 
координата. Примери зависних величина и 
њихово графичко представљање. Читање 
својстава са графика. За две променљиве 
величине x и y дефинисати директну ( и обрнуту ) 
пропорционалност везом y=kx ( xy=k, x≠0 и y≠0 ). 
Представљање директне пропорционалности и 
график зависности величина x и y везаних 
условом y=kx. Не уводи се општи појам функције. 
Директну пропорционалност везивати за размере 
на географским картама и рачунање стварног 
растојања 

Ученике треба 
оспособити да: 
-упознају правоугли 
координатни систем и 
његову примену; 
-добро упознају 
директну и обрнуту 
пропорционалност и 
практичне примене. 

Усваја нова знања, 
дефинише нове 
појмове, именује, 
посматра, пише, 
комбинује, решава 
проблеме, 
конструише 

Организује, припрема, 
прати, помаже, 
мотивише, планира, 
учествује, едукује, 
вреднује 

Површина 
четвороугла и 

троугла 
 

- Појам површине 
фигуре  
- површина 
правоугаоника. 
- Једнакост површина 
фигура. 

Једначење површина геометријских фигура 
осмишљава се на класичан начин, ослањајући се 
на појмове разложиве и допунске једнакости. 
Узима се да су површине подударних троуглова 
једнаке, а за правоугаоник чије су дужине 
страница a и b, узима се да је његова површина 
a·b. Полазећи од површине правоугаоника, 
допуњавањем и разлагањем, изводе се формуле 
за површину паралелограма, троугла и трапеза.  

 

Ученик: 
-разликује врсте 
четвороугла и троугла 
-зна да примени 
одговарајућу формулу 
за израчунавање 
површине дате 
фигуре 

рад на месту, рад на 
табли, коришћење 
прибора за 
геометрију, 
коришћење уџбеника 
у стицању нових 
знања, дефинисање, 
усвајање и правилно 
коришћење нових 
појмовова, посматра, 

подстицање ученика на 
самостално и логичко 
закључивање, 
усмеравање и 
навикавање на 
коришћење 
математичког језика и 
математичких 
симбола, развијање 
уредности, праћење, 
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- Површина 
паралелограма, 
троугла, трапеза.  
- Површина четвороугла 
с нормалним 
дијагоналама. 

 пише, комбинује, 
решава проблеме, 
илуструје, анализира.                   

подстицање 
систематичности, 
самосталности, 
прегледности, 
упорности, мотивише, 
планира, учествује, 
едукује, вреднује како 
рад групе, тако и рад 
појединца у групи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 

 

3.2.1.10. БИОЛОГИЈА 

Циљеви предмета:  

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. 

Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
 
Увод: Разноврсност живог 

света 

Разноврсност живог света. 

Основне разлике између 

биљака, гљива и животиња 

 
-објаснити основне појмове о 

природном систему животиња 

на разним примерима из живог 

света и научних постигнућа, а 

на сликама и фолијама 

објаснити еволутивни развој 

главних група животиња ; 

 

БИ.1.1.4. уме да наведе називе 

пет царстава и познаје типичне 

представнике истих  
БИ.2.1.3. познаје критеријуме 

по којима се царства 

међусобно разликују на основу 

њихових својстава до нивоа 

кола/класе 
БИ.3.1.4. познаје критеријуме 

по којима се царства 

међусобно разликују на основу 

њихових својстава до нивоа 

класе/реда најважнијих група 
БИ.1.3.8. зна основне научне 

чињенице о еволуцији живота 

на Земљи 
БИ.1.3.9. зна да живот на 

Земљи има заједничко порекло 

са чијом се историјом можемо 
упознати на основу фосилних 

записа 

 
- упознају основне појмове о 

природном систему животиња 

и еволутивном развоју главних 

група; 
 

 
-објаснити основне појмове о 

природном систему животиња 

и еволутивном развоју главних 

група; 
 

 
Праживотиње 

Праживотиње - хетеротрофни 

протисти, једноћелијска 

организација, разноврсност. 

Амебе - животни простор, 

начин живота, грађа. 

 

-појаснити и показати на 

примерима из живог света- 
животни простор, начин 

живота, грађу, разноврсност и 

значај праживотиња 

БИ.1.1.3. препознаје основне 

сличности и разлике у изгледу 

и понашању биљака и 

животиња 
 

 
- упознају животни простор, 

начин живота, грађу, 

разноврсност и значај 

праживотиња 

 
-појаснити животни простор, 

начин живота, грађу, 

разноврсност и значај 

праживотиња 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2706
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2706
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2706
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2706
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2706
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2737
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2737
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2737
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2737
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2737
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2707
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2707
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2707
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2707
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Разноврсност и значај. 

Бичари - животни простор, 

начин живота, грађа, 

колонијалност. Разноврсност и 

значај. 

Трепљари - животни простор, 

начин живота, грађа. 

Разноврсност и значај. 

Паразитске праживотиње 

(дизентерична амеба, 

маларични паразит, изазивач 

болести спавања) - начини 

преношења, мере превенције. 

Упоредни преглед грађе 

праживотиња - корелација са 

функцијом и животном 

средином (табеларни или 

илустративни приказ). 

Вежба: Живот у капи воде - 
посматрање слатководних 

праживотиња под 

микроскопом.  

 
 
Царство животиња 
 

Свет животиња - настанак и 

развој животиња. 

Разноврсност животиња - 

 
-показати сликовито и 

објаснити појмове- животни 

простор, начин живота, 

спољашњу грађу и основе 

унутрашње грађе, 

разноврсност и 
значај сунђера, дупљара, црва, 

мекушаца, зглавкара и 

бодљокожаца; 

БИ.1.1.3. препознаје основне 

сличности и разлике у изгледу 

и понашању биљака и 

животиња 
БИ.2.1.2. познаје и користи 

критеријуме за разликовање 

биљака и животиња и 
примењује их у типичним 

случајевима 
БИ.3.1.3. разуме критеријуме 

 
- 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; 

 
- објаснити животни простор, 

начин живота, спољашњу 

грађу и основе унутрашње 

грађе, разноврсност и 
значај сунђера, дупљара, црва, 

мекушаца, зглавкара и 
бодљокожаца; 
- објаснити улогу инсеката у 

природи; 
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преглед главних група. 

Сунђери - животни простор, 

начин живота, грађа на нивоу 

опште организације. 

Разноврсност и значај. 

Дупљари - животни простор, 
начин живота, грађа на нивоу 

опште организације. 

(хидра). Разноврсност (хидре, 

корали, морске сасе, медузе), 

значај. 

Пљоснати црви - животни 

простор, начин живота, 

спољашња грађа и основи 
унутрашње грађе. 

Разноврсност (планарије, 

метиљи, пантљичаре), значај. 

Паразитске врсте, начини 

преношења и мере превенције. 

Ваљкасти црви - животни 

простор, начин живота, 

спољашња грађа и основи 

унутрашње грађе (човечија 

глиста). Разноврсност и значај. 

Паразитске врсте, начини 

преношења и мере превенције. 

Чланковити црви - животни 

простор, начин живота, 

спољашња грађа и основи 

унутрашње грађе (кишна 

 
-кроз примере из живота 

објаснити улогу инсеката у 

природи; 
 
-примерима и сликама навести 
и објаснити болести које 

изазивају или преносе 

животиње, начин преношења и 

превенцију; 
 
-шемом и примерима 

појаснити жвотни простор, 

начин живота, грађу, 

разноврсност и значај риба, 

водоземаца, гмизаваца, птица 

и сисара; 
 
-на разним примерима из 

живог света и научних 

постигнућа појаснити значај 

бриге о потомству птица и 

сисара; 

 

по којима се разликују биљке и 
животиње и уме да их примени 

у атипичним случајевима 
БИ.1.1.5. зна да постоје 

просторне и временске 

промене код живих бића и 
познаје основне чињенице о 

томе 
БИ.2.1.4. уме да објасни везу 

између промена у просторном 

и временском окружењу и 

промена које се дешавају код 

живих бића у околностима 

када делује мањи број 

чинилаца на типичне заједнице 

живих бића или организме  
БИ.3.1.5. уме да објасни везу 

између промена у просторном 
и временском окружењу и 

промена које се дешавају код 

живих бића у комплексним 

ситуацијама у сложенијим 

заједницамa 
БИ.1.1.5. зна да постоје 

просторне и временске 

промене код живих бића и 

познаје основне чињенице о 

томе 
БИ.2.1.4. уме да објасни везу 
између промена у просторном 

и временском окружењу и 

промена које се дешавају код 

живих бића у околностима 

када делује мањи број 

чинилаца на типичне заједнице 

живих бића или организме 
 БИ.3.1.5. уме да објасни везу 

између промена у просторном 

и временском окружењу и 

промена које се дешавају код 

- упознају болести које 

изазивају или преносе 

животиње, начин преношења и 

превенцију; 
- упознају жвотни простор, 

начин живота, грађу, 
разноврсност и значај риба, 

водоземаца, гмизаваца, птица 

и сисара; 
- схвате значај бриге о 

потомству птица и сисара; 
 

-навести и објаснити болести 

које изазивају или преносе 

животиње, начин преношења и 

превенцију; 
-појаснити жвотни простор, 

начин живота, грађу, 
разноврсност и значај риба, 

водоземаца, гмизаваца, птица 

и сисара; 
-појаснити значај бриге о 

потомству птица и сисара; 
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глиста). Разноврсност (морски 

чланковити црви, кишне 

глисте, пијавице), значај. 

Мекушци - животни простор, 

начин живота, спољашња 

грађа и основи унутрашње 

грађе (шкољка). Разноврсност 

(пужеви, шкољке и 

главоношци), значај. 

Вежба: разврставање пужева и 

шкољки на основу изгледа 

љуштуре. 

Зглавкари - опште одлике и 

разноврсност (ракови, пауци, 

скорпије, крпељи, стоноге, 

инсекти). 

Ракови - животни простор, 

начин живота, спољашња 

грађа и основи унутрашње 

грађе (речни рак). 

Разноврсност и значај. 

Пауци - животни простор, 

начин живота и спољашња 

грађа. Разноврсност и значај. 

Занимљивости из живота 

паука. 

Скорпије - животни простор, 

начин живота и спољашња 

грађа. Разноврсност и значај. 

Крпељи - животни простор, 

начин живота, спољашња 

живих бића у комплексним 

ситуацијама у сложенијим 

заједницама 
БИ.1.2.1. зна да су најмањи 

организми саграђени од једне 

ћелије у којој се одвијају сви 
карактеристични животни 

процеси и зна основне 

карактеристике грађе такве 

ћелије 
БИ.1.2.2. зна да је ћелија 

најмања јединица грађе свих 

вишећелијских организама у 

чијим одељцима се одвијају 

разноврсни процеси, и зна 

основне карактеристике грађе 

тих ћелија 
БИ.1.2.3. зна основне 
карактеристике грађе биљака, 

животиња и човека и основне 

функције које се обављају на 

нивоу организма 
БИ.2.2.1. разуме да постоје 

одређене разлике у грађи 

ћелија у зависности од 

функције коју обављају у 

вишећелијским организмима 

(разлике између биљне и 

животињске ћелије, између 
коштане и мишићне ћелије и 

сл.) 
БИ.2.2.2. зна и упоређује 

сличности и разлике између 

нивоа организације јединке: 

зна да се ћелије које врше исту 

функцију групишу и образују 

ткива, ткива са истом 

функцијом органе, а органи са 

истом функцијом системе 

органа 
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грађа и разноврсност. 

Болести које преносе и мере 

превенције. 

Стоноге - начин живота, 

спољашња грађа и 

разноврсност. 

Инсекти - животни простор, 

начин живота, спољашња 

грађа, и разноврсност. 

Улога инсеката у природи и 
значај за човека. 

Занимљивости из живота 

инсеката. 

Вежба: Израда школске збирке 

инсеката. 

Бодљокошци - животни 

простор, начин живота, 

спољашња грађа. Разноврсност 
(морске звезде, морски јежеви, 

морске змијуљице, морски 

краставци, морски кринови), 

значај. 

Упоредни преглед грађе 

сунђера, црва, мекушаца, 

зглавкара, бодљокожаца - 
табеларни или илустративни 

приказ. 

Хордати - основне одлике 

хордата на примеру копљаче - 
компарација са претходним 

БИ.2.2.3. зна карактеристике и 

основне функције спољашње 

грађе биљака, животиња и 

човека  
БИ.3.2.1. зна карактеристике и 

основне функције унутрашње 
грађе биљака, животиња и 

човека 
БИ.3.2.2. разуме морфолошку 

повезаност појединих нивоа 

организације и њихову 

међусобну функционалну 

условљеност 
БИ.3.2.3. разуме узроке развоја 

и усложњавања грађе и 

функције током еволуције  
БИ.1.2.4. познаје основну 

организацију органа у којима 
се одвијају различити животни 

процеси 
БИ.1.2.5. разуме да је за живот 

неопходна енергија коју 

организми обезбеђују 

исхраном 
БИ.1.2.6. разуме да су 

поједини процеси заједнички 

за сва жива бића (дисање, 

надражљивост, покретљивост, 

растење, развиће, 
размножавање) 
БИ.2.2.4. разуме да је за живот 

неопходна енергија која се 

производи, складишти и одаје 

у специфичним процесима у 

ћелији и да се то назива 

метаболизам 
БИ.2.2.5. разуме да биљне 

ћелије, захваљујући 

специфичној грађи, могу да 

везују енергију и стварају 
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групама животиња. 

Разноврсност хордата, значај. 

Кичмењаци - грађа и 

разноврсност. 

Рибе - начин живота, грађа и 

корелација са стаништем 

(шаран). Разноврсност (ајкуле, 

раже, штитоноше, 

кошљорибе), значај. 

Вежба: дисекција рибе. 

Прелазак на копнени начин 

живота. 

Водоземци - начин живота, 

грађа и корелација са 

стаништем (жаба). 

Размножавање и развиће. 

Разноврсност (жабе, 

даждевњаци, мрмољци), 

значај. 

Гмизавци - начин живота, 

грађа и корелација са 

стаништем (гуштер). 

Размножавање, регенерација. 

Разноврсност (гуштери, змије, 

корњаче, крокодили), значај. 

Изумрли гмизавци. 

Птице - начин живота, грађа и 

корелација са стаништем. 

Размножавање, брига о 

(синтетишу) сложене 

(хранљиве) материје 
БИ.2.2.6. разуме да и у биљној 

и у животињској ћелији 

сложене материје могу да се 

разграђују, при чему се 
ослобађа енергија у процесу 

који се назива дисање 
БИ.1.2.7. зна да организми 

функционишу као независне 

целине у сталној интеракцији 

са околином 
БИ.2.2.7. познаје термин 

хомеостаза и зна да објасни 

шта он значи 
БИ.2.2.8. зна да је неопходна 

координација функција у 

вишећелијским организмима и 
зна који органски системи 

омогућују ову интеграцију 
БИ.2.2.9. зна да нервни и 

ендокрини системи имају 

улогу у одржавању хомеостазе  
БИ.3.2.6. зна и разуме главне 

морфолошке и функционалне 

карактеристике органа који 

информишу организам о стању 

у околини и њихову улогу у 

одржавању унутрашње 
равнотеже (улога нервног 

система) 
БИ.1.3.1. разуме да јединка 

једне врсте даје потомке исте 

врсте 
БИ.1.3.2. зна основне појмове 

о процесима размножавања 
БИ.2.3.1. разуме основне 

разлике између полног и 

бесполног размножавања 
БИ.2.3.2. разуме механизам 
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потомству. Сеоба птица. 

Разноврсност (патке, гуске, 

роде, чапље, коке, детлићи, 

грабљивице, сове, голубови, 

певачице), значај. 

Сисари - начин живота, грађа и 

корелација са стаништем. 

Размножавање и развиће, 

брига о потомству. Миграције 

и зимски сан. Разноврсност 
(торбари, бубоједи, слепи 

мишеви, мајмуни, глодари, 

зечеви, перајари, слонови, 

звери, китови, копитари, 

папкари), значај. 

Упоредни преглед грађе 

главних група кичмењака 

(табеларни или илустративни 

приказ).  

 

настанка зигота  
БИ.1.4.3. уме на задатом 

примеру да одреди 

материјалне и енергетске 

токове у екосистему, чланове 

ланаца исхране и правце 
кружења најважнијих 

супстанци (воде, угљеника, 

азота) 
 БИ.2.4.3. уме да на 

разноврсним примерима 

одреди основне материјалне и 

енергетске токове у 

екосистему, основне односе 

исхране и најважнија својства 

биоценоза и популација 
БИ.2.4.4. зна да у природи 

постоји кружење појединих 
супстанци (воде, угљеника и 

азота) 
БИ.1.5.1. зна основне мере за 

одржавање личне хигијене и 

хигијене околине и разуме 

зашто је важно да их се 

придржава 
БИ.1.5.2. разуме значај 

примене хигијенских навика у 

исхрани и посебно значај 

термичке обраде хране 
БИ.1.5.3. разуме значај 

одржавања хигијене кућних 

љубимаца, домаћих и дивљих 

животиња и правилног 

опхођења са њима 
БИ.1.5.4. разуме зашто је 

важно да се придржава 

званичних упутстава која се 

односе на заразне болести 

(епидемије и пандемије) 
БИ.1.5.5. препознаје основне 
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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 
 
Угроженост и заштита 

животиња 

Разноврсност царства 

животиња и биодиверзитет. 

Фактори угрожавања и значај 

заштите животиња. 

Суживот људи и животиња. 

Одговоран однос према 

животињама (животиње за 

друштво - љубимци, домаће 

животиње, огледне животиње, 

крзнашице).  

 

 

-примерима из живог света и 

научних постигнућа објаснити 

значај одговорног односа 

према животињама; 

БИ.1.4.6. разуме утицај човека 
на биолошку разноврсност 

(нестанак врста, сеча шума, 

интензивна пољопривреда, 

отпад) 
БИ.1.4.7. препознаје основне 

процесе важне у заштити и 

очувању животне средине 

(рециклажу, компост) и у 

заштити биодиверзитета 

(националних паркова, 

природних резервата) 
БИ.1.4.8. зна шта може лично 
предузети у заштити свог 

непосредног животног 

окружења  
БИ.2.4.8. разуме последице 

загађења воде, ваздуха и 

земљишта, као и значај 

очувања природних ресурса и 

уштеде енергије 
БИ.2.4.9. разуме значај 

природних добара у заштити 

природе (националних 
паркова, природних резервата, 

ботаничких башта, зоо-вртова) 

 
- схвате значај одговорног 

односа према животињама; 

 
-објаснити значај одговорног 

односа према животињама; 

 
Увод у еволуцију живог 

света 
 

Живот на Земљи. 

 
-фолијама и шемама објаснити 

основне научне чињенице о 

току и развоју живота на 

Земљи и етапе земљине 

историје; 
 
-објаснити кроз доказане 

БИ.1.3.8. зна основне научне 

чињенице о еволуцији живота 

на Земљи 
БИ.1.3.9. зна да живот на 

Земљи има заједничко порекло 

са чијом се историјом можемо 

упознати на основу фосилних 

записа 

 
- зна основне научне чињенице 

о току и развоју живота на 

Земљи и етапе земљине 

историје; 
- зна да живот на Земљи има 

историју са којом се можемо 

упознати на основу фосилних 

 
- објаснити основне научне 

чињенице о току и развоју 

живота на Земљи и етапе 

земљине историје; 
-објаснити да живот на Земљи 

има историју са којом се 

можемо упознати на основу 
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Докази еволуције. 

Геолошка доба, календар 

живота. 

Борба за опстанак - Чарлс 

Дарвин.  

Активности: 

Изласци у природу, 

упознавање локалне фауне, 

посета зоолошком врту, посета 

природњачком музеју. 

Прављење акваријума, 

тераријума, кућица за птице, 

кућица за псе и мачке. 

Посматрање активности 

животиња и брига о њима 

током целе школске године. 

Сарадња са здравственим и 

ветеринарским институцијама. 

чињенице да живот на Земљи 

има историју са којом се 

можемо упознати на основу 

фосилних записа; 
 

БИ.1.3.10. зна да је природно 

одабирање основни механизам 

прилагођавања организама 
БИ.2.3.5. уочава да постоје 

разлике између јединки исте 

врсте и различитих врста и зна 
да су оне настале деловањем 

еволуционих механизама 
БИ.2.3.6. уочава 

прилагођеност организама и 

разуме да током еволуције 

природно одабирање доводи 

до прилагођавања организама 

на услове животне средине 
БИ.3.3.5. разуме како 

различити еволуциони 

механизми, мењајући 

учесталост особина у 
популацијама, доводе до 

еволуције 

записа; 
 

фосилних записа; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717


118 

 

3.2.1.11. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА  
  

Циљ предмета:  Циљ учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изради 

одговоран однос према раду и производњи, животном и радном окружењу , коришћењу техничких и технолошких ресурса, 

стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступка предузимљиво и иницијативно. 

Разред: шести                

 
Садржаји по темама 

 
Начин остваривања рада 

 
Стандарди-исходи 

Активности 

ученика у 

образовно-
васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-
васпитном раду 

 

1. ЖИВОТНО И РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

 
 
 
 
 
 
 

2. САОБРАЋАЈ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Значај и развој грађевинарства 
Просторно и урабистичко 

планирање 
Култура становања у урбаним 

и руралним срединама, 

објектима за индивидуално и 

колективно становање , 

распоред просторија, уређење 

стамбеног простора 
Кућне инсталације 
 
 
 
Саобраћајни системи 
Саобраћајни објекти 
Управљање саобраћајном 

− Повеже развој грађевинарства и 

значај урбанизма у побољшању 

улова живљења 
− Анализира карактеристике 

савремене културе становања 
− Класификује кућне инсталације на 

основу њихове намене 
− Класификује врсте саобраћајних 

објеката према намени 
− Повезује неопходност изградње 

прописне инфраструктуре са 

безбедношћу ученика 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 

Пажљиво прати 

излагање 

наставника и 

осталих ученика 
 
Користи 

различите изворе 

знања  
 
Проналази нове 

информације 
 
Уочава 
 
Разликује  
 
Упоређује  
 
Класификује 

 
Организатор и релаизатор наставе 
 
Презентује 
 
Усмерава ученика  
 
Подстиче на размишљање 
 
Развија код ученика аналитичко, синтетичко , индуктивно , дедуктивно мишљење 
 
Прати напредовање ученика  
 
Наводи ученике на одговарајуће закључке  
 
Упознаје их са техничким напретком од праисторије до данашњег доба 
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3. ТЕХНИЧКА И ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сигнализацијом 
Правила безбедног кретања 

пешака и возача бицикла у 

јавном саобраћају 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приказ грађевинских објеката 

и техничко цртање у 

грађевинарству 
Техничко цртање помоћу 

рачунара 
Представљање идеја и решења 

уз коришћење дигиталних 

презентација 
 
 
 
 
 
 
Подела, врста и 

карактеристике грађевинских 

материјала 
Техничка и средства у 

грађевинарству и 

пољопривреди 

полигону и/или уз помоћ рачунарске 

симулације 
− Скицира просторни изгред 

грађевинског објекта 
− Чита и црта грађевински технички 

цртеж уважавајући фаѕе 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 преставља је 
− 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 

грађевинких и пољопривредних 

радова 
− Реализује активност која указује на 

важност рециклаже 
− Образложи на примеру коришћење 

обновљивих извора енергије и 
начине њиховог претварања у 

користе облике енергије 
− Правилно и безбедно користи 

уређаје за загревање и 

климатизацију простора  

 
Износи своје 

мишљење 
 
Уређује и 

презентује 
 
Закључује 
 
Процењује 

сопствени рад и 

напредак 
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5. КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

Организација рада у 

грађевинарству и 

пољопривреди 
Обновљиви извори енергије и 

мере за рационално и 

безбедно коришћење топлотне 

енергије. 
Рециклажа материјала у 

грађевинарству и 

пољопривреди и заштита 

животне средине 
Моделовање машина и уређаја 

у грађевинарству , 

пољопривреди или модела 

који користи обновљиве 

изворе енергије  
 
 
 
 
 
 
 
 
Израда техничке 

документације 
Израда макете/модела у 

грађевинаству пољопривреди 

или модела који користи 

обновљиве изворе енергије 
Представља идеје, поступка 

израде и решења производа 

− 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 
− Самостално/тимски врши избор 

макете/модела грађевинског објекта 

и образлаже избор 
− Самостално проналази информације 

о условима потребама и начину 

реализације макете/модела 

користећи ИКТ 
− Креира планску документацију 

(листу материјала , редослед 

операција , процени 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 
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Одређивање тржишне 

вредности производа 

укључујући и оквирну 

процену трошкова 
Представљање производа и 

креирање дигиталне 

презентације 

− Учествује у упостављању 

критеријума за вредновање , 

процењује своја рад и рад других 

предлаже унапређења постојеће 

макете/модела 
− Одреди реалну вреност израђене 

макете/модела укључујући и 

оквирну процену трошкова 
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3.2.1.12. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 
Циљ предмета: 
Да разноврсним и систематским моторичким активностимадоприносе интегралном развоју личности ученика. 
   

Садржаји по темама Начин остваривања Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 

Атлетика 

Настава физичког васпитања 

остварује се кроз  

индивидуални рад, рад у 

пару, рад у групи, тимски 

часови кроз вербалну 

комуникацију, 
демонстрацију, путем 

фронталног рада у корелацији 

са другим наставним 

предметима  

ФВ.1.1.3.Ученици правилно 

трче варијантама технике 

трчања на кратке, средњеи 

дуге стазе,скачу у даљ, у вис, 

бацају куглу и мере 

резултате. 
 ФВ.2.1.3. Ученик/ученица 

правилно изводи варијанту 

технике штафетног трчања.  
ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна 

правила за такмичење. 

трчање,  
скакање,  
ходање,  
бацање 

Објашњавање,подстицање, 

посматрање, различитости, 

развијање физичких 

способности, теоријско 

образовање, демонстрација 

вежби, уочавање, провера, 
усвајање, уважавање 

Гимнастика 

Настава физичког васпитања 

остварује се кроз  

индивидуални рад, рад у 

пару, рад у групи, тимски 

часови кроз вербалну 

комуникацију, 

демонстрацију, путем 

фронталног рада у корелацији 
са другим наставним 

предметима  

ФВ.1.1.11.Ученици правилно 

изводе вежбе на 

тлу.ФВ.1.1.12.Ученици 

правилно изводе прескоке 

разношку или згрчку уз 

помоћ. 
ФВ.1.1.14. Ученици правилно 

извод основне вежбе на 
двовисинском разбоју. 
ФВ.1.1.16. Ученици правилно 

изводе основне вежбе на 

круговима. 
ФВ.1.1.17. Ученици правилно 

изводе основне вежбе на 

паралелном 

разбоју.ФВ.1.1.18. Ученици 

правилно изводе основне 

вежбе на вратилу. 

Ученик изводи вежбе на 
тлу,разбоју,круговима,парале

лном разбоју,вратилу и 

правилно изоди прескок 

разношку и згрчку. 

Објашњавање,подстицање, 

посматрање,различи-
тости,развијање физичких 
способности, теоријско 

образовање, демонстрација 

вежби, уочавање, провера, 

усвајање, уважавање 
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ФВ.1.1.19.Знају називе вежби, 

основе организације рада на 

справи и пружају прву помоћ. 
ФВ.2.1.17. Зна мере 

сигурности, чување и 

помагање, називе вежби и 
основе организације рада. 
 

 
 
Кошарка 

Настава физичког васпитања 

остварује се кроз  

индивидуални рад, рад у 

пару, рад у групи, тимски 

часови кроз вербалну 

комуникацију, 

демонстрацију, путем 

фронталног рада у корелацији 

са другим наставним 
предметима  

ФВ.1.1.1. Ученик/ученица 

игра кошарку примењујући 

основне елементе технике, 

неопходна правила и 

сарађује са члановима екипе 

изражавајући сопствену 

личност уз поштовање 

других. 
ФВ.1.1.2. Зна функцију 
кошарке, основне појмове, 

неопходна правила, основне 

принципе тренинга и пружа 

прву помоћ. 

хвата, додаје у месту и 

кретању, води лопту, шутира 

на кош, финтира,скок шут, 

блокира, примена правила у 

игри и познавање судијских 

правила 

Објашњавање,подстицање, 

посматрање,различитости, 

развијање физичких 

способности, теоријско 
образовање, 

демонстрација вежби, 

уочавање, провера, 

усвајање, уважавање 

 
 
ММФ тестови 

Настава физичког васпитања 

остварује се кроз  

индивидуални рад, рад у 

пару, рад у групи, тимски 

часови кроз вербалну 

комуникацију, 

демонстрацију, путем 

фронталног рада у корелацији 
са другим наставним 

предметима  

 
ФВ.1.2.1. Ученици знају 

смисао Физичког васпитања. 
ФВ.1.2.2. Ученици знају 

утицај физичког вежбања. 

ФВ.1.2.3. Ученици знају 

основне појмове везане за 

физичко вежбање. 
 

Висина и тежина,скок у даљ из 

места,бацање медицинке у 

даљ,одбијање лопте од 

зида,трчање на 

30метара,трчање на 600 и 

800метара. 

Објашњавање, 

подстицање, посматрање, 

различитости, развијање 

физичких способности, 

теоријско образовање, 

демонстрација вежби, 

уочавање, провера, 

усвајање, уважавање 
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3.2.1.13. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 
Циљеви предмета:  
* Оспособљавање ученика за самостално коришћење рачунара;     
* Упознавање ученика са применом рачунара у различитим областима људске делатности;      
* Развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду;     
* Подстицање креативног рада на рачунару;     
* Оспособљавање за рад на рачунару. 
Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
1. Рад са текстом: 
-Креирање табеле у Word-u, 
подешавање формата папира и 

маргина 
-Унос текста у ћелије табеле, 
форматирање ћелија табеле 
-Рад са текстом у табели, 

оквири и сенчење табеле 
-Кретање по табели, уметање 

табела у стране са текстом и 

сликама 
-Уметање редова и колона, 

уметање заглавља и подножја 

стране, броја стране, датума и 

времена 
-Брисање редова и колона, 

спајање и дељење ћелија 
-Ширина и висина редова и 

колона, прелом стране, 

позадина стране 
-Преглед пре штампања, 

штампање 

-Индивидуални рад ученика за 

рачунаром уз коришћење 

наставног листића са 

одговарајућом наставном 
вежбом. 

-Упознавање ученика са 

табеларним приказом података 

у програму за обраду текста. 
 

-Кроз практичан рад на 

рачунару, ученик развија 

знања потребна за самостални 

табеларни приказ података у 
оквиру текст процесора као и 

штампање готовог документа.  

-Фронтални рад наставника 

се заснива на примени 
пројектора (video-bim), на 

тај начин ученици лакше 

схвате и усвоје нове 
наставне садржаје 

захваљујући визуелном 

приказу наставних садржаја. 

Настава је базирана на  
индивидуалном раду 

ученика на рачунару уз 

коришћење наставног 
листића са одговарајућом 

наставном вежбом уз 

константну помоћ и 
подршку наставника. 

2. Интернет  
-Интернет - појам глобалне и 

локалне мреже, повезивање на 

Интернет 
 

-Индивидуални рад ученика за 

рачунаром уз коришћење 

наставног листића са 

одговарајућом наставном 

вежбом. 

- Упознавање ученика са 

појмом мрежног повезивања 

рачунара и врстама мрежа које 

се користе. 

-Кроз практичан рад на 

рачунару, ученик развија 

знања потребна за самостално 

коришћење глобалне 

рачунарске  
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-Рад са основним услугама 

Интернета, претраживање 

Интернета, преузимање текста 

и слика са Интернета 
-Понашање на мрежи и 

заштита личних података, 
сигурност на Интернету 
-Практична вежба рада на 

Интернету 

-Индивидуални рад ученика за 

рачунаром уз коришћење 

наставног листића са 

одговарајућом наставном 
вежбом. 

- Упознавање ученика са 

применом рачунара у области 

информација и комуникација 

као и са сигурним понашањем 

и  коришћењем светске 
глобалне мреже. 

мреже кроз употребу основних 

услуга које ова мрежа пружа 

као и развијање свести код 

ученика о опасностима које 

вребају неадекватним и 
несавесним понашањем на 

мрежи.  
-Фронтални рад наставника 

се заснива на примени 

пројектора (video-bim), на 
тај начин ученици лакше 

схвате и усвоје нове 

наставне садржаје 

захваљујући визуелном 
приказу наставних садржаја. 

Настава је базирана на  

индивидуалном раду 
ученика на рачунару уз 

коришћење наставног 

листића са одговарајућом 
наставном вежбом уз 

константну помоћ и 

подршку наставника. 

3. Графика   
-Графика - дигиталне слике, 

извори дигиталних слика 

(цртање, сликање екрана) 
-Извори дигиталних слика 

(скенирање, фотографисање, 

преузимање са Интернета) 
-Обрада слика 
-Типови записа дигиталних 

слика 
-Конверзија између формата 

слика 
-Припрема слика за штампу 
-Екрански приказ и 

објављивање на Интернет 

странама 
-Практична вежба рада са 

графиком 
 
 

-Индивидуални рад ученика за 

рачунаром уз коришћење 

наставног листића са 

одговарајућом наставном 

вежбом. 

-Упознавање ученика са 

основним појмовима 

дигиталне графике и основним 

елементима програма за израду 

и обраду графичких елемената 

на рачунару. 

-Кроз практичан рад на 

рачунару, ученик развија 

основна знања потребна за 

самосталну израду 

једноставних графичких 

елемената и цртежа, ако и 

њихову обраду односно 

форматирање садржаја. 

4. Анимација   
-Основе анимације (појам) 
-Израда једноснавне анимације 

-Индивидуални рад ученика за 

рачунаром уз коришћење 

наставног листића са 

одговарајућом наставном 

вежбом. 

-Упознавање ученика са 

основним појмовима 

дигиталне анимације и 

основним елементима 

програма за израду и обраду 

анимираних графичких 

елемената на рачунару. 

-Кроз практичан рад на 

рачунару, ученик развија 

основна знања потребна за 

самосталну израду 

једноставних анимираних 

графичких приказа. 

-Фронтални рад наставника 
се заснива на примени 

пројектора (video-bim), на 

тај начин ученици лакше 
схвате и усвоје нове 

наставне садржаје 

захваљујући визуелном 

приказу наставних садржаја. 
Настава је базирана на  

индивидуалном раду 

5. Изборни модули  
-Увод у програмирање 
-Типови података 
-Декларисање променљивих 

-Индивидуални рад ученика за 

рачунаром уз коришћење 

наставног листића са 

одговарајућом наставном 

-Упознавање ученика са 

основама програмског HTML 
језика за израду једноставних 

презентација на мрежи; 

-Кроз практичан рад на 

рачунару, ученик развија 

знања потребна за самосталну 

израду једноставних HTML 
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-Основне команде програмског 

језика 
-Демонстрација могућности 

програмског језика 
-Практична вежба из 

програмирања 
 
 

вежбом. -Оспособљавање ученика за 

самосталну израду пројекта 

применом рачунарских 

технологија. 

презентација на мрежи. ученика на рачунару уз 
коришћење наставног 

листића са одговарајућом 

наставном вежбом уз 

константну помоћ и 
подршку наставника. 
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3.2.2. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
 

3.2.2.1. ВЕРСКА НАСТАВА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
 

Циљеви предмета: 
 -Ученици треба да уче да свет и цовек не могу да постоје вечно ако су без заједнице са Богом . 
-Ученицима скренути пажњу на Бога и на човека,као кључног елемента  у остварењу јединста Бога и створене природе у 

коме створена природа преваѕзилази смрт . 
-Постицање ученика на учествовање у литургиском  сабрању, као догађају у коме је присутан Христос спаситељ.  

Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
Увод     
Тајна Христова-јединство 

Бога и човека(Литургија као 
Тајна Христова) 

-Излагање 
-објашњење 
-рад на тексту 
-прикупљање података из 

текста 
-посматрање 
-играње улога 
-сценско извођење 
-комповање 
-певање 
-креативно обликовање 

чланака 

-Учени да буде кадар да 

опише,на свој начин, да 
човек и природа могу 

постојати само у слободној 

и личној заједници са Богом 

-Проблемско уочавање 
-истраживање 
-симулација 
-инерпретација 
-практични радови 

-Излагање 
-објашњење 
-рад на тексту 
-упређивање са Светим 

писмом 

Рођење Христово“од духа 

Светога и Марије 

Дјеве“(улога слободе 

Марије Дјеве у рођењу 
Спаситеља:девичанство 

Богородице) 

-Проблемско поучавање 
-истраживање 
-симулација 
-интерпретација 
-практични радови 

-Упознати садржај текста 

Светог писма који говори о 

рођењу Христивом 
-Научити значење и певање 
божићног тропара 
-научити певање песмице 

Божић Божић 

Читање текста из Светог 

писма 
-певање 

-Излагање 
-објашњење 
-рад на тексту 
-упређивање са Светим 
писмом 

Христос је Син Божији који 

је постао човек,нови 

Адам,да би сједини 

створену природу са 
Богом(одлуке 1.и 4. 

-Проблемско поучавање 
-истраживање 
-симулација 
-интерпретација 
-практични радови 

-Бити кадар да опише да је 

Бог Отац 
-Рад на креативан начин 
-игролике активности 

-Анализирати и 

протумачити Символ вере 
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Васељенског сабора;Сомвол 
вере) 
Улога Бога у спасењу 

света(свет не може да 

постоји без заједнице са 
Богом,али Бог не врши 

насиље над човековом 

слободом) 

Игра и рад 
-помагање и дружење 
-организованост и само 
одговорност 
-навикавање и уверавање 

-ученик ће описивати да је 

свет створен Очевом 

љубављу кроз Сина 
-описиваће да је спасење 

могуће само кроз Сина јер 

Син воли свет 
-закључиће да је љубав Бог 
Оца према свету и човеку-
љубав према Сину 

Рад на креативан начин 
-игролике активности 

-Проблемско поучавање 
-истраживање 
-симилација 
-инерпретација 
-практични радови 

Улог човека у спасењу 
света(слобода човека је 

пресудна за спасење 

света;осврт на првог Адам и 

његову улогу у спасењу 
света;однос човека према 

природи) 

-Игра и рад 
-помагање  
-дружење 
-навикавање 
-уверавање 

-Описати однос према 
Светом причешћу као 

конкретном изразу 

слободног избора за 

спасење у литургијској 
заједниви 

Рад на креативан начин 
-игролике активности 

Проблемско поучавање 
-истраживање 
-симилација 
-инерпретација 
-практични радови 

Христово страдање и 
васкрсење 

-Игра и рад 
-помагање  
-дружење 
-навикавање 
-уверавање 

-Уочити разлике између 
Адам и Христа као Новог 

Адама као два различита 

израза слободе 

-Кретање 
-рад на креативан начин 
-игролике активности 

-Проблемско 
поучавање,разговарати о 

Адаму и Христу у 

контексту слободно избора 
-разговарати о значењу 
библиских цитата о 

Христу,од кушања у 

пустињи па све до страдања 
и препознати са ученицима 

слободан израз остасјања у 

заједници са Вогом Оцем 
Христов живот у 
православној иконографији 

.игра и рад 
-помагање 
-дружење 
-организиваност 
-практични радови 
-интерпретација 

-Бити кадар да опише да је 
на икон Христовој и Бог и 

Човек 
-бити кадар да опиче да је 
Христос онај од кога зависи 

постојање свих нас 

-интрпретација 
-практични радови 

Детаљно описивање иконе 
Христовог рођења 
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3.2.2.2. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 
 
НАЗИВ ПРЕДМЕТА Грађанско васпитање 

ЦИЉ  Циљ предмета је оспособљавање ученика за активно учешће у животу локалне 

заједнице,проширивањем знања о демократији, њеним принципима и вредностима 

кроз практично деловање. 

РАЗРЕД ШЕСТИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 36 
 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ САДРЖАЈИ 

1. УПОЗНАВАЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ЕЛЕМЕНАТА 

ПРОГРАМА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. УОЧАВАЊЕ 

ПРОБЛЕМА У 

ЗАЈЕДНИЦИ 
 

• Ученик је оспособљен за 

активно учешће у 

животу локалне 

заједнице 
 

• Ученик познаје и разуме 

функционисање  нивоа и 

органа власти 
 

• Ученик је упознат са 

правима  и 

одговорностима  грађана 

на нивоу заједнице 
 
 

• Развијене 

коминикацијске 

вештине неопходне за 

сарадничко понашање, 

аргументовање ставова и 

1. Увод у програм: упознавање наставника и ученика, 

представљање циљева, задатака и садржаја предмета 

Грађанско васпитање за 6 разред и упознавање ученика. 

Упознавање најзначајнијих појмова везаних за Грађанско 

васпитање за 6 разред. Мере и решења: проучавање 

уводног текста, размена мишљења, уочавање проблема у 

заједници, предлози могућих решења одређених 

проблема. Правила и захтеви тимског рада: упознавање 

ученика са карактеристикама и правилима тимског рада . 
2. Циљеви и задаци корака у програму: разговор са 

ученицима о карактеристикама сваког од шест корака у 

Грађанском васпитању за 6 разред. Студија 

одељења.упознавање ученика са израдом резредне 

студије,начином прикпљања материјала и прилога за 

презентацију и документацију за четири дела студије. 

Уочавање проблема у локалној заједници : ученици кроз 

дискуију идентификују честе проблеме заједнице и у 

групама попуњавају „Упитник за уочавање и анализу 

проблема Подела ученика у групе за прикупљање 

података о појединим проблемима и упућивање у начин 
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3. ИЗБОР 

ПРОБЛЕМА 
 

4. САКУПЉАЊЕ 

ПОДАТАКА О 

ИЗАБРАНОМ 

ПРОБЛЕМУ 
 

изражавање мишљења 
 

• Ученик је обучен за 

тимски начин рада 
 
 

• Развијена  способност 

критичког расуђивања и 

одговорног одлучивања 

и делања 
 

коришћења „Упитник за прикупљање података“. 

Прикупљање података : разговор са 

родитељима,наставницима и другим члановима 

заједнице,коришћење штампаних извора и информација 

из медија. Извештавање и дискусија о прикупљеним 

подацима сваке групе. 
3. Процењивање прикупљених података,дискусија о 

проблемима и избор заједничког проблема. 
4.  Идентификовање извора и информација: упознавање са 

изворима података. Упознавање са техникама и 
поступцима прикупљања информација : разматрање са 

ученицима “Упутства за добијање и документовање 

података“, садржаја упитника и других поступака 

прикупљања подетака на терену (посете 

библиотекама,телефонирање,заказивање 

састанака,писање захтева ...) Подела на истаживачке 

тимове и припрема потребних материјала : припрема 

ученика за предходну најаву посете 

особама,организацијама и институцијама којима ће 

поставити питања из „Документационих упитника“ 

Сакупљање података о иѕабраном проблему(може и као 

домаћи задатак):посете ученика различитим 

организацијама и институцијама и организовање 

гостовања особа из организација или институција које се 

баве решавањем изабраног проблема.Разговор о 

прикупљеним подацима. 
5. Подела ученика на четири студијске групе: упознавање са 

деловима студија и задацима студијских група на основу 

„Упутства за студијске групе“. Разврставање и 

класификовање сакупљених материјала према захзевима 

делова студија. Критеријуми за израду студије : 

упознавање ученика са  мерилима за израду и процену 

студије. Израда студије: ученици раде на два дела 
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5. ИЗРАДА 

СТУДИЈЕ 
6. ЈАВНА 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

СТУДИЈЕ 
7. ОСВРТ НА 

НАУЧЕНО 

студије-показани део(пано) и документациони део. 

Припрема за јавну презентацију ; ученици се упознају са 

циљевима јавног представљања и припремају 

презентацију у складу са упуством ( симулација 

презентације) 
6. Јавно представљање разредне студије. Ученици пред 

разредом и жиријем представљају своју разредну студију 

и одговарају на питања. 
7. Разговор о томе шта су ученици и како научили : ученици 

самостално процењују искуства и вештине које су стекли 

током програма. Израда кратког писаног осврта на 

научено као део документације : ученици бележе утиске о 

личном и заједничком раду и напредовању- 
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3.3. СЕДМИ РАЗРЕД 
 

 
3.3.1. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ  

 
3.3.1.1. СРПСКИ ЈЕЗИК 

 
Циљ предмета:  
Циљ  наставе српског језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и писменост и да напредују ка 

реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим 

и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за 

учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају основним законитостима српског књижевног 

језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана 

књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине.  
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Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
Лирика 
Народна песма: Кујунџија и 

хитропреља 
Посленичке народне песме 

(избор)  
Народна песма: Љубавни 

растанак 
Јован Дучић: Подне 
Милан Ракић: Симонида 
Владислав Петковић Дис: 

Међу својима 
Сима Пандуровић: Бисерне 

очи 
Милутин Бојић: Плава 

гробница 
Десанка Максимовић: Крвава 
бајка, Стрепња 
Стеван Раичковић: Небо 
Мирослав Антић: Плави 

чуперак (избор) 
Добрица Ерић: Песник и 

Месец 
Васко Попа: Манасија 
Иван В. Лалић: Ветар 
Миодраг 

Павловић:Светогорски дани и 

ноћи (избор) 
Александар Сергејевич 
Пушкин: Волео сам вас       
Епика 
Кратке фолклорне форме 

(пословице, питалице, 

загонетке) 
Народна песма: Диоба 

Јакшића 
Епске народне песме 

покосовског тематског круга 

(избор) 

Читање 
Изражајно читање негује се 

систематски, вежбања у 

изражајном читању изводе се 

плански на текстовима 
различите садржине и облика, 

уз солидно наставниково и 

учениково припремање. 
Читање у себи је 

најпродуктивнији облик 

стицања знања, увек је 

усмерено и истраживачко 

;помоћу њега се ученици 

оспособљавају за свакодневно 

стицање информација и за 

учење. 
Ученици се уводе у 

"летимично" читање које се 

састоји од брзог тражења 

информација и значења у 

тексту. 
Изражајно казивање напамет 

научених текстова и одломака у 

прози и стиху значајан је облик 

рада у развијању говорне 

културе ученика и знатно 

зависи од начина учења и 

логичког усвајања текста. 
Тумачење текста 
Са обрадом такста почиње се 

после успешног читања наглас 

и у себи(по потреби више 

пута).При обради текста 

примењиваће се у већој мери 

јединство аналитичких и 

синтетичких поступака и 

гледишта. 
Ученике треба ревносно 

CJ.2.1.2. познаје врсте 

неуметничких текстова (излагање, 

технички опис, техничко 
приповедање, расправа, реклама) 
CJ.2.1.3. препознаје и издваја 
језичка средства карактеристична 

за различите функционалне 

стилове 
CJ.2.1.4. разликује све делове 

текста и књиге, укључујући 

индекс, појмовник и 

библиографију и уме њима да се 

користи 
CJ.2.1.5. проналази, издваја и 

упоређује информације из два 

краћа текста или више њих (према 
датим критеријумима) 
CJ.2.1.6. разликује чињеницу 
од коментара, објективност од 

пристрасности и пропаганде на 

једноставним примерима 
CJ.2.1.7. препознаје став 
аутора неуметничког текста и 

разликује га од другачијих 
CJ.3.1.1. поређује информације 
из два дужa текстa сложеније 
структуре или више њих (према 

датим критеријумима) 
CJ.3.1.2. издваја кључне речи 

ирезимира текст 
CJ.3.1.3. издваја изтекста 
аргументе у прилог некој тези 

(ставу) или аргументе против ње; 

изводи закључке засноване на 

сложенијем тексту 
CJ.3.1.4. чита и тумачи сложеније 
нелинеарне елементе текста: 

вишеструке дијаграме 

- активно слушање,  
- читање и драматизација  
- јасна опажања и 

саопштавања, описивање 
идеја,  
- јасна опажања и 

саопштавања, описивање 

идеја,  
- критичко сагледавање и 

анализирање,  

упоређивање, 
закључивање,  решавање 

задатака, дискутовање, 

реферисање, - повезивање 

претходног знања са 
стеченим,  
- самопроцена рада и 

напретка 

Упућују ученике, 

посматра, бележи, 

презентује, предаје, даје 

упутства, користи 

информационе 

технологије, евалуира, 

упућује на литературу и 

интернет, организује 

групни рад, израђује 

наставне материјале, 

усклађује рад са 

индивидуалним 

способностима ученика, 

поштује узрасне и 

развојне карактеристике 

ученика 



134 

 

Народна песма: Мали 

Радојица 
Народна песма: Иво Сенковић 

и ага од Рибника 
Епске народне песме о 

хајдуцима и ускоцима (избор) 
 Народна приповетка: Златна 

јабука и девет пауница 
Свети Сава: Писмо игуману 

Спиридону 
Свети Сава у књижевности  
(избор из Савиних списа, 

народних прича и предања; 

народне и ауторске поезије о 

Св. Сави) 
Доситеј Обрадовић:  Живот  и 

прикљученија (одломак) 
Стефан Митров Љубиша: 
Кањош Мацедоновић 

(одломак) 
Јанко Веселиновић: Хајдук 

Станко 
Стеван Сремац: Поп Ћира и 

поп Спира 
Радоје Домановић: Мртво 

море (одломак) 
Вељко Петровић: Јабука на 

друму 
Павле Угринов: Стара 
породична кућа 
Пеђа Милосављевић: Потера 

за пејзажима (одломак) 
Иво Андрић: Прича о кмету 

Симану (одломак) 
Антон Павлович Чехов: 

Чиновникова смрт 
Антоан де Сент Егзипери: 

Мали принц 
Ана Франк: Дневник 

(одломак) 

навикавати да своје утиске 

ставове и судове о књижевном 

делу подробније доказују 

чињеницама из самог текста. 
У свим разредима обрада 

књижевног дела треба да буде 
повезана са решавањем 

проблемских питања 

подстакнутим текстом и 

уметничким доживљавањем уз 

учеников истраживачки,  

проналазачки, стваралачки и 

сатворачки однос према 

књижевноуметничком 

делу.Књижевност се у школи не 

предаје и не учи, већ чита,  

усваја,  у њој са ужива и о њој 

се расправља,  а то подразумева 
активну улогу ученика у 

наставном процесу. 
Проучавање 

књижевноуметничког дела 

подразумева:припремање, 

интерпретацију, функционалну 

примену стечених знања и 

умења, обнављање занања, 

истраживачко-
интерпретативни приступ 

књижевноуметничким 
остварењима. У оквиру основне 

методолошке оријентације 

наставна интерпретација 

књижевноуметничког дела 

мора бити усмерена према 

уметничком таксту. 
Методолошки приступ сваком 

појединачном 

књижевноуметничког делу 

мора бити увек другачији 

онолико колико је оно 

CJ.1.4.1. повезује наслове 

прочитаних 
књижевних дела (предвиђених 

програмима 
од 
V до VIII разреда) са именима 
аутора тих дела 
CJ.1.4.2. разликује типове 

књижевног 
стваралаштва (усмена и ауторска 

књижевност) 
CJ.1.4.3. разликује основне 

књижевне родове: лирику, епику 

и драму 
CJ.1.4.4. препознаје врсте стиха 

(римовани и неримовани; осмерац 

и десетерац) 
CJ.1.4.5. препознаје различите 
облике казивања у 

књижевноуметничком 
тексту: 
нарација, дескрипција, 
дијалог и монолог 
CJ.1.4.6. препознаје постојање 

стилских фигура у 

књижевноуметничком 
тексту 
(епитет, 
поређење, ономатопеја) 
CJ.1.4.7. уочава битне елементе 

књижевноуметничког текста: 
мотив, тему,фабулу, време и 

место радње, лик... 
CJ.1.4.8. има изграђену потребу за 

читањем књижевноуметничких 
текстова и поштује национално, 

књижевно и уметничко наслеђе 
CJ.1.4.9. CJ.2.4.1. повезује дело из 

обавезне лектире са временом у 

којем је настало и са временом 
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Драма 
Јован Стерија Поповић: 

Покондирена тиква 
Бранислав Нушић: Власт 

(одломак) 
Љубомир Симовић: Бој на 
Косову (одломак) 
Допунски избор 
Борисав Станковић: Наш 

Божић (одломак) 
Гроздана Олујић: Звезда у 

чијим је грудима нешто 

куцало 
Данило Киш: Ливада у јесен 
Научнопопуларни и 

информативни текстови 
Вук Стефановић Караџић: 

Живот и обичаји народа 
српског - Обичаји о 

различнијем празницима 
Павле Софрић Нишевљанин: 

Главније биље  у веровању 

Срба (јабука) 
Уметнички и 

научнопопуларни текстови о 

природним лепотама и 

културноисторијским 

споменицима Србије (избор) 
Избор из књига, 
енциклопедија и часописа за 

децу.  
 

аутономно самосвојнои 

непоновљиво уметничко 

остварење. 
 Оспособљавање 

ученика за што самосталнији 

приступ књижевном тексту: 
истраживање одређених 

вредности са становишта 

уоченог проблема, доказивање 

утисака и тврдњи, запажања и 

закључака подацима из текста. 
 Тумачење епских дела: 

уочавање узрочно-последичних 

веза поетских мотива и њихове 

функције (логичко и естетско 

условљавање сваке 

појединости). 
 Уочавање одлика 
фабуле (миран и динамичан ток 

радње) и композиције (увод, 

заплет, врхунац, расплет - без 

књижевнотеоријских 

дефиниција).Однос сижеа и 

фабуле.Уоквирена фабула. 

Увођење ученика у потпунију 

анализу ликова (дијалог, 

унутрашњи монолог, физичке и 

карактерне особине, поступци), 

тематике (тематска грађа, 
главна тема; друге теме), 

мотива и песничких слика 

(психичка стања, драматичне 

ситуације, атмосфера, пејзажи). 

Тумачење идејног слоја текста. 
 Упућивање ученика у 

друштвено-историјску 

условљеност уметничког дела и 

однос писца према друштвеној 

стварности.  
 Анализа лирских дела: 

које се узимаза оквир 

приповедања 
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.2.4.3. разликује лирско-епске 

врсте (баладу, поему) 
CJ.2.4.4. разликује 

књижевнонаучне врсте: 

биографију, аутобиографију, 
дневники путопис и научно-
популарне текстове 
CJ.2.4.5. препознаје и разликује 

одређене (тражене) стилскефигуре 
у књижевноуметничком тексту 

(персонификација, хипербола, 
градација, метафора, контраст) 
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, 

композицију, форму, 

карактеристике лика 

(психолошке, 
социолошке, етичке) 
и њихову међусобну повезаност 
CJ.2.4.7. разликује облике 

казивања у књижевноуметничком 
тексту: приповедање, описивање, 
монолог/унутрашњи монолог, 

дијалог 
CJ.2.4.8. уочава разлику између 

препричавања и анализе дела 
CJ.2.4.9. уме да води дневник о 

прочитаним књигама 
У области КЊИЖЕВНОСТ 

ученик/ученица: 
CJ.3.4.1. наводинаслов дела, 

аутора, род и врстуна 
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упућивање ученика у анализу 

мотива (међусобни однос и 

повезивање, удруживање у 

поетске слике). Уочавање 

међусобне условљености 

исказаних осећања, поетске 
слике, песничког језика и стила 

и тумачење песничких порука.  
 Проучавање драмских 

дела: упућивање ученика у 

анализу битних одлика 

драмских дела (дијалог, 

монолог, ремарке, драмска 

радња, ликови); сличности и 

разлике у односу на лирска и 

епска дела. 
 
Књижевни појмови 
Књижевне појмове ученици ће 

упознати уз обраду 

одговарајућих текстова и 

помоћу осврта на претходно 

читалачко искуство. 
Функционални појмови 
Функционални појмови се не 

обрађују посебно, већ се у току 

наставе указује на њихова 

примењена значења.Потребно 

је подстицати Ученике да 
наведена речи разумеју и 

схвате и да их примењују у 

одговарајућим ситуацијама, не 

треба их ограничити на 

поједине разреде. 
 
 

основу одломака, ликова, 
карактеристичних тема и мотива 
CJ.3.4.2. издваја основне одлике 
књижевних родова и врста 

уконкретном тексту 
CJ.3.4.3. разликује аутора 
дела од лирског субјекта и 

приповедача у делу 
CJ.3.4.4. проналази и именује 

стилске фигуре; одређује 

функцију стилских фигура у 
тексту 
CJ.3.4.5. одређује и именује врсту 
стиха и строфе 
CJ.3.4.6. тумачи различите 

елементе књижевноуметничког 
дела позивајући се на само 
дело 
CJ.3.4.7. изражава свој став о 

конкретном делу 
и аргументовано га образлаже 
CJ.3.4.8. повезује 

књижевноуметничке текстове с 

другим текстовима који се 

обрађују у настави 
  
 

Граматика 
-Врсте речи: променљиве и 

непроменљиве 

(систематизација и 

У настави језика ученици се 

оспособљавају за правилну 

усмену и писмену 

комуникацију стандардним 

CJ.1.3.1. дели реч на слогове у 

једноставнијим примерима; 

примењује књижевнојезичку 

норму у вези са гласовним 

- активно слушање,  
- читање и драматизација  
- јасна опажања и 

саопштавања, описивање 

Упућују ученике, 

посматра, бележи, 

презентује, предаје, даје 
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проширивање постојећих 

знања); подврсте речи. 

Граматичке категорије 

променљивих речи (код 

именица: род; број и падеж; 

код придева: род, број, падеж, 
вид, степен поређења; код 

променљивих прилога: степен 

поређења; код глагола: 

глаголски вид; глаголски 

облик, лице, број, род, стање, 

потврдност / одричност. 

Гласовне промене у промени 

облика речи (нормативна 

решења). 
Значења и употребе падежа 

(систематизација и 

проширивање постојећих 
знања). Падежи за означавање 

места завршетка кретања и 

места налажења. Падежна 

синонимија. 
-Врсте глагола: безлични 

(имперсонални) и лични 

(персонални); прелазни, 

непрелазни и повратни. 

Безличне реченице. Састав 

реченице у вези са врстама 

глагола (обнављање и 
проширивање);( граматички) 

субјекат, предикат (глаголски 

и именски), прави и неправи 

објекат, логички субјекат. 

Прилошке одредбе за место, 

време, начин, узрок, меру и 

количину. Реченични чланови 

исказани речју и синтагмом. 

Напоредни односи међу 

реченичним члановима – 
саставни, раставни и 

српским језиком. Основни 

програмски захтев и настави 

граматике јесте да се 

ученицима језик представи и 

тумачи као систем. 

Поступност се обезбеђује 
смим избором и распоредом 

наставних садржаја. 

Указивањем на ниво 

програмских захтева омогућује 

се да се ученици не оптерећују 

обимом и дубином обраде 

језичке грађе. Селективност се 

остварује избором 

најосновнијих језичких 

законитсти и информација о 

њима. Из морфологије од самог 

почетка ученике треба 
навикавати да уочавају 

морфолошке категорије и 

логички их уводити и у 

синтаксичке законитости. 

Програмске садржаје из 

акцентологије обрађивати у 

настави језика , читања и 

језичке културе. 
 

променама 
CJ.1.3.2. уочава разлику између 

књижевне и некњижевне 
акцентуације 
CJ.1.3.3. одређује место 

реченичног акцента у 
једноставним примерима 
CJ.1.3.4. препознаје врсте речи; 
зна основне граматичке 

категорије променљивих речи; 

примењује књижевнојезичку 

норму у вези с облицима речи 
CJ.1.3.5. разликује просте речи од 

твореница; препознаје корен речи; 

гради реч премазадатом 
значењу на основу постојећих 
творбених модела 
CJ.1.3.6. препознаје синтаксичке 
јединице (реч, синтагму, 
предикатску реченицу и 
комуникативну реченицу) 
CJ.1.3.7. разликује основне врсте 

независних реченица 

(обавештајне, упитне, заповедне) 
CJ.1.3.8. одређује реченичне 
и синтагматске чланове у 

типичним (школским) примерима 
CJ.1.3.9. правилно употребљава 

падеже у реченици и синтагми 
CJ.1.3.10. правилно употребљава 
глаголске облике (осим 

имперфекта) 
CJ.1.3.11. препознаје 
бирократски језик као непожељан 

начин изражавања 
CJ.2.3.1. одређује место акцента 
у речи; зна основна правила 

акценатске норме 
CJ.2.3.2. препознаје гласовне 
промене 

идеја,  
- јасна опажања и 

саопштавања, описивање 

идеја,  
- критичко сагледавање и 
анализирање,  

упоређивање, 

закључивање,  решавање 
задатака, дискутовање, 

реферисање, - повезивање 

претходног знања са 

стеченим,  
- самопроцена рада и 

напретка 

упутства, користи 

информационе 

технологије, евалуира, 

упућује на литературу и 

интернет, организује 

групни рад, израђује 

наставне материјале, 

усклађује рад са 

индивидуалним 

способностима ученика, 

поштује узрасне и 

развојне карактеристике 

ученика, води 
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супротни.  
-Појам синтагме. Састав 

именичке синтагме: главна 

реч и атрибути. Апозиција. 

Апозитив. 
-Појам актива и пасива. Пасив 
саграђен са речцом се и пасив 

саграђен са трпним придевом. 
-Независне предикатске 

реченице – појам 

комуникативне функције; 

подела на обавештајне, 

упитне, заповедне, жељне, 

узвичне. 
-Комуникативна реченица као 

синтаксичка јединица 

састављена од најмање једне 

независне предикатске 
реченице. Комуникативне 

реченице састављене од двеју 

(или више) независних 

предикатских реченица у 

напоредном односу: 

саставном (укључујући и 

закључни), раставном, 

супротном (укључујући и 

искључни).   
-Конгруенција – основни 

појмови. Слагање придева и 
глагола са именицом у 

реченици. Конгруентне 

категорије придева (род, број, 

падеж) и глагола (лице, број, 

евентуално род).   
-Уочавање разлике између 

кратких акцената. Реченични 

акценат. 
Језик Словена у 

прапостојбини. Сеобе 

Словена и стварање 

CJ.2.3.3. познаје врсте речи; 

препознаје подврсте речи; уме да 

одреди обликпроменљиве речи 
CJ.2.3.4. познаје основне начине 
грађења речи (извођење, слагање, 

комбинована творба, претварање) 
CJ.2.3.5. препознаје подврсте 

синтаксичких јединица (врсте 

синтагми, независних и 
зависних предикатских реченица) 
CJ.2.3.6. одређује реченичне и 

синтагматске чланове у 

сложенијим примерима 
CJ.2.3.7. препознаје главна 

значења падежа у синтагми и 

реченици 
CJ.2.3.8. препознаје главна 

значења и функције глаголских 
облика 
Уподобласти ГРАМАТИКА 

ученик/ученица: 
CJ.3.3.1. дели реч на слоговеу 
сложенијим случајевима 
CJ.3.3.2. познаје гласовне промене 

(уме да их препозна, објасни и 

именује) 
CJ.3.3.3. зна и у свом говору 

примењује  акценатску норму 
CJ.3.3.4. познаје подврсте речи; 
користи терминологију у вези са 

врстама и подврстама речи и 

њиховимграматичким 
категоријама 
CJ.3.3.5. познаје и именује 

подврсте синтаксичких јединица 

(врстесинтагми, независних и 

зависних предикатских реченица) 
CJ.3.3.6. познаје главна значења 

падежа и главна значења 

глаголских облика (уме да 
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словенских језика. Стварање 

старословенског језика: 

мисија Ћирила и Методија. 

Примање писмености код 

Срба. Старословенска писма: 

глагољица и ћирилица. 
Старословенски споменици са 

српског тла. 
-Пример старословенског 

текста и уочавање његових 

карактеристичних особина. 
 

их објасни и зна терминологију у 

вези с њима) 
 

Правопис 
-Проверавање, понављање и 

увежбавање садржаја из 

претходних разреда 

различитим облицима диктата 

и других писмених вежби. 
-Интерпункција у сложеној 
реченици (запета, тачка и 

запета). 
-Црта. Заграда. Запета у 

набрајању скраћеница. 
-Навикавање ученика на 

коришћење правописа 

(школско издање). 
 

У области правописа ученици 

се оспособљавају да примењују 

правопиосну норму и у 

говорном и у писаном језику и 

да се у својим радовима и 

излагањеима позивају на 

нормираност језика негујући га 
на тај начин. Давати ученицима 

што већи број вежби тог типа и 

упућивати их на самосталан и 

истраживачки рад давањем 

тема за есеје, реферате и  сл. 

 - активно слушање,  
- читање и драматизација  
- јасна опажања и 

саопштавања, описивање 

идеја,  
- јасна опажања и 

саопштавања, описивање 

идеја,  
- критичко сагледавање и 

анализирање,  

упоређивање, 

закључивање,  решавање 
задатака, дискутовање, 

реферисање, - повезивање 

претходног знања са 
стеченим,  
- самопроцена рада и 

напретка 

Упућују ученике, 

посматра, бележи, 

презентује, предаје, даје 

упутства, користи 

информационе 

технологије, евалуира, 

упућује на литературу и 

интернет, организује 

групни рад, израђује 

наставне материјале, 

усклађује рад са 

индивидуалним 

способностима ученика, 

поштује узрасне и 

развојне карактеристике 

ученика, води 
Ортоепија 
-Проверавање и увежбавање 

садржаја из претходних 

разреда (разликовање дугих и 
кратких акцената, 

дугоузлазних и дугосилазних 

акцената).-Вежбање у 

изговарању краткоузлазног  и 

.  У области ортоепије увежбавати 

на различитим 

текстовима:акцентуацију, ритам, 

темпо, изражајност, доживљеност 
текста. 

 
 

 - активно слушање,  
- читање и драматизација  
- јасна опажања и 

саопштавања, описивање 
идеја,  
- јасна опажања и 

саопштавања, описивање 
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краткосилазног акцента идеја,  
- критичко сагледавање и 

анализирање,  
упоређивање, 

закључивање,  решавање 
задатака, дискутовање, 

реферисање, - повезивање 

претходног знања са 
стеченим,  
- самопроцена рада и 

напретка 
Језичка култура  
Подела текстова (и облика 

изражавања) према основној 

сврси: излагање (експозиција), 
опис (дескрипција) и 

приповедање (нарација) као 

три од пет главних врста 

текстова. Технички опис 

(давање објективних 

обавештења о томе како 

нешто изгледа) и сугестивни 

опис (у уметничком делу). 

Техничка нарација (упутства, 

објашњења како нешто 

функционише) и сугестивна 

нарација (у уметничком делу). 
Експозиција: писање 

обавештења из текућег 

школског живота; најава 

догађаја; интервју. 
Технички и сугестивни опис: 
описивање неког 

предмета/објекта из околине, 

из ентеријера и екстеријера 

(по сопственом избору) – 
најпре објективно (технички 

опис), а затим изражавајући 
сопствене утиске (сугестивни 

Код језичке културе треба имати у 

виду увек један циљ, а то је 

развијање језичке свести и 

језичког мишљења па тек на 
основу тога прелазити на 

нормирање и дефинисање. 

Неопходно је да ученици уоче 

разлику између говорног и 

писаног језика. Лексичке, 

семантичке и синтаксичке вежбе 

трена да богате ученичко сазнање 

о уметничкој снази речи. Све 

врсте тих вежбања изводе се на 

тексту или у току разговора. У 

свим облицима неговања језичке 

културе образац или узор треба да 
добије одговарајуће место и његов 

значај се не сме никако 

потценити. Смишљено 

одабранузор, примерен узрасту и 

врсти, треба да буде циљ до којег 

се стиже уз одговарајуће напоре. 

Богаћењу културе усменог и 

писменог изражавања посебно ће 

допринети самостални рад 

ученика на прикупљању 

одабраних примера језика и стила. 
Због тога ученици треба да бележе 

CJ.1.3.12. познаје 

основнелексичке 
појаве: једнозначност 
и вишезначност речи; 
основнелексичке односе: 

синонимију, антонимију, 

хомонимију; метафору  као 
лексички механизам 
CJ.1.3.13. препознајеразличита 
значења вишезначних 
речи које се употребљавају у 
контексту свакодневне 

комуникације (у кући, школи и 

сл.) 
CJ.1.3.14. зна значења речи и 

фразеологизама који се 
употребљавајуу 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.) 
CJ.1.3.15. одређује значења 

непознатих речи и израза 
на основуњиховог саставаи/ 
или контекста у коме су 

употребљени (једноставни 
случајеви) 

- активно слушање,  
- читање и драматизација  
- јасна опажања и 

саопштавања, описивање 
идеја,  
- јасна опажања и 

саопштавања, описивање 

идеја,  
- критичко сагледавање и 

анализирање,  

упоређивање, 
закључивање,  решавање 

задатака, дискутовање, 

реферисање, - повезивање 
претходног знања са 

стеченим,  
- самопроцена рада и 

напретка 
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опис). Бирање појединости у 

зависности од сврхе описа. 

Опис лика из околине или 

књижевног дела – технички 

или сугестивни опис (по 

избору), уз вођење рачуна о 
стилским вредностима 

описивања. 
Техничка нарација: 
сачињавање упутства за 

обављање неког посла (по 

сопственом избору).  
Писање честитке, позивнице,  

захвалнице, и-мејл порука.  
Препричавање текста са 

променом редоследа догађаја 

(ретроспектива) - по 

самостално сачињеном плану. 
Увежбавање сажетог 

препричавања уз замењивање 

граматичког лица (у првом и 

трећем лицу). 
Причање о стварном или 

измишљеном догађају уз 

коришћење приповедања, 

описивања и дијалога. 

Анализа одабраних текстова у 

којима преовлађује говор 

ликова ради бољег схватања 
дијалога као облика казивања, 

преиначавање управног 

говора у неуправни. 
   
Усмена и писмена вежбања 
Вежбе на некњижевном 

тексту: проналажење и 

издвајање основних 

информација у тексту. 

Повезивање информација и 

идеја изнетих у тексту. 

вредне примере: успеле описе, 

рељефне портрете, правилне 

реченице, како у погледу 

структуре тако и у погледу 

лексике и семантике и уз 

поштовање правописне норме 

CJ.1.3.16. служи се речницима, 

приручницима и енциклопедијама 
 
У подобласти НАРОДНИ И 

КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

ученик/ученица: 
CJ.1.3.17. разликује појмове 

књижевног и народног језика; 
знаосновне податке о 
развоју књижевног језика кодСрба 
(од почетака до данас) 
CJ.1.3.18. знаосновне податке о 

пореклу и дијалекатској 

разуђености српског језика 
CJ.1.3.19. знаосновне податке о 

језицима националних мањина 
CJ.1.3.20. има позитиван став 

према дијалектима (свом и туђем) 
CJ.1.3.21. разуме важност 

књижевног језика за живот 

заједнице и за лични развој 
CJ.2.3.9. познаје метонимију као 

лексички механизам 
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 
CJ.2.3.11. одређује значења 

непознатих речи и израза 

наоснову њиховог састава и/или 

контекста у коме су употребљени 

(сложенији примери) 
CJ.3.3.7. уме да одредизначења 
непознатих речи и изразана 
основу њиховог састава, 
контекста у коме су употребљени, 
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Извођење закључка 

заснованог на тексту. 

Проналажење, издвајање и 

упоређивање информација из 

два краћа текста или више 

њих. 
Сажимање текста. Писање 

резиме (сажетка). 
Развијање флексибилне 

брзине читања у себи у 

зависности од текста.Увођење 

ученика у информативно 

читање ради налажења 

одређених информација (у 

уџбеницима других предмета, 

у новинским чланцима, у 

књизи из лектире, у дописима, 

огласима, обавештењима и 
сл.) и упућивање ученика у 

читање с оловком у руци 

(подвлачење, обележавање, 

записивање и друго). 
Синтаксичке вежбе: вежбе у 

употреби различитих падежа 

(предлошко-падежних 

конструкција) за исто значење 

(падежна синонимија). Вежбе 

у употреби одговарајућих 

падежних облика (с обзиром 
на различите дијалекатске 

основе). Отклањање грешака 

у конгруенцији. 
Лексичке вежбе: исказивање 

особина предмета (у оквиру 

описивања), односно 

исказивање радњи (у оквиру 

приповедања) одговарајућим 

придевима и прилозима, 

односно  глаголима. 

Коришћење стилски 

или на основу њиховог порекла 
CJ.3.3.8. зна значења речи 
и фразеологизама у 

научнопопуларним текстовима, 
намењеним младима, и правилно 

их употребљава 
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неутралних и експресивних 

речи. Коришћење речника 

српског језика. 
Читање и разумевање 

нелинеарних елемената 

текста: легенде, табеле.  
Осам домаћих писмених 

задатака и њихова анализа на 

часу. 
Четири школска писмена 

задатка, писана ћирилицом 

(један час за израду и два часа 

за анализу задатака и писање 

побољшане верзије састава) 
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3.3.1.2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују  
овладавањем комуникативних вештина и развијањем способности и метода учења страног језика.  
Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање сазнајних и интелектуалних  
способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа  
према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање  
различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страноги  
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. 
 

Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 
образовно-васпитном 

раду 

Активности 
наставника у 

образовно-
васпитном раду 

- заједничке активности и  
интересовања у школи и 
ван ње  
(изласци, договори, 

преузимање  
одговорности у 
договореној  
ситуацији)  
- договор и узајамно 
поштовање  
међу члановима породице 

као и  
према другим особама  
- изражавање обавезе, 

забране,  
недостатака  
- вршњачка комуникација и 

људска  
права (толеранција - 

Комуникативна настава за 

циљ има језик као средство 
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;  

Стандарди  
 
Разумевање говора  
Ученик разуме и реагује на усмени текст у 

вези са темама,ситуацијама и 

комуникативним функцијама  
предвиђеним наставним програмом.  
Теме предвиђене наставним програмом 

обухватају и оне теме које су обрађене 
током претходних  
година учења страног језика. 
 
Разумевање писаног текста  
Ученик чита са разумевањем писане и 

илустроване текстове увези са темама, 

ситуацијама и комуникативним  
функцијама предвиђеним наставним 

програмом.  
 

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 

Припрема, 
објашњавање, 

указивање на 
проблеме, праћење, 
помагање, 
мотивисање, 
едуковање и 
вредновање знања 
 
Начини провере 

морају бити познати 
ученицима, односно у 
складу са техникама, 
типологијомвежби и 
врстама  
активности које се 
примењују на 
редовним часовима. 
 
Елементи који се 
оцењују не треба да се 
разликују од 
уобичајених 
активности на часу. 
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интеркултурна,  
интеретничка и 

интеррасна)  
- развијање позитивног 

односа према животној  
средини и другим живим 

бићима (описивање  
времена, прогноза, 
загађивање/заштита  
човекове околине)  
- традиција и обичаји у 

културама земаља чији се  
језик учи (карневал...)  
- оброци (савети о хигијени 

у кухињи, развијање  
свести о правилној 

исхрани)  
- стамбена насеља  
- како станујемо 

(предности живота у селу и 

у  
граду)  
- споменици и 

знаменитости у великим  
градовима (у земљама чији 
се језик учи)  
- знаменити људи и њихова 

дела (у земљама чији  
се језик учи)  
- тематске целине и  
повезаност садржаја  
са другим предметима 
- сналажење у раду с  
компјутером  
- употреба информација  
из медија и јачање  

- 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;  
- 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 

Усмено изражавање  
Ученик самостално усмено изражава 

ситуације и комуникативне функције у 

вези са темама предвиђеним  
наставним програмом.  
 
Писано изражавање  
Ученик се у писаној форми изражава у 
вези са темама иситуацијама и 

комуникативним функцијама 

предвиђеним  
наставним програмом, поштујући правила 
писаног кода.  
 
Интеракција  
Ученик остварује комуникацију и са 

саговорником размењује информације у 

вези са темама, ситуацијама и  
комуникативним функцијама 

предвиђеним наставним програмом, 

поштујући социокултурне норме 

интеракције.  
 
Медијација  
У комуникативним контекстима, који 
укључују говорнике учениковог првог 

језика (Л1) и циљног језика (Л2),  
преноси и преводи кратке поруке (у 
усменој и писаној форми) у складу са 

потребама комуникације.  
 
Знања о језику 
Ученик препознаје принципе граматичке и 

социолингвистичке компетенције 

уочавајући значај развијања личних  
стратегија учења страног језика.  

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 

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 
задацима и квалитет и 
ефикасност наставе. 
Оцењивање се 
спроводи 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).  
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медијске писмености  
- образовни систем у  
другим земљама  
 
KOMUNIKATIVNE 
FUNKCIJE  
1. Predstavljanje sebe i 
drugih  
2. Pozdravljanje  
3. Identifikacija i imenovanje 
osoba, objekata, delova tela, 
životinja, boja, brojeva, itd. 
(u vezi satemama)  
4. Razumevanje i davanje 
jednostavnih uputstava i 
komandi  
5. Postavljanje i odgovaranje 
na pitanja  
6. Molbe i izrazi zahvalnosti  
7. Primanje i davanje poziva 
za učešće u igri/grupnoj 

aktivnosti  
8. Izražavanje 

dopadanja/nedopadanja  
9. Izražavanje fizičkih 
senzacija i potreba  
10. Imenovanje aktivnosti (u 
vezi sa temama)  
11. Iskazivanje prostornih 
odnosa i veličina (Idem, 

dolazim iz..., Levo, desno, 
gore, dole...)  
12. Davanje i traženje 

informacija o sebi i drugima 
13. Traženje i davanje 
obaveštenja  

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 
битипраћени употребом 

аутентичних материјала;  
- учионица постаје простор 
који је могуће 

 
Оперативни задаци по језичким 

вештинама  
Оперативни задаци по језичким 

вештинама се постепено проширују и 
усложњавају. Истовремено се 

континуирано примењују и оперативни 

задаци из претходних разреда.  
 
Разумевање говора  
Ученик треба да:  
- разуме краће дијалоге (до 15 реплика / 
питања и одговора), приче, друге врсте 

текстова и песме о темама  
предвиђеним наставним програмом, које 
чује уживо, или са аудио-визуелних 

записа  
- разуме општи садржај и издвоји кључне 
информације из краћих аутентичних 

текстова из свакодневног живота  
после 1-2 слушања (обавештења са 

разгласа на станици, аеродрому, у 
супермаркету или у школи)  
- 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.) 
- разуме краће рекламе, радио и ТВ 
емисије о темама предвиђеним наставним 

програмом.  
 
Разумевање писаног текста  

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  

Начини провере 
морају бити познати 
ученицима, односно у 
складу са техникама, 

типологијомвежби и 
врстама  
активности које се 
примењују на 
редовним часовима.  
Предвиђена су два 
писмена задатка, по 
један у сваком 

полугодишту. 
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14. Opisivanje lica i 
predmeta  
15. Izricanje zabrane i 
reagovanje na zabranu  
16. Izražavanje pripadanja i 
posedovanja  
17. Traženje i davanje 

obaveštenja o vremenu na 
časovniku  
18. Skretanje pažnje  
19. Traženje mišljenja i 

izražavanje 
slaganja/neslaganja  
20. Iskazivanje izvinjenja i 
opravdanja 
 
GRAMATIČKI 

SADRŽAJI  
Svi gramatički sadržaji 

uvode se sa što manje 

gramatičkih objašnjenja osim 

ukoliko učenici na njima ne  
insistiraju, a njihovo 
poznavanje se evaluira i 
ocenjuje na osnovu upotrebe 
u odgovarajućem  
komunikativnom kontekstu, 
bez insistiranja na 
eksplicitnom poznavanju 
gramatičkih pravila.  
Engleski jezik  
Učenici treba da razumeju i 
koriste:  
1. Imenice - receptivno i 
produktivno  
a) Brojive i nebrojive 

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. 

Ученик треба да:  
- разуме краће текстове (до 200 речи), који 

садрже већи проценат познатих језичких 

елемената,  
интернационализама, структуралних и 
лексичких, а чији садржај је у складу са 

развојним и сазнајним  
карактеристикама, искуством и 
интересовањима ученика  
- разуме и адекватно интерпретира 

садржај илустрованих текстова (стрипове, 

ТВ програм, биоскопски програм,  
ред вожње, информације на јавним 

местима итд.) користећи језичке елементе 

предвиђене наставним  
програмом  
- проналази и издваја предвидљиве 

информације у текстовима из 
свакодневног окружења (писма, краћи 

новински  
чланци, упутства о употреби, огласи, 

плакати, каталози)  
- може да изведе закључак о могућем 

значењу непознатих речи ослањајући се на 

општи смисао текста са  
темом из свакодневног живота  
- разуме краће текстове у вези са градивом 

других предмета, ослањајући се на општи 
смисао текста и  
предходно стечена знања.  
 
Усмено изражавање  
Ученик треба да:  
- усклађује интонацију, ритам и висину 

гласа са сопственом комуникативном 
намером и са степеном  
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imenice: rain, water, money, 
time, food,  
b) Složenice: make-up, 
tracksuit, sewatshirt  
v) Imenice izvedene od 
glagola, najčešći sufiksi: -
ation, -ment, -y  
- Brojive i nebrojive imenice 
uz determinatore some, any, 
no, a lot of   
- Imenice uz 
postmodifikatore: the man in 
/ the woman with  
- Imenice kao direktni i 
indirektni objekat: He gave 
John the book. He gave the 
book to John. 
2. Član  
a) Razlika u upotrebi 
određenog i neodređenog 

člana  
- u širem kontekstu: My 
brother is a football player 
and he is the captain of the 
school football team.  
- prvopomenuti, drugi put 
pomenut He lives in a big 
house. The house is new.  
- poznat iz konteksta This is 
a nice house - the garden is 
big.  
- u imeničkoj frazi sa 
imenicom koju prati 
postmodifikator The man in 
a blue sweatshirt.  
b) Nulti član:  

формалности говорне ситуације  
- поред информација о себи и свом 

окружењу описујеили извештава у 

неколико реченица о догађајима и  
активностима (познату радњу или 
ситуацију) у садашњости, прошлости и 

будућности, користећи познате језичке  
елементе (лексику и морфосинтаксичке 
структуре)  
- препричава и интерпретира у неколико 

реченица садржај писаних, илустрованих 

и усмених текстова на теме  
предвиђене наставним програмом као и на 

теме из других наставних предмета 
користећи познате језичке  
елементе (лексику и морфосинтаксичке 

структуре)  
- у неколико реченица изражава своја 
осећања, мишљење и ставове 

аргументујући их (допадање,  
недопадање, противљење, итд.), користећи 

познате језичке елементе (лексику и 
морфосинтаксичке структуре)  
- једноставним речима описује лица, 

догађаје, ситуације и предмете из 
окружења и упоређује их са другима из  
области свог интересовања као и из 

одређених садржаја других наставним 
предмета.  
 
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 
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- u izrazima: in hospital, in 
bed, at home, at school, by 
plane, by taxi, have 
breakfast, after lunch  
3. Pridevi - receptivno i 
produktivno  
a) Pridevi sa nastavcima -ed i 
-ing(interesting - interested).  
b) Opisni pridevi, pridevi za 
iskazivanje stava, mišljenja i 

emocija  
v) Sufiksi za građenje 
prideva od imenica i glagola 
(danger - dangerous, beauty - 
beutiful, west - western,  
comfort - comfortable, health 
- healthy, expense - 
expensive)  
g) Najčešći negativni prefiksi 

(known - unknown, happy - 
unhappy)  
d) Pridevi kao delovi 
predikata, najfrekventije 
kolokacije: good at, bad at, 
interested in 
đ) Nepravilno poređenje 

little, far- I get less money 
now. Is it much 
farther/further togo?  
4. Zamenice - receptivno i 
produktivno  
a) Neodređene zamenice 
somebody, something, 
somewhere, everybody, 
everything, everywhere, 
nobody,  

предвиђеним наставним програмом 
(укључујући и размену мишљења и  
ставова према стварима, појавама из 

домена њиховогинтересовања, 

свакодневног живота и живота младих,  
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 ограничен број 
непосредних питања која се надовезују уз 

могућност да му се понове и  
пружи помоћпри формулисању одговора.  
 
Писмено изражавање  
Ученик треба да:  
- пише реченице и краће текстове (до 100 

речи) чију кохерентност и кохезију 

постиже користећи познате језичке  
елементе у вези са познатим писаним 
текстом или визуелним подстицајем  
- записује 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, пише лична писма и 

сл.)  
- у кратким формалним писмима 
(обавештење професорима, суседима, 

тренеру) примењује облике обраћања,  
молбе, поздрава и захваљивања  
- записује планове, задатке и друге захтеве 
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nothing, nowhere, anybody, 
anything, anywhere  
b) one, ones, another, another 
one, 
v) Odnosne zamenice: za lica 
- who, whom, whose, that, 
whatza stvari - which, 
whose, that, what(The  
man whois here is our 
teacher. Take the cup which 
is on the table.)  
5. Determinatori some, any, 
no, much, many, a lot of, a 
little /little, a few /few,a bit  
6. Predlozi - receptivno i 
produktivno:  
a) Različita značenja 

najfrekventijih predloga u 
kontrastu: from, in, of, to at, 
on, in  
b) pravac kretanja: into, off, 
on, through, along, past, 
over, left, right, around, 
down,  
v) pozicija u prostoru: 
between, inside, in the 
middle of, next to, outside, 
around  
7. Glagoli:  
a) razlika između The 

Present Simple Tense i The 
Present ContinuousTense.  
b) razlika između The 

Simple Past Tense i The Past 
Continuous Tense, upotreba 
vremena u prošlom  

који мусе усмено саопштавају.  
 
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  
- препричава садржај краћег текста, аудио 

или визуелног записа и краће интеракције  
- започиње краћи разговор о познатим 
темама, одржава континуитет изавршава 

га.  
Доживљај и разумевање књижевног текста  
- 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)  
- препознаје у тексту елементе културе 
земаља чији језик учи.  
 
Знања о језику и стратегије учења 
 
Под знањем о језику подразумева се 

функционално знање, односно способност 

ученика да језичке  
структуре правилно употреби у датој 

комуникативној ситуацији. 
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narativu  
v) Upotreba used to - za 
prošlu naviku, postupak I 

used to play tennis when I 
was younger.  
g) razlika između The 

Present Perfect i The Simple 
Past Tense  
d) Načini izražavanja 

budućnosti (The Future 

Simple, BE GOING TO, The 
Present Continuous Tense)  
đ) Modalni glagoli  
- can, can't, could  
- have to, don't have to, had 
to  
- should, shouldn't  
- will - ponuda - I'll do that 
for you.  
- would - značenje želje - 
Would you like to go to the 
cinema tonignt?  
- need’t - značenje 

neobaveznosti - You needn’ 

do it right now.  
- must - značenje obaveze - 
Must you go home now?  
e) Predviđanje i spekulacije 
(It can happen... it will 
happen... it could happen)  
ž) Prvi i drugi kondicional  
z) Izražavanje dopadanja i 
nedopadanja (like, hate, love, 
mind, prefer, I'd rather, I'd 
like, I can’t stand) 
i) Pasiv samo the Present 

Ученик треба да:  
- препознаје и користи граматичке 

садржаје предвиђене наставним 

програмом (на пример: препознаје и 

користи  
глаголске облике који изражавају 

садашњост, прошлост и будућност, 

употребљава прилоге и придеве)  
- поштује основна правила смисленог 

повезивања реченица у шире целине (на 

пример: познаје и употребљава  
везнике за координацију)  
- 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 компезационе 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 



152 

 

Simple i the Past Simple 
Tense  
English is spoken here. He 
was elected president.  
j) Indirektni govor: naredbe, 
molbe i saveti  
k) Prepozicionalni glagoli get 
together, get on, get into, get 
down; frazalni glagoli put on, 
put off, dress up,  
take off  
l) Izrazi i konstrukcije: good 
to do, looks interesting, 
sounds OK, let 
/makesomebody do 
something 
8. Prilozi i priloške odredbe 

(i receptivno i produktivno)  
a) za vreme: yesterday, last 
week/year, ago; tomorrow.  
b) za mesto i pravac kretanja: 
beside, by, upstairs/ 
downstairs; to.  
v) za način (well).  
g) za učestalost, sa posebnim 
naglaskom na poziciju ove 
vrste priloga u rečenici: 

every day, often, once,  
twice, three times, 
sometimes, often, usually.  
d) Poređenje priloga 

(receptivno): I play 
basketball more often than 
football.   
Nepravilno poređenje 
priloga: well/badly; 

усменим текстовима; илустрације и  
други визуелни елементи у писменим 

текстовима)  
5. размишља да ли одређена речкоју не 

разуме личи на неку која постоји у 
матерњем језику  
6. тражи значење у речнику  
7. покушава да употреби познату 
речприближног значења уместо непознате 

(нпр. аутомобилуместо  
возило)  
8. покушава да замени или допуни исказ 
или део исказа адекватним гестом / 

мимиком  
9. уз помоћнаставника континуирано ради 
на усвајању и примени општих стратегија 

учења (генерализација,  
индукција, дедукција, инференција и 
позитивни трансфер).  
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little/much; far He can speak 
French better than German. I 
can  
work best in the morning. 
You must eat more. I’m dead 
tired. I can’t walk any 

farther/further.  
đ) Mesto priloga u rečenici. 
She goes to school by bus. 
Last night he played thepiano 
at the school  
concert.  
9. Brojevi  
Prosti brojevi 10000, redni 
brojevi do 100.  
10. Upitne rečenice (i 

receptivno i produktivno):  
a) How + pridev; How much 
- how many  
b) Građenje pitanja sa 

prepozicionim glagolima 
(Who is she looking at? Who 
are you waiting for?)  
v) Question tags: …isn’t he? 
…haven’t we?  
11. Veznici  
a) because, so, so that, too, 
for example, like, while, 
although, either... or, 
neither....nor, both …end, not  
only … but also  
b) Veznici i veznički izrazi u 
prošlom narativu: one day, 

suddenly, in the end, then, 
after, before,during,  
later, when  
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v) Konektivi actually, 
luckily, however, also, as 
well 
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3.3.1.3. ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК- РУСКИ ЈЕЗИК 
 
 
 

Наставни предмет: РУСКИ ЈЕЗИК  
 
Циљеви предмета: 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 комуникације, стицање свести и сазнања о функционисању руског и матерњег језика. 

Усвајање основних знања из руског језика која ће омогућити да се у једноставној усменој и писменој комуникацији споразумева са 
људима из других земаља. Стицање свести о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. 
 

Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 
образовно-васпитном раду 

Активности наставника у 
образовно-васпитном раду 

Российские просторы 
- Летние впечатления 
- Так говорят русские, 

когда выражают 
одобрение. Вечером у 
Mилы  
- Выражения места и 

направления 
- Реальный мир 

путешествий 
- Сокровища Сибири 
Склонение 

существительных типа 

весть 

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 

прилагођење 
узрасту и знањима 

На крају прве тематске 

области, ученик треба да: 
  
-научи да започне и заврши 
телефонски разговор 
 
-искаже своје 

слагање/неслагање 
 
-изрази 

одобравање/похвалу 
-дочека и поздрави  
госте 
 
-изрази где се шта налази и 
одакле и куда се креће 
 
-размени утиске са својим 
вршњацима о летњем 

распусту, путовањима 
 
-усвоји промену именица 

Слушају, постављају 
питања и одговарају на 

питања, читају, раде вежбе, 

дискутују, самостално и у 
оквиру групе саставља и 

ради задатке, активно 

учествује у игри, вежба 

изговор и интонацију, 
износи своје ставове. 

Објашњава, организује час, 
подстиче ученике на 

дијалог, поставља питања, 

одговара на питања, даје 
упутства за рад, уводи 

непознате речи, прати и 

усмерава рад ученика, 

чита, понавља и проширује 
граматичко градиво. 
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ученика; 
- наставник мора бити 

сигуран да 
је схваћено значење поруке 
укључујући њене 
културолошке, 
васпитне и 
социјализирајуће елементе; 
- битно је значење језичке 

поруке; 
- и у седмом разреду 

очекује се да 
наставник ученицима 

скреће 
пажњу и упућује их на 
значај 
граматичке 
прецизности исказа; 
знања ученика мере се 

јасно 
одређеним 
релативнимкритеријумима 
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, 

ж.рода типа весть 
 
-користи у реченицама 

редне и основне бројеве 
В здоровом теле – 
здровый дух 
- На уроке фискультуры 
-Звезда первой величины- 
Новак Джокович 
- Так говорят русские, 

когда выражают запрет, 

предупреждение 
- Выражение времени 
-Так говорят русские, когда 

выражают неодобрение 
-Песенка про зарядку 
- Хорошо спортсменом 

быть 
-Несклоняемые 
существительные  
- Вид глаголов и 

образование глагольных 
времён 

На крају друге тематске 

области, ученик треба да: 
 
-научи да изрази забрану и 
упозорење 
 
-изрази своје 
слагање/неслагање 
 
-Зна да се именице типа 
табло, такси не мењају по 

падежима 
 
-обнови и утврди глаголска 
времена 
 
-сазна више о светски 
познатим руским, као и 

српским спортистима 
 
-научи називе спортских 
дисциплина 

 Слушају, постављају 
питања и одговарају на 

питања, читају, раде вежбе, 

дискутују, самостално и у 

оквиру групе саставља и 
ради задатке, активно 

учествује у игри, вежба 

изговор и интонацију, 
износи своје ставове, 
самостално раде задатке. 

Организује час, даје 
упутства за рад, објашњава, 

подстиче ученике на 

дијалог, поставља питања, 

одговара на питања, уводи 
непознате речи, чита, прати 

и усмерава рад ученика, 

понавља и проширује 
граматичко градиво, 

оцењује рад ученика. 

Ах, эта мода! 
- Диалоги 
-Весенняя симфония 
-Одежда и обувь 
- Выражение образа 

действиа 
-Одёжка, одёжка по 

скромней немножко! 
- Имена прилагательные 

На крају треће тематске 

области, ученик треба да: 
 
-дискутује о актуелним 

темама и аргументовано 

исказује свој став ,,за“ и 
,,против“ 
 
-похвали или критикује 

Слушају, постављају 

питања и одговарају на 
питања, читају, раде вежбе, 

дискутују, самостално и у 

оквиру групе саставља и 

ради задатке, активно 
учествује у игри, вежба 

изговор и интонацију, 

износи своје ставове, 

Организује час, даје 

упутства за рад, објашњава, 
подстиче ученике на 

дијалог, поставља питања, 

одговара на питања, уводи 

непознате речи, чита, прати 
и усмерава рад ученика, 

понавља и проширује 

граматичко градиво, 
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 потрагом за 
информацијама из 

различитих 
извора (интернет, 

одговарајући 
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; 
- и у седмом разреду 

наставник 
упућује ученике у 

законитости 
усменог и писаног кода и 

њиховог 
међусобног односа; 
- сви граматички садржаји 

уводе се 
без детаљних граматичких 
објашњења, осим, уколико 
ученици на њима не 
инсистирају, а њихово 

познавање 
се евалуира и оцењује на 

основу 
употребе у одговарајућем 
комуникативном 

контексту. 
Комуникативно-

нечији начин одевања 
 
-научи да  
мења по падежима (и 

употребљава) 
придеве 
 (род, једнина, множина) 
 
-изрази модни укус (свој и 

својих вршњака) 
 
-зна називе одеће и обуће 
 

препричавају, показују 
своју креативност у игри, 

самостално раде писмени 

задатак. 

оцењује рад ученика, 
помаже при увежбавању, 

препричавања, контролише 

рад ученика. 

Молодость всегда в пути 
- Встреча гостей из России 
- Прогулка по Калемегдану 
- Мэйло из Санкт – 
Петербурга 
- Минутка дла ума и сердца 
- Глаголы движения 
- Склонение 

существительных типа 
Россия 

На крају четврте 

тематске области, ученик 

треба да: 
-Научи да пита за 

пут/правац 
-саговорнику нешто 
препоручи или допусти 
-научи да заустави такси 
-зна да именује основне 
врсте превозних средстава 
-уме правилно да користи 

глаголе кретања 
-научи промену именица 

типа Россия и именица 

м.рода типа друг-друзья, 

брат-братья, 
-кроз улогу водича упозна 

странце са својим градом 

(местом, земљом) 
-упозна знаменитости 

Санкт-Петербурга 

Слушају, постављају 

питања и одговарају на 
питања, читају, раде вежбе, 

дискутују, самостално и у 

оквиру групе саставља и 

ради задатке, активно 
учествује у игри, вежба 

изговор и интонацију, 

износи своје ставове. 

Организује час, даје 

упутства за рад, објашњава, 
подстиче ученике на 

дијалог, поставља питања, 

одговара на питања, уводи 

непознате речи, чита, прати 
и усмерава рад ученика, 

понавља и проширује 

граматичко градиво. 

Делу время – потехе час 
- Как осмыслить выходные 

На крају пете тематске 

области, ученик треба да: 
Слушају, постављају 

питања и одговарају на 

Организује час, даје 
упутства за рад, објашњава, 
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- Так говорят русские, 
когда выражают согласие, 

несогласие, колебание 
- Чем заняться в свободное 

время 
- О великих людях России 

и их увлечениях 
- Повелительное 
наклонение 
- Личные местоимения 

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 

битипраћени 
употребом аутентичних 
материјала; 
- учионица постаје простор 

који је 
могуће прилагођавати 

потребама 
наставе из дана у дан; 
- рад на пројекту као 

 
-научи да изрази 

сагласност/несагласност/ко

лебање 
 
-научи(и 

употребљава)облике 

заповедног начина(II лице) 
 
-изрази припадање трећем 

лицу 
 
-говори о томе како 

проводи слободно време 
 
 

питања, читају, раде вежбе, 
дискутују, самостално и у 

оквиру групе саставља и 

ради задатке, активно 

учествује у игри, вежба 
изговор и интонацију, 

износи своје ставове, 
самостално раде задатке. 

подстиче ученике на 
дијалог, поставља питања, 

одговара на питања, уводи 

непознате речи, чита, прати 

и усмерава рад ученика, 
понавља и проширује 

граматичко градиво, 

оцењује рад ученика, 
контролише рад ученика. 

Семья всему начало 
 
- Выражение количества. 
Дом. 
- Приготовление пищи 
-Урок кулинарии 
-Распределим обязанности 
- Какой национальности 
котлета? 
- Повелительное 
наклонение 
-Мой дом 

 
 
На крају шесте тематске 
области, ученик треба да: 
 
-научи да објасни како се 
припрема храна, 
сређује стан, испуњавају 
кућне обавезе 
 
-изрази упозорење 
 
-научи(и употребљава) 
облике заповедног начина 
за  
1.и 3.лице 
 
-зна неке од руских нац. 
специјалитета 
 

Слушају, постављају 
питања и одговарају на 
питања, читају, раде 
вежбе, дискутују, 
самостално и у оквиру 
групе саставља и ради 
задатке, активно учествује 
у игри, вежба изговор и 
интонацију, износи своје 
ставове, 

Организује час, даје 
упутства за рад, 
објашњава, подстиче 
ученике на дијалог, 
поставља питања, 
одговара на питања, уводи 
непознате речи, чита, 
прати и усмерава рад 
ученика, понавља и 
проширује граматичко 
градиво. 

Экран и сцена – окно в 
мир 

 
На крају седме тематске 

Слушају, постављају 
питања и одговарају на 

Организује час, даје 
упутства за рад, 
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- Разговор двух юных 
театралов 
- Первая русская рок-опера 
„Юнона и Авось“ 
- Так говорят русские, когда 
оценивают спектакль или 
фильм... 
- Выражение отрицания 
- Классное сочинение – Я и 
театр 
- Идём в кино 
- Фильм 
 
 

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. 

области, ученик треба да: 
 
-научи да изрази свој однос 
(позитиван/негативан/неутр
алан) 
о позоришној представи 
или филму 
 
-употребљава реченице са 
одричним значењем 
(никого нет дома, ни о 
чём не думаю) 
 
-именује филмске жанрове 
 

питања, читају, раде 
вежбе, дискутују, 
самостално и у оквиру 
групе саставља и ради 
задатке, активно учествује 
у игри, вежба изговор и 
интонацију, износи своје 
ставове, самостално раде 
писмени задатак. 

објашњава, подстиче 
ученике на дијалог, 
поставља питања, 
одговара на питања, уводи 
непознате речи, чита, 
прати и усмерава рад 
ученика, понавља и 
проширује граматичко 
градиво, оцењује рад 
ученика, контролише рад 
ученика. 

Земя ждёт твоей помощи 
- Диалог- Новый континент 
из мусора 
- Птицы, рыбы, звери 
-Из  животного мира 
-Из мира растений 
- Выражение свойства 
- Берегите природу 

На крају осме тематске 
области, ученик треба да: 
-разуме знаковни језик 
-уме да изрази својства и 
карактер предмета и 
човека 
-именује одређени број 
биљних и животињских 
врста 
-изрази своје мишљење о 
значају екологије 
-изрази свој однос у вези са 
заштитом биљног и 
животињског света 
 

Слушају, постављају 
питања и одговарају на 
питања, читају, раде 
вежбе, дискутују, 
самостално и у оквиру 
групе саставља и ради 
задатке, активно учествује 
у игри, вежба изговор и 
интонацију, износи своје 
ставове, износи своје 
ставове. 

Организује час, даје 
упутства за рад, 
објашњава, подстиче 
ученике на дијалог, 
поставља питања, 
одговара на питања, уводи 
непознате речи, чита, 
прати и усмерава рад 
ученика, понавља и 
проширује граматичко 
градиво. 
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3.3.1.4. ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Циљеви предмета:  
Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и 

деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. Ликовна култура треба да 

подстиче опажање свих ликовних елемената ;да створи услове да ученици на часовима користе различите технике и средства 

и упознају њихова визуелна и ликовна својства;развијање моторичких способности ученика и навике за лепо 

писање;подстицање интересовања и стварање потребе код ученика за посећивањем музеја, изложби као и за чување 

културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде; омогућавање разумевања и позитивног 

емоционалног става према вредностима израженим и у делима различитих подручја уметности.  
 

Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности 

ученика у 

образовно-
васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 
Арабеска 
  

1.примањем-учењем, тако 

што ће ученицима бити 

омогућено да стичу знања 

из области ликовне 

културе, савладавањем 

технолошког поступка 

ликовног рада у оквиру 

одређених средстава и 
медијума и да упознају 

законитости и елементе 

ликовног језика 
2. давањем стварањем 

путем подстицања  ученика 

да се изражавају у оквиру 

ликовних активности и 

остварују резултате( увек 

на вишем нивоу 

култивисање и јачање 

ликовне осетљивости  

Стандарди: 
О.Н.Л.К.: 
1.1.1.Разликује и користи основне материјале и 

технике; 
1.1.2.изводи дводимензионалне и 

тродимензионалне радове; 
1.1.3.описује свој рад и радове других; 
1.2.1.описује свој рад и радове других; 
1.3.1.описује разлике које уоћава на уметничким 

радовима из различитих земаља; 
1.3.2.зна да наведе различита занимања за која 

су потребна знања и вештине стечени учењем у 

визуелним уметностима; 
1.3.3.познаје места и изворе где може да 

прошири своја знања везана за визуелне 

уметности 
1.3.4.зна неколико примера визуелних 

уметности у свакодневном животу; 
С.Н.Л.К.: 
2.1.1.познаје и користи основне изражјне 
могућности класичних и савремених медија, 

техника и материјала визуелних уметности 
2.1.2.образлаже свој и радове других 

Практичан рад: 
Цртање, сликање 

и вајање 
Постављање 

питања, 

закључивање, 
сарадња у пару 

или групи, 
самосталан рад 
  

Упућује ученике, 

посматра, бележи, 

демонстрира, 

организује различите 

типове рада, усклађује 

рад са индивидуалним 

способностима 

ученика, мотивише и 
даје повратне 

информације ученику 

о његовом раду и 

напредовању 

Пропорције 
Композиција и простор 

• Равнотежа облика и 

масе у простору 
• Равнотежа боје у 

простору 
• Компоновање 

величина у простору 
• Компоновање више 

ритмичких целина 

различитог значења у 

простору 
• Понављање и 

степеновање облика 

у простору 
• Контраст, светлина, 

површина и облика у 
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одређеном простору 
• Сродност ликовних 

вредности у 

одређеном простору 
 

2.2.1.одабира адекватан садржај да би 

представио неку идеју или концепт 
2.2.2.образлаже свој рад и радове других  
2.3.1.лоцира одабрана уметничка дела у 

историјски и друштвени контекст 
Н.Н.Л.К. 
3.1.1.познаје и корити различите изражајне 

могућности класичних и савремених медија 
3.1.2.одабира адекватна средства помоћу којих 

ће на најбољи начин реализовати своју идеју 
3.2.1. одабира адекватна средства помоћу којих 

ће на најбољи начин реализовати своју идеју 
3.2.2.изводи радове са одређеном намером да би 

постигао одређени ефекат 
3.2.3.користи тачне термине када образлаже свој 

рад и радове других 
3.2.4.уочава међусобну повезаност елемената, 

принципа и садржаја на свом раду и радовима 
других 
3.3.1.анализира одабрана уметничка дела у 

односу на време настанка 
3.3.2.описује потребна знања и вештине које су 

неопходне у занимањима везаним за визуелне 

уметности 
3.3.3.користи друга места и изворе да би 

проширио своја знања из визуелне уметности 
3.3.4.разуме међусобну повезаност и утицај 

уметности других области живота 
Све у циљу остваривања: 

6. Вишег нивоа опажања 
7. Оспособљеност примања 
8. Одговарајућег нивоа разумевања 
9. Способност поступања 

5.Развоја креативности 

Обједињавање покрета игре 

и звука 
 

фотографија     
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3.3.1.5. МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

Циљеви предмета: 
 Развијање интересовања за музичку културу; развијање музикалности и креативности; неговање смисла за заједничко 

музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада са ученицима; упознавање музичке традиције свог и других народа. 
 

Садржаји по темама/областима Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
Знање и разумевање Активним укључивањем 

ученика у наставни процес; 

градиво ове области се 

усваја кроз све следеће, 
доле навадене области 

(извођење музике, слушање 

музике, музичко 

стваралаштво). 

Оновни ниво- ученик треба 
да: препознаје основе 

музичке писмености; опише 

основне карактеристике 
музичких инструмената, 

историјско-стилских 

периода, музичких жанрова, 

народног стваралаштва. 
Средњи ниво- ученик 

треба да уме да аланизира 

повезаност: музичких 
елемента и карактеристика 

музичких инструмената са 

музичком изражајношћу; 

структуре и драматургије 
одређеног музичког жанра; 

облика народног 

музицирања са 
специфичним контекстом 

народног живота.  
Напредни ниво- ученици: 
знају функцију елемената 

музичке писмености и 

извођачких састава у 

оквиру музичког дела; 
разумеју историјске и 

друштвене околности 

настанка жанра и облика 

Закључивање, усвајање 

знања, репродуковање, 

објашњавање, нотирање, 

анализирање, активно 

учествовање у настави. 

Демонстрира, поставља 

питања, задаје задатке, 

помаже ученицима да 

дођу до закључка-наводи, 

евалуира, мотивише, 

организује различите 

облике рада, координира, 

израђује наставне 

материјале, презентује, 

бележи, упућује на 

литературу, интернет... 
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музичког фолклора; 
критички и аргументовано 

образлажу свој суд; 

креативно комбинују 

изражјне музичке елементе 
у естетском контексту. 

Слушање музике Слушање аудио и ДВД 

примера и анализа 

слушаних примера 
анализом . 

Основни ниво- ученик  уме 

да: именује музичке 

изражајне елементе, 
извођачки састав, музичке 

жанрове, српски музички 

фолклор; 
Средњи ниво- ученик уме 

да опише и анализира 

карактеристике звучног 
примера кроз садејство 

опажених музичких 

елемената; 
Напредни ниво-ученик уме 
да анализира слушни 

пример и открије везу 

опажајних карактеристика 
са: структуром и 

драматуршком димензијом 

звучног примера, 
контекстом настанка и 

применом различитих 

облика музичког фолклора. 

Активно слушају музику, 

анализирају, уочавају, 

закључују, образлажу 

своје мишљење, закључке 

и ставове. 

Демонстрира, поставља 

питања, задаје задатке, 

помаже ученицима да 

дођу до закључка-наводи, 

евалуира, мотивише, 

организује различите 

облике рада, координира, 

израђује наставне 

материјале, презентује, 

бележи, упућује на 

литературу, интернет... 

Ивођење музике (певање 

и свирање) 
Певање и свирање песама 
по слуху и по нотном 

тексту, индивидуално и 

колективно. 

Основни ниво-  
ученик уме да пева 

једноставне дечје или 

популарне композиције; 
изводи једноставне дечје, 

народне или популарне 

композиције на бар једном 

инструменту. 

Певају и свирају на 

дечјим музичким 

инструментима 

(ритмичким и 

мелодијским), 

анализирају, закључују, 

уочавају, нотирају. 

Демонстрира, поставља 

питања, задаје задатке, 

помаже ученицима да 

дођу до закључка-наводи, 

евалуира, мотивише, 

организује различите 

облике рада, координира, 

израђује наставне 
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Напредни ниво- ученик 
уме да: изводи разноврстан 

репертоар певањем и 

свирањем као солиста и у 

неким школским 
ансамблима. 

материјале, презентује, 

бележи, упућује на 

литературу, интернет... 

Стварање музике -музичка питања и 

одговори;                           -
компоновање мелодије на 
задати текст;                - 
састављање мелодије од 

понуђених мотива;       -
импровизација игре на 

понуђену музику . 
 

Основни ниво- ученик уме 

да: направи музичке 

инструменте користећи 
предмете из окружења; 

осмисли мање музичке 

целине на основу 
понуђених модела; изводи 
пратеће ритмичке и 

мелодијско-ритмичке 
деонице на направљеним 

музичким инструментима; 

учествује у одабиру музике 

за дати жанровски и 
историјски контекст. 
Напредни ниво- ученик 

уме да: осмисли пратеће 
аранжмане за Орфов 

инструментаријум и друге 

задате музичке 
инструменте; импровизују 

и/или комбинују мање 

музичке целине (ритмичке 

и мелодијске) у оквиру 
различитих жанрова и 

стилова; осмисли музику за 

школску представу, 
приредбу, перформанс. 

Певају, свирају, нотирају, 

закључују, креативно се 

изражавају, премењују  

стечено знање, играју. 

Демонстрира, поставља 

питања, задаје задатке, 

помаже ученицима да 

дођу до закључка-наводи, 

евалуира, мотивише, 

организује различите 

облике рада, координира, 

израђује наставне 

материјале, презентује, 

бележи, упућује на 

литературу, интернет... 
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3.3.1.6. ИСТОРИЈА 
 

Циљеви предмета: 
Циљ је да сви ученици развију мотивисаност за учење и заинтересованост за наставне садржаје, као и да се ученицима пруже 

знања и обавештења о историјским појавама и процесима. Ученици треба да савладају периодизацију новог века; одлике 

развоја света у доба позног феудализма и карактеристике капитализма. Објаснити кључне светско – историјске догађаје и 

особености развоја Српског народа, његове борбе за слободу и националну независност. 
Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
ОСНОВИ ПРУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

 

Укључивање ученика у 

наставу, неговање активних 

метода, развијање 
креативног и критичког 

мишљења, корелација са 

другим предметима 

Зна временске и просторне 

одреднице од 

Индустријске револуције 

до завршетка Првог 

светског рата 
ИС.1.1.1,1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 
2.1.1, 2.1.3, 2.2.2, 2.2.3, 3.1.1, 
3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 

Посматрање, усвајање 

нових знања, дефинисање 

нових појмова, именовање, 
праћење и повезивање 

нових знања са већ 

стеченим. Самостални рад, 
решавање проблема, 

истраживање 

Писана припрема;  

објашњавање, указивање на 

проблеме, помагање, 
мотивисање, едуковање и 

вредновање знања 

ЕВРОПА И СВЕТ НА 

ПОЧЕТКУ 

ИНДУСТРИЈСКОГ ДОБА 

(ДО СРЕДИНЕ XIX ВЕКА) 

 

Укључивање ученика у 

наставу, неговање активних 

метода, развијање 
креативног и критичког 

мишљења, корелација са 

другим предметима 

Зна основне појмове из 

историје Европе и света 
од Индустријске 

револуције до средине  

XIX века 
ИС.1.1.1,1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 
2.1.1, 2.1.3, 2.2.2, 2.2.3, 3.1.1, 
3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 

Посматрање, усвајање 

нових знања, дефинисање 

нових појмова, именовање, 
праћење и повезивање 

нових знања са већ 

стеченим. Самостални рад, 

решавање проблема, 
истраживање 

Писана припрема;  

објашњавање, указивање на 

проблеме, помагање, 
мотивисање, едуковање и 

вредновање знања 

СРПСКИ НАРОД ОД ДРУГЕ 

ПОЛОВИНЕ XVIII ДО 

СРЕДИНЕ XIX ВЕКА 
 
 

Укључивање ученика у 

наставу, неговање активних 
метода, развијање 

креативног и критичког 

мишљења, корелација са 
другим предметима 

Зна основне појмове из 

историје српског народа у 

другој половини XVIII и 

до средине XIX века 
 
ИС.1.1.1,1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 
2.1.1, 2.1.3, 2.2.2, 2.2.3, 3.1.1, 
3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 

Посматрање, усвајање 

нових знања, дефинисање 
нових појмова, именовање, 

праћење и повезивање 

нових знања са већ 
стеченим. Самостални рад, 

решавање проблема, 

истраживање 
 
 

Писана припрема;  

објашњавање, указивање на 
проблеме, помагање, 

мотивисање, едуковање и 

вредновање знања 
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ЕВРОПА И СВЕТ У ДРУГОЈ 

ПОЛОВИНИ 19. ВЕКА 
 
 

Укључивање ученика у 
наставу, неговање активних 

метода, развијање 

креативног и критичког 

мишљења, корелација са 
другим предметима 

Зна основне појмове и 

чињенице везане за период 

историје Европе и света у 

другој половини XIX века 
 
ИС.1.1.1,1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 
2.1.1, 2.1.3, 2.2.2, 2.2.3, 3.1.1, 
3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 

Посматрање, усвајање 
нових знања, дефинисање 

нових појмова, именовање, 

праћење и повезивање 

нових знања са већ 
стеченим. Самостални рад, 

решавање проблема, 

истраживање 

Писана припрема;  
објашњавање, указивање на 

проблеме, помагање, 

мотивисање, едуковање и 

вредновање знања 

СРПСКЕ ДРЖАВЕ И 

НАРОД У ДРУГОЈ 

ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА 
 

Укључивање ученика у 
наставу, неговање активних 

метода, развијање 

креативног и критичког 
мишљења, корелација са 

другим предметима. 

Зна основне појмове и 
чињенице везане за 
историју српских држава 

и народа у другој 

половини XIX века 
ИС.1.1.1,1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 
2.1.1, 2.1.3, 2.2.2, 2.2.3, 3.1.1, 
3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 

Посматрање, усвајање 
нових знања, дефинисање 

нових појмова, именовање, 
праћење и повезивање 
нових знања са већ 

стеченим. Самостални рад, 

решавање проблема, 

истраживање 

Писана припрема;  
објашњавање, указивање на 

проблеме, помагање, 

мотивисање, едуковање и 
вредновање знања 

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКЕ 

ДРЖАВЕ И НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ XX ВЕКА 

Укључивање ученика у 
наставу, неговање активних 

метода, развијање 

креативног и критичког 

мишљења, корелација са 
другим предметима 

Зна основне појмове и 

чињенице везане за општу 

и националну историју 
почетка XX века 
 
ИС.1.1.1,1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 
2.1.1, 2.1.3, 2.2.2, 2.2.3, 3.1.1, 
3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 

Посматрање, усвајање 
нових знања, дефинисање 

нових појмова, именовање, 

праћење и повезивање 

нових знања са већ 
стеченим. Самостални рад, 

решавање проблема, 

истраживање 

Писана припрема;  
објашњавање, указивање на 

проблеме, помагање, 

мотивисање, едуковање и 

вредновање знања 

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ (1914- 
1918) 

Укључивање ученика у 

наставу, неговање активних 

метода, развијање 

креативног и критичког 
мишљења, корелација са 

другим предметима 

Зна основне појмове и 

чињенице везане за Први 

светски рат и улогу 

Србије у њему 
 
ИС.1.1.1,1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 
2.1.1, 2.1.3, 2.2.2, 2.2.3, 3.1.1, 
3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 

Посматрање, усвајање 

нових знања, дефинисање 

нових појмова, именовање, 

праћење и повезивање 
нових знања са већ 

стеченим. Самостални рад, 

решавање проблема, 
истраживање 

Писана припрема;  

објашњавање, указивање на 

проблеме, помагање, 

мотивисање, едуковање и 
вредновање знања 
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3.3.1.7. ГЕОГРАФИЈА 

Циљеви предмета: 

Циљеви предмета:Циљ наставе географије је усвајање знања о природногеографским и друштвеноекономским објектима,појавама и 

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

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

Задаци наставе географије су вишеструки.Њиховим остваривањем ученици се оспособљавају да стичу и развијају знања и 

разумевања,умења и ставове према светским и националним вредностима и достигнућима. 

Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у образовно-
васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
Европа-регије 
 
 
 
 
 

Потребно је упознати ученике са 
садржајем наставног програма и 

дати им јасна упутства за рад. 

ГЕ.1.4.2.именује 
континенте и препознаје 

њихове основне природне 

и друштвене одлике 
ГЕ.2.4.2.описује природне 

и друштвене одлике 

континената и наводи 
њихове географске регије 
ГE.3.4.3.објашњава 

географске везе и 

законитости на 
ваневропским 

континентима и уме да 

издвоји географске регије 

Праћење и повезивање знања. Мотивисање,едуковање. 

Опште географске 

одлике Азије 
Потребно је истицати 

разноврсност 

природногеографских 

одлика(рељеф,клима,воде,биљни 
и животињски свет)којима се 

истичу поједине регије,такође 

истицати битне карактеристике 
становништва и привредног 

развоја. 

ГЕ.1.4.2.именује 

континенте и препознаје 

њихове основне природне 

и друштвене одлике 
ГЕ.2.4.2.описује природне 

и друштвене одлике 

континената и наводи 
њихове географске регије 
ГE.3.4.3.објашњава 

Посматрање,усвајање нових 

знања,повезивање,самостални 

рад,истраживање. 

Припрема,објашњавање, 
праћење,помагање. 
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географске везе и 
законитости на 

ваневропским 

континентима и уме да 

издвоји географске регије 
 
Опште географске 

одлике Африке 
Потребно је истицати 

разноврсност 

природногеографских 
одлика(рељеф,клима,воде,биљни 

и животињски свет)којима се 

истичу поједине регије,такође 
истицати битне карактеристике 

становништва и привредног 

развоја. 

ГЕ.1.4.2.именује 

континенте и 

препознаје њихове 
основне природне и 

друштвене одлике 
ГЕ.2.4.2.описује 
природне и друштвене 

одлике континената и 

наводи њихове 

географске регије 
ГE.3.4.3.објашњава 

географске везе и 

законитости на 
ваневропским 

континентима и уме 

да издвоји географске 
регије 

Усвајање нових 

знања,повезивање,самостални 

рад. 

Припрема,објашњавање, 
праћење,помагање,указивање 

на проблеме. 

Опште географске 

одлике Северне 

Америке 

Потребно је истицати 

разноврсност 

природногеографских 
одлика(рељеф,клима,воде,биљни 

и животињски свет)којима се 

истичу поједине регије,такође 
истицати битне карактеристике 

становништва и привредног 

развоја. 

ГЕ.1.4.2.именује 

континенте и 

препознаје њихове 
основне природне и 

друштвене одлике 
ГЕ.2.4.2.описује 
природне и друштвене 

одлике континената и 

наводи њихове 

географске регије 
ГE.3.4.3.објашњава 

географске везе и 

законитости на 

Посматрање,усвајање 

знања,самостални рад. 
Припрема,објашњавање, 
праћење,помагање,дефинисање 

нових појмова. 
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ваневропским 
континентима и уме 

да издвоји географске 

регије 
Опште географске 

одлике Средње Америке 
Потребно је истицати разноврсност 

природногеографских 

одлика(рељеф,клима,воде,биљни и 

животињски свет)којима се истичу 

поједине регије,такође истицати 
битне карактеристике становништва 

и привредног развоја. 

ГЕ.1.4.2.именује 

континенте и препознаје 

њихове основне 

природне и друштвене 

одлике 
ГЕ.2.4.2.описује 

природне и друштвене 

одлике континената и 

наводи њихове 

географске регије 
ГE.3.4.3.објашњава 

географске везе и 

законитости на 

ваневропским 

континентима и уме да 

издвоји географске 
регије 

Посматрање,усвајање 

знања,самостални рад. 
Припрема,објашњавање, 
праћење,помагање,указивање на 

проблеме. 

Опште географске 

одлике Јужне Америке 
Потребно је истицати разноврсност 

природногеографских 

одлика(рељеф,клима,воде,биљни и 

животињски свет)којима се истичу 

поједине регије,такође истицати 

битне карактеристике становништва 

и привредног развоја. 

ГЕ.1.4.2.именује 

континенте и препознаје 

њихове основне 

природне и друштвене 

одлике 
ГЕ.2.4.2.описује 

природне и друштвене 

одлике континената и 

наводи њихове 

географске регије 
ГE.3.4.3.објашњава 

географске везе и 
законитости на 

ваневропским 

континентима и уме да 

издвоји географске 

регије 

Усвајање нових 

знања,повезивање,самостални 

рад. 

Припрема,објашњавање, 
праћење,помагање,указивање на 

проблеме. 

Опште географске 

одлике Аустралије и 

Потребно је истицати разноврсност 

природногеографских 

ГЕ.1.4.2.именује 

континенте и препознаје 

Усвајање нових 

знања,повезивање,самостални 

Припрема,објашњавање, 
праћење,помагање,указивање на 
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Океаније одлика(рељеф,клима,воде,биљни и 

животињски свет)којима се истичу 

поједине регије,такође истицати 

битне карактеристике становништва 

и привредног развоја. 

њихове основне 

природне и друштвене 

одлике 
ГЕ.2.4.2.описује 

природне и друштвене 

одлике континената и 
наводи њихове 

географске регије 
ГE.3.4.3.објашњава 

географске везе и 

законитости на 

ваневропским 

континентима и уме да 

издвоји географске 

регије 

рад. проблеме. 

 
Опште географске 

одлике Арктика 

 
Потребно је истицати разноврсност 

природногеографских 

одлика(рељеф,клима,воде,биљни и 
животињски свет)којима се истичу 

поједине регије,такође истицати 

битне карактеристике становништва 

и привредног развоја. 

ГЕ.1.4.2.именује 

континенте и препознаје 

њихове основне 

природне и друштвене 
одлике 
ГЕ.2.4.2.описује 

природне и друштвене 

одлике континената и 

наводи њихове 

географске регије 
ГE.3.4.3.објашњава 

географске везе и 

законитости на 

ваневропским 

континентима и уме да 
издвоји географске 

регије 

 
Усвајање нових 

знања,повезивање,самостални 

рад. 

 
Припрема,објашњавање, 
праћење,помагање,указивање на 

проблеме. 

Опште географске 

одлике Антарктика 
Потребно је истицати разноврсност 

природногеографских 

одлика(рељеф,клима,воде,биљни и 

животињски свет)којима се истичу 

поједине регије,такође истицати 

битне карактеристике становништва 

и привредног развоја. 

ГЕ.1.4.2.именује 

континенте и препознаје 

њихове основне 

природне и друштвене 

одлике 
ГЕ.2.4.2.описује 

природне и друштвене 

одлике континената и 

Усвајање нових 

знања,повезивање,самостални 

рад. 

Припрема,објашњавање, 
праћење,помагање,указивање на 

проблеме. 
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наводи њихове 

географске регије 
ГE.3.4.3.објашњава 

географске везе и 

законитости на 

ваневропским 
континентима и уме да 

издвоји географске 

регије 
Свет као целина Потребно је истицати разноврсност 

природногеографских 

одлика(рељеф,клима,воде,биљни и 

животињски свет)којима се истичу 

поједине регије,такође истицати 

битне карактеристике становништва 

и привредног развоја. 

ГЕ.1.4.2.именује 

континенте и препознаје 

њихове основне 

природне и друштвене 

одлике 
ГЕ.2.4.2.описује 

природне и друштвене 

одлике континената и 

наводи њихове 

географске регије 
ГE.3.4.3.објашњава 

географске везе и 

законитости на 

ваневропским 

континентима и уме да 

издвоји географске 

регије 

Усвајање нових 

знања,повезивање,самостални 

рад. 

Припрема,објашњавање, 
праћење,помагање,указивање на 

проблеме. 
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3.3.1.8. ФИЗИКА 
 
Циљеви предмета:  
 
Циљ наставе физике јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују ка реализацији 
одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да 

изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, 

као и да 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. 
 

Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном 

раду 

Активности наставника 

у образовно-васпитном 

раду 
СИЛА И КРЕТАЊЕ  
Обнављање дела градива 
из шестог разреда које се 

односи на равномерно 

праволинијско кретање, 

силу као  
узрок промене стања тела 

и инертност тела.  
Сила као узрок промене 
брзине тела. Појам 

убрзања 
Успостављање везе између 

силе, масе тела и убрзања. 
Други Њутнов закон.   
Динамичко мерење силе.  
Равномерно променљиво 
праволинијско кретање. 

Интензитет, правац и смер 

брзине и убрзања.  
Тренутна и средња брзина 

тела.  
Зависност брзине и пута од 

Поступност (од простијег 

ка сложенијем) при 
упознавању нових појмова 

и формулисању закона.  
Очигледност при излагању 

наставних садржаја (уз 
сваку тематскуцелину 

побројано је више 

демонстрационих  
огледа).  
Индуктивни приступ(од 

појединачног ка општем) 

при увођењу основних 
физичких појмова и закона.  
Повезаност наставних 

садржаја(хоризонтална и 
вертикална).  
  
1. излагање садржаја теме 
уз одговарајуће 

демонстрационе огледе  
2. решавање квалитативних 

ИСХОДИ: 
− разликује скаларне и векторске 

физичке величине 
– користи и анализира резултате 

мерeња различитих физичких 
величина и приказује их табеларно и 

графички 
– анализира зависност брзине и 

пређеног пута од времена код 
праволинијских кретања са сталним 

убрзањем 
– примењује Њутнове законе 

динамике на кретање тела из 

окружења, 
– користи и анализира резултате 

мерeња различитих физичких 
величина и приказује их табеларно и 

графички 
– анализира зависност брзине и 

пређеног пута од времена код 

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...)  
- користи, на нивоу 

примене, основне 

законе механике - 
Њутнове законе  
- стекне појам о 

гравитацији и разликује 

силу теже од тежине 

тела (безтежинско 

стање)  

Припрема, 

објашњавање, 

указивање на проблеме, 

праћење, помагање, 

мотивисање, едуковање 

и вредновање знања 
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времена при равномерно 
променљивом 

праволинијском кретању.  
Графичко представљање 

зависности брзине и пута 
од времена код 

равномерно 

праволинијског кретања.  
Графичко представљање 

зависности брзине тела од 

временакод равномерно 

променљивог 
праволинијског  
кретања.  
Међусобно деловање два 
тела - силе акције и 

реакције.Трећи Њутнов 

закон. Примери.   
Систематизација и 

обнављање градива.   
Демонстрациони 

огледи:Илустровање 
инерције тела помоћу 

папира и тега. Кретање 

куглице низ Галилејев 
жљеб.  
Кретање тела под дејством 

сталне силе. Мерење силе 
динамометром. 

Илустровање закона акције 

и реакције  
помоћу динамометара и 
колица, колица са опругом 

и другихогледа (реактивно 

кретање балона и 
пластичне  

и квантитативних задатака  
3. лабораторијске вежбе  
4. коришћење и других 

начина рада који 

доприносе бољем 
разумевању садржајатеме 

(домаћи задаци, читање  
популарне литературе из 
историје физике и сл.)  
5. систематско праћење 

рада сваког појединачног 

ученика.  
При решавању 

квантитативних 

(рачунских) задатака из 
физике, у задатку прво 

треба направи начин 

сагледати  
физичке садржаје, па тек 

после тога прећи на 

математичко формулисање 

и израчунавање.  
Лабораторијске вежбе чине 

саставни део редовне 

наставе и организују се 
наследећи начин: ученици 

сваког  
одељења деле се у две 
групе, тако да свака група 

има свој термин за 

лабораторијску вежбу.  
Један од облика рада са 
ученицима су домаћи 

задаци.  
При одабиру задатака, 
наставник тежину задатка 

праволинијских кретања са сталним 

убрзањем 
– показује од чега зависи сила трења 

и на основу тога процењује 
како може променити њено деловање 
– демонстрира појаве: инерције тела, 

убрзаног кретања, кретања 
тела под дејством сталне силе, силе 

трења на примерима из окружења 
– самостално изводи експеримент из 

области кинематике и динамике, 

прикупља податке мерењем, одређује 

тражену физичку величину и 

објашњава резултате експеримента 
– показује врсте и услове равнотеже 

чврстих тела на примеру из 
окружења 
– наводи примере простих машина 

које се користе у свакодневном 

животу 
– приказује како сила потиска утиче 

на понашање тела потопљених у 

течност и наводи услове пливања 

тела на води 
− повезује појмове: механички рад, 

енергија и снага и израчунава рад 

силе теже и рад силе трења 
– разликује кинетичку и 

потенцијалну енергију тела и 

повезује њихове промене са 

извршеним радом 
– демонстрира важење закона 

одржања енергије на примерима 

- 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 

(СИ) за одговарајуће 

физичке величине. 
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боце).  
Лабораторијске вежбе  
1. Одређивање сталног 

убрзања при кретању 

куглице низ жљеб.  
2. Провера Другог 

Њутновог закона помоћу 

покретног тела (колица) 
или помоћу Атвудове 

машине.  
КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД 

ДЕЈСТВОМ СИЛЕ 

ТЕЖЕ. СИЛЕ ТРЕЊА   
Убрзање при кретању тела 

под дејством силе теже. 
Галилејев оглед.   
Слободно падање тела, 

бестежинско стање. Хитац 
навише и хитац наниже.  
Силе трења и силе отпора 

средине (трење мировања, 

клизања и котрљања). 
Утицај ових сила на 

кретање тела.  
Систематизација и 
обнављање градива.  
Демонстрациони 

огледи:Слободно падање 
тела различитих облика и 

маса (Њутнова цев, 

слободан пад везаних  
новчића…). Падање тела у 
разним срединама. 

Бестежинско стање тела 

(огледи са динамометром, 
с два тега  

прилагођава могућностима 
просечног  
ученика и даје само оне 

задатке које ученици могу 

да реше без туђе помоћи. 
Домаћи задаци односе се 

на  
градиво које је обрађено 
непосредно на часу (1-2 
задатка) и на повезивање 

овог градива са 

претходним  
(1 задатак).  
О решењима домаћих 

задатака дискутује се на 
следећем часу, како би 

ученици добили повратну 

информацију о  
успешности свог 

самосталног рада.  
Праћење рада ученика  
Наставник је дужан да 
континуирано прати рад 

свакогученика кроз 

непрекидну контролу 
његових усвојених  
знања, стечених на основу 

свих облика наставе: 
демонстрационихогледа, 

предавања, решавања  
квантитативних и 

квалитативних задатака и 
лабораторијских вежби. 

Оцењивање ученика само 

на основу резултата  
које је он постигао на 

из окружења 
– решава квалитативне, 

квантитативне и графичке задатке 

(кинематика и динамика кретања 

тела, трење, равнотежа полуге, сила 

потиска, закони одржања...) 
− разликује појмове температуре и 

количине топлоте и приказује 
различите механизме преноса 

топлоте са једног тела на друго 
– анализира промене стања тела 
(димензија, запремине и агрегатног 

стања) приликом грејања или 

хлађења 
– наводи методе добијања топлотне 

енергије и указује на примере њеног 

рационалног коришћења 
 
СТАНДАРДИ: 
Основни: 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.6.1; 
1.6.2; 1.6.3; 1.2.1; 1.2.2. 
Средњи: 2.1.1; 2.1.2;  2.1.4; 2.1.5; 
2.6.1; 2.6.2; 2.6.3; 2.2.1; 2.2.2. 
Напредни: 3.1.1; 3.1.3; 3.1.2; 3.6.1; 
3.6.3; 3.6.4; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3 
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и папиром између њих, са 
пластичном чашом која 

има отвор на дну и 

напуњена је водом). Трење 

на столу,  
косој подлози и сл. 

Мерење силе трења 

помоћу динамометра.  
Лабораторијске вежбе  
1. Одређивање убрзања 

тела које слободно пада.  
2. Одређивање 
коефицијента трења 

клизања.  
РАВНОТЕЖА ТЕЛА  
Деловање две силе на тело 

дуж истог правца.   
Појам и врсте равнотеже 
тела. Полуга, момент силе. 

Равнотежа полуге и њена 

примена.  
Сила потиска у течности и 
гасу. Архимедов закон и 

његова примена. Пливање 

и тоњење тела.   
Систематизација и 

обнављање градива.   
Демонстрациони 
огледи:Врсте равнотеже 

помоћу лењира или штапа. 

Равнотежа полуге. Услови 

пливања тела  
(тегови и стаклена посуда 

на води, Картезијански 

гњурац, суво грожђе у 
минералној води, свеже 

писменим вежбама 
непримереноје ученичком 

узрасту и физици као 

научној дисциплини.  
Недопустиво је да 
наставник од ученика, који 

се први пут среће с 

физиком, тражи само 
формално знање  
уместо да га подстиче на 

размишљање и логичко 

закључивање. Ученик се 
кроз усмене одговоре 

навикава  
да користи прецизну 
терминологију, развија 

способност да своје мисли 

јасно и течно формулише и 
не доживљава  
физику као научну 

дисциплину у којој су 

једино формуле важне.  
Будући да је програм, како 

по садржају тако и по 

обиму, прилагођен 
психофизичким 

могућностима ученика  
основне школе, сталним 
обнављањем најважнијих 

делова из целокупног 

градива постиже се да 

стечено  
знање буде трајније и да 

ученик боље уочава 

повезаност разних области 
физике. Истовремено се 
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јаје у води и  
воденом раствору соли, 

мандарина са кором и без 

коре у води, пливање 

коцке леда на води…).  
Лабораторијска вежба  
1. Одређивање густине 

чврстог тела применом 
Архимедовог закона.  
МЕХАНИЧКИ РАД И 

ЕНЕРГИЈА. СНАГА   
Механички рад. Рад силе. 
Рад силе теже и силе 

трења.  
Квалитативно увођење 
појма механичке енергије 

тела. Кинетичка енергија 

тела. Потенцијална 
енергија.  
Гравитациона 

потенцијална енергија 

тела.  
Веза између промене 

механичке енергије тела и 

извршеног рада. Закон о 
одржањумеханичке 

енергије.  
Снага. Коефицијент 
корисног дејства.  
Систематизација и 

обнављање градива.  
Демонстрациони 
огледи:Илустровање рада 

утрошеног на савладавање 

силе трења при клизању 
тела по различитим  

обезбеђује  
да ученик по завршетку 

основне школе овлада 

основним појмовима и 

законима физике, да 
познаје логику и  
методологију која се 

користи у физици при 
проучавању физичких 

појава у природи и да их 

примењује у  
свакодневном животу.  
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подлогама, уз коришћење 
динамометра. Коришћење 

потенцијалне енергије воде 

или енергије надуваног  
балона за вршење 
механичког рада. Примери 

механичке енергије тела. 

Закон о одржању 
механичке  
енергије (Максвелов 

точак).  
Лабораторијске вежбе  
1. Одређивање рада силе 

под чијим дејством се тело 

креће по различитим 
подлогама.  
2. Провера закона одржања 

механичке енергије помоћу 
колица.  
ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ  
Топлотно ширење тела. 

Појам и мерење 
температуре.  
Количина топлоте. 

Специфични топлотни 
капацитет. Топлотна 

равнотежа.  
Честични састав 
супстанције: молекули и 

њихово хаотично кретање. 

Унутрашња енергија и 

температура.  
Систематизација и 

обнављање градива.  
Демонстрациони 
огледи:Дифузија и 
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Брауново кретање. 
Ширење чврстих тела, 

течности и гасова 

(надувани балон  
на стакленој посуди - 
флаши и две посуде са 

хладноми топлом водом, 

Гравесандов прстен, 
издужење жице,  
капилара...).  
Лабораторијска вежба  
1. Мерење температуре 
мешавине топле и хладне 

водепосле успостављања 

топлотне равнотеже.  
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3.3.1.9. МАТЕМАТИКА 
 
Циљеви предмета: 

Циљ наставе математике у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и математичку писменост и 

да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама, да изразде и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и 

законизости у природи 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 развитку личности ученика. 
  
 

Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 
образовно-васпитном раду 

Активности наставника у 
образовно-васпитном раду 

Реални бројеви 
 
-квадрат и квадратни корен 
рационалног броја 
-ирационалан број 
-скуп реалних бројева 
- Једнакост √a2=│a│ 
 

Увести појам квадрата 

рационалног броја 
p
q

 и 

илустровати га површином 

квадрата. Инсистирати на 

томе да је 

2

0p
q

 и када 

је 0p
q

. Тема реални 

бројеви наставља се 
представљањем мерних 

бројева дужи на бројевној 

правој. Цртање дужи чији је 

мерни број дати рационални 
број. Пример дужи чији 

мерни број није 

рационалан; нпр. Отвара се 
питање колики је мерни 

Ученике треба оспособити 

да: 
-схвате појам квадрата 
рационалног броја и 

квадратног корена 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове, 

именује, посматра, 
пише,комбинује, решава 

проблеме, илуструје и 

графички представља 

 

Организује, припрема, 

прати, помаже, мотивише, 

планира, учествује, едукује, 
вреднује 
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број странице квадрата чија 
је површина 2 и доказује да 

тај број није рационалан. За 

такве бројеве кажемо да су 

ирационални, а онда за 
рационалне и ирационалне 

користимо заједнички назив 

реални бројеви. Као 
резултат претходног, 

ученици долазе до сазнања 

о узајамно једнозначној 

вези између тачака с једне, 
и реалних бројева с друге 

стране. 
Саопштити ученицима да 
рационални бројеви имају 

коначан или периодичан 

децимални запис, и на 
основу тога видети да 

ирационални бројеви морају 

имати бесконачан и 

непериодичан децимални 
запис. 
Напоменути да рачунање са 

реалним бројевима иде по 
истим правилима које 

ученици знају да важе у 

пољу рационалних бројева. 
 

Питагорина теорема 
 

-Питагорина теорема ( 
израчунавање хипотенузе 

или катете правоуглог 

троугла) 
- конструкција тачака 

Ова теорема изражава једну 

значајну везу страница 

правоуглог троугла и има 
широке примене у 

рачунским и 

конструктивним задацима, 

па јој треба посветити 

Ученике треба оспособити 

да:      
  -знају Питагорину теорему 
и умеју да је примене код 

свих изучаваних 

геометријских фигура у 

којима се може уочити 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове, 

именује, посматра, пише, 
комбинује, решава 

проблеме, конструише 

Организује, припрема, 

прати, помаже, мотивише, 

планира, учествује, едукује, 
вреднује 
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бројевне праве које 
одговарају бројевима √2, 

√3, √5,... 
-примена Питагорине 

теореме на једнакокраки и 
једнакостранични троугао 
- примена Питагорине 

теореме на квадрат и 
правоугаоник 
- примена Питагорине 

теореме на паралелограм и 

трапез 

одговарајућу пажњу. Треба 
постићи увежбаност у њеној 

примени код разних фигура 

у којима се појављује 

правоугли троугао. Такође 
треба увежбати ученике да 

неке троуглове с 

целобројним страницама ( 
нпр. 3, 4, 5 и 5, 12, 13 ) 

препознају као правоугле. 

Ученици треба да науче да 

конструишу тачке бројевне 
праве које одговарају 

бројевима √2, √3, √5,... 

правоугли троугао. 
 

Цели и рационални 

алгебарски изрази 
 
-степен производа, степен 

количника и степен степена 
-полиноми 
-операције са полиномима 
-растављање полинома на 
просте чиниоце 
-разлика квадрата 
-квадрат бинома 
- решавање једначина 

облика ax2+bx=0  и  x2-c2=0.  
 

Реализација ове теме 
започиње са даљом 

изградњом појма степена: 

упознавање степена чији је 

изложилац конкретан 
природан број и операција 

са таквим степенима, с 

примерима примене у 
физици и другим 

областима. После тога се 

може прећи на упознавање 
појма алгебарсог израза, уз 

израчунавање 

једноставнијих израза. 

Међу алгебарским изразима 
посебно се обрађују 

полиноми.  
Рачунске операције с 
полиномима, односно 

идентичке трансформације 

збира и производа 

полинома врше се на основу 

Ученике треба оспособити 
да:        
-упознају појам степена и 

операције са степенима 

(изложилац степена 
природан број); 
-умеју да изводе основне 

рачунске операције с 
полиномима, као и друге 

идентичне трансформације 

ових израза (назначене у 
програму). 

Усваја нова знања, 
дефинише нове појмове, 

именује, посматра, 

пише,комбинује, решава 

проблеме, илуструје 

Организује, припрема, 
прати, помаже, мотивише, 

планира, учествује, едукује, 

вреднује 
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познатих закона рачунских 
операција с бројевима. Од 

осталих идентичких 

трансформација полинома 

обрадити само растављање 
на чиниоце полинома типа  
ax+bx, a2 – b2, a2+2ab+b2; 
при томе је битно да се на 
конкретним примерима 

види сврха тих 

трансформација. 

Растављање на чиниоце 
може се искористити и за 

решавање једначина облика 

ax2+bx=0 и       x2-c2=0.  
 

Многоугао 
 
-дефиниција многоугла и 
његова својства 
-дрој дијагонала многоугла 

из једног темена и укупан 
број дијагонала 
-збир унутрашњих углова 

многоугла 
-централни угао многоугла 
-један унутрашњи угао 

правилног многоугла 
-конструкција правилног 
многоугла 

Многоугао треба 

дефинисати као део равни 

ограничен многоугаоном 
линијом. Треба обрадити 

зависност збира углова и 

броја дијагоналама ког 
многоугла од од броја 

његових страница, као и 

његову симетрију. Осим 
конструкција неких 

правилних многоуглова ( са 

3, 4, 6, 8, 12 страница ), 

могу се цртати и други 
правилни многоуглови ( са 

7, 9, 10, ... страница ) уз 

коришћење угломера. При 
томе треба разликовати 

конструкцију од 

приближног цртања 

Ученике треба оспособити 

да:       
 -познају најважнија 
својства многоугла;  
-знају уз помоћ формула да 

израчунају збир 
унутрашњих углова 

многоугла, број његових 

дијагонала, централни угао; 
-умеју да конструишу 

поједине правилне 

многоуглове (са 3, 4, 6, 8 и 

12 страница). 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове, 

именује, посматра, пише, 
комбинује, решава 

проблеме, конструише 

Организује, припрема, 

прати, помаже, мотивише, 

планира, учествује, едукује, 
вреднује 

Круг Осим увођења појмова Ученике треба оспособити Усваја нова знања, Организује, припрема, 
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-централни и периферијски 

угао круга 
-обим и површина круга 
-дужина кружног лука 
-површина кружног исечка 
-површина кружног прстена 
-ротација 

централног и периферијског 
угла круга и уочавања и 

доказивања њиховог 

односа, централна тема 

треба да буде одређивање 
обима и површине круга. 

Добро је да се 

експерменталним путем 
осети сталност односа 

обима и пречника круга, уз 

увођење броја π и 

информативно упознавање 
ученика с његовом ( 

ирационалном ) природом. 

По обради обима и 
површине круга извести 

обрасце за дужину кружног 

лука, површину кружног 
исечка и површину кружног 

прстена. 
 
 

да: 
-владају појмовима круг и 

кружница, цртају исте 

користећи прибор. 
-рачунају обим и површину 
круга; 
-кориси формуле за кружни 

исечак и кружни прстен; 
- познаје појмове централни 

и периферијски угао и 

њихове особине 

дефинише нове појмове, 
именује, посматра, пише, 

комбинује, решава 

проблеме, конструише 

прати, помаже, мотивише, 
планира, учествује, едукује, 

вреднује 

Обрада података 
 

-начини графичког 
представљања статистичких 

података 
-очитавање података са 

графика 
-средња вредност, медијана, 
мод 

За примере статистичких 

података наведених у 

садржају програма бирати 
податке које ученици овог 

узраста могу да разумеју и 

који за њих имају 

релевантно значење: 
школске оцене и просеци, 

резултати медицинских 

мерења и сличне податке из 
свакодневног живота. 
 

Ученици треба да: 
-читају једноставне 

дијаграме и табеле и на 
основу њих обрађују 

податке по једном 
критеријуму (нпр. одреди 

аритметичку средину за 
дати скуп података; пореди 
вредности узорка са 

средњом вредношћу) 
-обрађују прикупљене 

податке и представљају их 

табеларно или графички 

посматра, усваја нова 

знања, пише, дефинише 

нове појмове, именује, 
прати, повезује, комбинује, 

графички представља, 

самосталан рад 
 

припрема, објашњава, 

указује, упућује, прати, 

помаже, мотивише, едукује, 
вреднује, демонстрира 
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3.3.1.10. БИОЛОГИЈА 
 

Циљ- учења Биологије је да ученик, изучавањем биолошких процеса и живих бића у интеракцији са животном средином, 

развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за одрживим 

развојем, да развије способности апстрактног и критичког мишљења, способности за сарадњу и тимски рад. 
  
Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном 

раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном 

раду 
НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 
Улога и значај једра у 
метаболизму ћелије. Деоба 

ћелије (хромозоми, 

настајање телесних и 

полних ћелија). 

ДНК и појам гена (алел, 

генотип, фенотип) 

Прво Менделово правило, 

крвне групе, трансфузија и 

трансплантација. 

Наслеђивање пола. 

Наследне болести. 

Животни циклуси биљака и 

животиња. Смена 

генерација. Једнополни и 

двополни организми. Значај 
и улога полног 

размножавања. 

Повезивање са другим 

наукама, свакодневним 

животом, професијама; 
- уочавање да је биологија 

природна, експериментална 

и егзактна наука; 
- коришћење начина рада 
који доприносе бољем 

разумевању садржаја теме 

(презентације, читање 
популарне литературе и 

сл.);  
Излагање садржаја теме уз 
одговарајуће 

демонстрационе огледе 

којима се прате и 

употпуњују нови садржаји; 
 
Ученици уочавају улогу 

огледа  у биологији и 
коришћење микроскопа, 

модела; излагање садржаја 

теме уз одговарајуће 

демонстрационе огледе и ; 
- коришћење начина рада 

који доприносе бољем 

разумевању садржаја теме 

ИСХОДИ: 
– прикупи и анализира 

податке о животним 
циклусима почевши од 

оплођења; 

– упореди бесполно и 

полно размножавање; 

– идентификује разлике 
између митозе и мејозе на 

основну промене броја 

хромозома и њихове улоге 

у развићу и репродукцији; 

– одреди однос између гена 
и хромозома и основну 

улогу генетичког 

материјала у ћелији; 

– шематски прикаже 
наслеђивање пола и других 

особина према првом 

Менделовом правилу; 

НЕ1, НЕ2 , НЕ3, НЕ4, НЕ5 

 
 

Посматрање, слушање, 

активно укључивање у 

дискусију, повезивање са 
претходно стеченим 

знањем, извођење 

закључака. 
Ангажовање ученика у 
свим фазама часа посебно 

на делу обраде о генима и 

начину преношења особина 
са родитеља на потомке. 
 

Мотивисање ученика за 

учење новог предмета, 

демонстрација слика са 
презентација и модела, 
вођење и усмеравање тока 

часа, наставник 

инструкцијама усмерава 
ученике који самостално 

истражују, структуришу 

чињенице и извлаче 
закључке; оцењивање. 

Комбиновани облици рада, 

кроз систематизацију 
усвојених знања.  
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(презентације, упознавање 
са правилима рада, мере 

заштите себе, других, 

животне средине, прва 

помоћ, читање популарне 
литературе и сл.);  
- од мeтoдa лoгичкoг 

зaкључивaњa, 
нajприступaчниjи je 

индуктивни мeтoд (oд 

пojeдинaчнoг кa oпштeм) у 

прoнaлaжeњу и 
фoрмулисaњу oснoвних 

зaкoнитости у природи; 
- систематско праћење рада 
сваког ученика. 
 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 
Основни принципи 

организације живих бића. 
Појам симетрије – типични 

примери код 

једноћелијских и 
вишећелијских организама; 

биолошки значај. 

Симетрија, цефализација и 

сегментација код 

животиња. 

Присуство/одсуство 

биљних органа, (симетрија 

и сегментација код 

биљака). 

Ћелије са специфичном 

. Излагање садржаја теме уз 

одговарајуће 
демонстрационе огледе 

којима се прате и 

употпуњују нови садржаји; 
 
Повезивање са другим 

наукама, свакодневним 
животом 
- коришћење начина рада 

који доприносе бољем 

разумевању садржаја теме 
(презентације, читање 

популарне литературе и 

сл.);  
 
Ученици уочавају улогу 

огледа  у биологији и 

коришћење микроскопа, 

ИСХОДИ: 
 
– одреди положај 

организма на дрвету 

живота на основу 
прикупљених и 

анализираних информација 

о његовој грађи; 

– упореди организме на 
различитим позицијама на 

„дрвету живота” према 

начину на који обављају 

животне процесе; 

– користи микроскоп за 

посматрање грађе гљива, 

биљних и животињских 
ткива; 

 

Посматрање, слушање, 

активно укључивање у 
дискусију, повезивање са 

претходно стеченим 

знањем, извођење 
закључака. 
Ангажовање ученика у 

свим фазама часа, нарочито 
у делу компарације главних 

група биљака,животиња и 

гљива. 
Ангажовање ученика у 
свим фазама часа поготово 

при обради органских 

система и раумевања 
њихове функције. 
 

 
Мотивисање ученика за 
учење новог предмета, 

демонстрација слика са 

презентација и модела, 
вођење и усмеравање тока 

часа, наставник 

инструкцијама усмерава 
ученике који самостално 

истражују, структуришу 

чињенице и извлаче 

закључке; оцењивање. 
Комбиновани облици рада, 

кроз систематизацију 

усвојених знања.  
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функцијом: мишићне, 
крвне, нервне, ћелије 

затварачице... 
Грађа и улога ткива, 

органа, органских система 
и значај за функционисање 

организма. 

Компаративни преглед 

грађе главних група 
биљака, гљива и животиња 

– сличности и разлике у 

обављању основних 
животних процеса на 

методски одабраним 

представницима.  

модела; излагање садржаја 
теме уз одговарајуће 

демонстрационе огледе и ; 
- коришћење начина рада 

који доприносе бољем 
разумевању садржаја теме 

(презентације, упознавање 

са правилима рада, мере 
заштите себе, других, 

животне средине, прва 

помоћ, - од мeтoдa 

лoгичкoг зaкључивaњa, 
нajприступaчниjи je 

индуктивни мeтoд (oд 

пojeдинaчнoг кa oпштeм) у 
прoнaлaжeњу и 

фoрмулисaњу oснoвних 

зaкoнитости у природи; 
- систематско праћење рада 

сваког ученика. 
ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 
Основни принципи 

систематике (Карл Лине, 
биномна номенклатура). 

Приказ разноврсности 

живота кроз основне 

систематске категорије до 

нивоа кола и класе. 

Докази еволуције, фосили и 

тумачење филогенетских 

низова (предачке и 
потомачке форме, прелазни 

фосили). 

 Излагање садржаја теме уз 

одговарајуће дехотоме 
кљушеве којима се прати 

усвојеност садржаја; 
- коришћење и других 
начина рада који доприносе 

бољем разумевању 

садржаја теме (домаћи 

задаци, презентације, 
пројекти, читање популарне 

литературе и сл.); 
- доминира дискусија, 
индукција, па дедукција; 
- систематско праћење рада 

сваког појединачног 

ученика.  

 
ИСХОДИ: 
 
– разврста организме према 

задатим критеријумима 
применом дихотомих 

кључева; 

– повеже принципе 

систематике са 

филогенијом и еволуцијом 
на основу данашњих и 

изумрлих врста – фосила; 

  

Посматрање, слушање, 

активно укључивање у 
дискусију, повезивање са 

претходно стеченим 

знањем, извођење 
закључака. 
 

 
Мотивисање ученика за 
учење новог предмета, 

демонстрација слика са 

презентација и модела, 
вођење и усмеравање тока 

часа, наставник 

инструкцијама усмерава 

ученике који самостално 
истражују, структуришу 

чињенице и извлаче 

закључке; оцењивање. 
Комбиновани облици рада, 

кроз систематизацију 

усвојених знања.  
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ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 
 
Састав и структура 

популација. Популациона 
динамика (природни 

прираштај и миграције). 

Абиотички фактори и 

биотички односи као 
чиниоци природне 

селекције (адаптације). 

Мреже исхране. Животне 

области. 

Конвергенција и 
дивергенција животних 

форми. 

Заштита природе. Заштита 

биодиверзитета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Излагање садржаја теме уз 
одговарајуће 

демонстрационе огледе 

којима се прате и 

употпуњују нови садржаји; 
- коришћење и других 

начина рада који доприносе 

бољем разумевању садржаја 
теме (домаћи задаци, 

презентације, пројекти, 

читање популарне 

литературе и сл.); 
- доминира дискусија, 

индукција, па дедукција; 
- систематско праћење рада 
сваког појединачног 

ученика. 
 

ИСХОДИ: 
 
– идентификује основне 

односе у биоценози на 

задатим примерима; 

– илуструје примерима 
однос између еколошких 

фактора и ефеката 

природне селекције; 

– упореди прикупљене 
податке о изабраној врсти и 

њеној бројности на 

различитим стаништима; 

– повеже утицај 
абиотичких чинилаца у 

одређеној животној области 

– биому са животним 

формама које га 

насељавају; 

– анализира разлику између 

сличности и сродности 

организама на примерима 
конвергенције и 

дивергенције; 

– идентификује трофички 

ниво организма у мрежи 

исхране; 

– предложи акције заштите 

биодиверзитета и учествује 

у њима; 

Ученици треба да разумеју  
функционисање ланаца 

исхране и њиихов значај, као 

и поделу биотичких и 

абиотичких фактора. 
 

 
Мотивисање ученика за 

учење новог предмета, 

демонстрација слика са 

презентација и модела, 
вођење и усмеравање тока 

часа, наставник 

инструкцијама усмерава 
ученике који самостално 

истражују, структуришу 

чињенице и извлаче 

закључке; оцењивање. 
Комбиновани облици рада, 

кроз систематизацију 

усвојених знања.  
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ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 
 
Примери наследних 

болести. 

Особине и грађа вируса. 

Болести изазване 

вирусима. 

Имунитет, вакцине. 

Пулс и крвни притисак. 

Прва помоћ: повреде 

крвних судова 

(практичан рад). 

Принципи уравнотежене 

исхране и поремећаји у 

исхрани. 

Значај правилног чувања, 

припреме и хигијене 

намирница; тровање 

храном. 

Промене у 

адолесценцији. 

Здрави стилови живота 

(сан, кондиција, итд). 

Последице болести 

зависности – 
наркоманија  

Повезивање са другим 

наукама, свакодневним 

животом 
 
- доминира дискусија, 

презеентације, 

индукција, па дедукција; 
- систематско праћење 

рада сваког појединачног 

ученика. 
 

ИСХОДИ: 
– анализира задати 

јеловник са аспекта 

уравнотежене и 

разноврсне исхране; 

– идентификује 

поремећаје исхране на 

основу типичних 

симптома (гојазност, 

анорексија, булимија); 

– планира време за рад, 

одмор и рекреацију; 

– доведе у везу измењено 

понашање људи са 

коришћењем 

психоактивних 

супстанци; 

– аргументује предности 

вакцинације; 

– примени поступке 

збрињавања лакших 

облика крварења; 

– расправља о 

различитости међу 

људима са аспекта 

генетичке 

варијабилности, 

толеранције и 

прихватања 

различитости 

Ученици активно 

учествују у свим фазама 

часа,нарочито да 

практично изведу мерење 

крвног притиска. Изводе 

практичне примере прве 

помоћи. 
Уче које болести се 

наслеђују, а које се стичу 

током живота. 

Мотивисање ученика за 

учење новог предмета, 

демонстрација слика са 

презентација и модела, 
вођење и усмеравање 

тока часа, наставник 

инструкцијама усмерава 

ученике који самостално 

истражују, структуришу 

чињенице и извлаче 

закључке; оцењивање. 

Комбиновани облици 

рада, кроз 

систематизацију 

усвојених знања.  
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3.3.1.11. ХЕМИЈА 
Назив предмета-ХЕМИЈА  
Циљ-учења хемије је да ученик развије систем основних хемијских појмова  и вештина за правилно руковање 

лабораторијским прибором, посуђем и супстанцама,да се оспособи за примену стеченог знања и вештина за решавање 

проблема у свакодневном животу и наставку образовања,да развије способности апстрактног и критичког мишљења, 

способности за сарадњу и тимски рад и одговоран однос према себи, другима и животној  средини. 
Разред – седми  
Годишњи фонд часова:  72 
Недељни фонд часова: 2 

Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
 
ХЕМИЈА КАО 

ЕКСПЕРИ-МЕНТАЛНА 

НАУКА И ХЕМИЈА У 

СВЕТУ ОКО НАС 
 
Предмет изучавања 

хемије;  
Везе између хемије и 

других наука; Примена 

хемије у различитим 
делатностима и 

свакодневном животу; 
Супстанца;  
Врсте супстанци: 
хемијски елементи, 

хемијска једињења и 

смеше  
Демонстрациони огледи: 
демонстрирање узорака 

елемената, једињења и 
смеша. 

Упознавање ученика са 
новим наставним 

предметом, повезивање са 

другим наукама, 

свакодневним животом, 
професијама; 
- уочавање да је хемија 

природна, експериментална 
и егзактна наука; 
- коришћење начина рада 

који доприносе бољем 
разумевању садржаја теме 

(презентације, читање 

популарне литературе из 

историје хемије, 
примењене хемије и сл.);  
- од мeтoдa лoгичкoг 

зaкључивaњa, кoje сe 
кoристe у хемији 

учeницимa седмoг рaзрeдa 

нajприступaчниjи je 
индуктивни мeтoд (oд 

пojeдинaчнoг кa oпштeм) у 

ИСХОДИ: 
- идентификује и 

објашњава појмове који 

повезују хемију са другим 

наукама и различитим 
професијама, и принципима 

одрживог развоја; 
СТАНДАРДИ: ХЕ.1.1.1, 
ХЕ.1.1.2, ХЕ.1.1.3, ХЕ.1.1.4, 

ХЕ.1.1.8, ХЕ.1.1.12, 

ХЕ.1.5.1, ХЕ.1.6.1, ХЕ.1.6.2, 
ХЕ.2.1.2, ХЕ.2.6.3, ХЕ.3.1.1, 

ХЕ.3.1.2, ХЕ.3.1.8.  
 

Ученици треба да: 
посматрају, мере, бележе, 

уочавају правилности 

између прикупљених 

података, формулишу 
објашњења, изводе 

закључке, користе 

уџбенике, различите 
литературе и друге изворе 

информација. 
 

Фронтални облик рада уз 
активирање ученика у 

изношењу идеја о хемији и 

њеној примени. 
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прoнaлaжeњу и 
фoрмулисaњу oснoвних 

зaкoнитости у природи; 
- излагање садржаја теме уз 

одговарајуће 
демонстрационе огледе 

(показивање узорака 

супстанци, које су 
углавном ученицима 

познате из свакодневног 

живота); 
- доминира нарација, 
дискусија, индукција и 

дедукција; 
- систематско праћење рада 
сваког ученика. 
 
 
 
 
Ученици уочавају улогу 

експеримента у хемији; 
излагање садржаја теме уз 

одговарајуће 

демонстрационе огледе и 
лабораторијске вежбе; 
- коришћење начина рада 

који доприносе бољем 
разумевању садржаја теме 

(презентације, упознавање 

са правилима рада у 

хемијској лабораторији, 
мере заштите себе, других, 

животне средине, прва 

помоћ, читање популарне 
литературе и сл.);  
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- од мeтoдa лoгичкoг 
зaкључивaњa, 

нajприступaчниjи je 

индуктивни мeтoд (oд 

пojeдинaчнoг кa oпштeм) у 
прoнaлaжeњу и 

фoрмулисaњу oснoвних 

зaкoнитости у природи; 
- избор лабораторијског 

посуђа и прибора за 

извођење лабораторијских 

вежби, 
- доминира 

експериментални рад, 

демонстрација огледа, 
дискусија, индукција, па 

дедукција; 
- систематско праћење рада 
сваког ученика. 

ХЕМИЈСКА 

ЛАБОРАТОРИЈА 
 
Хемијска лабораторија и 

експеримент; 

Лабораторијско посуђе и 
прибор; 
Физичка и хемијска 

својства супстанци; 
Физичке и хемијске 
промене супстанци 
Демонстрациони огледи: 
демонстрирање правилног 
руковања 

лабораторијским посуђем 

и прибором и правилног 

извођења основних 

Ученици уочавају улогу 

експеримента у хемији; 

излагање садржаја теме уз 
одговарајуће 

демонстрационе огледе и 

лабораторијске вежбе; 
- коришћење начина рада 

који доприносе бољем 

разумевању садржаја теме 

(презентације, упознавање 
са правилима рада у 

хемијској лабораторији, 

мере заштите себе, других, 
животне средине, прва 

помоћ, читање популарне 

литературе и сл.);  
- од мeтoдa лoгичкoг 

ИСХОДИ: 
- правилно рукује 

лабораторијским посуђем, 
прибором и супстанцама, и 

показује одгворан однос 

према здрављу и животној 
средини;  
- експериментално 

појединачно и у групи 

испитује, описује и 
објашњава физичка и 
хемијска својства и 

физичке и хемијске 
промене супстанци;  
- повезује физичка и 

хемијска својства 

супстанци са применом у 

Ученици треба да: 

посматрају, мере, бележе, 

уочавају правилности 
између прикупљених  

података, формулишу 

објашњења, изводе 
закључке, користе 

уџбенике различите 

литературе и других извора 

информација. 
Ангажовање ученика и при 

извођењу огледа и при 

изношењу примера из 
свакодневног жувота. На 

основу огледа и примера 

ученици сами закључују 

када је настала физичка, а 

Упознавање и употреба 

лабораторијског посуђа, 

прибора и материјала за 
експериментални рад. 

Упознавање обележавања 

хемикалија. Правила 
понашања у кабинету, мере 

опреза и прва помоћ. 

Показивање неких 

својстава супстанци. 
Повезивање са знањима 

стеченим у претходним 

разредима из света око нас, 
биологије и физике. 
Кроз демонстрациони оглед 

и показивање својстава 

неких супстанци из 
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лабораторијских техника 
рада; испитивање 

физичких и хемијских 

својстава и промена 

супстанци. 
Лабораторијска вежба I: 

основне лабораторијске 

технике рада: мешање, 
уситњавање и загревање 

супстанци. 
Лабораторијска вежба 

II: физичка својства 
супстанци, мерење масе, 

запремине и температуре 

супстанце. 
Лабораторијска вежба 

III: физичке и хемијске 

промене супстанци.  

зaкључивaњa, 
нajприступaчниjи je 

индуктивни мeтoд (oд 

пojeдинaчнoг кa oпштeм) у 

прoнaлaжeњу и 
фoрмулисaњу oснoвних 

зaкoнитости у природи; 
- избор лабораторијског 
посуђа и прибора за 

извођење лабораторијских 

вежби, 
- доминира 
експериментални рад, 

демонстрација огледа, 

дискусија, индукција, па 
дедукција; 
- систематско праћење рада 

сваког ученика. 
 

свакодневном животу и 
различитим професијама; 
СТАНДАРДИ: ХЕ.1.1.1, 

ХЕ.1.1.2, ХЕ.1.1.3, ХЕ.1.1.4, 

ХЕ.1.1.8, ХЕ.1.1.9, 
ХЕ.1.1.10, ХЕ.1.1.12, 
ХЕ.1.2.10, ХЕ.1.5.1, 

ХЕ.1.6.1, ХЕ.1.6.2, ХЕ.2.1.1, 
ХЕ.2.1.5, ХЕ.2.1.7, ХЕ.2.6.1, 

ХЕ.2.6.2, ХЕ.2.6.3, ХЕ.3.1.8, 

ХЕ.3.6.1, ХЕ.3.6.2, ХЕ.3.6.3, 

ХЕ.3.6.4, ХЕ.3.1.2, ХЕ.3.1.8.  
 

када хемијска промена.  
 

свакодневног живота 
усвајање нових појмова. 

Фронтални рад кроз 

индивидуално саопштавање 

претходно стечених знања. 
Комбиновани облици рада, 

кроз систематизацију 

усвојених знања и давање 
нових примера за својства и 

промене супстанци.  
 

АТОМИ И ХЕМИЈСКИ 

ЕЛЕМЕНТИ 
 
Атоми хемијских 

елемената;  
Хемијски симболи; 
Грађа атома: атомско 

језгро и електронски 

омотач; 
Атомски и масени број, 
изотопи; 
Распоред електрона по 

нивоима у атомима 
елемената; 
Периодни систем 

елемената (ПСЕ), закон 

периодичности и веза 

 Излагање садржаја теме уз 

одговарајуће 

демонстрационе огледе и 
вежбе којима се прати 

усвојеност садржаја; 
- учећи о структури атома 
ученицима приказати 

различите моделе атома 

(слике, кугличне, калотне, 

тродимензионалне и 
анимиране моделе атома 

доступне преко савремених 

информационо-
комуникационих 

технологија, ИКТ), при 

томе je важно да ученици 

критички посматрају 

 
ИСХОДИ: 
- налази потребне 
информације у различитим 

изворима користећи 

основну хемијску 
технологију и симболику; 
- објашњава основну 

разлику између хемијских 

елемената и једињења, и 
препознаје примере 

хемијских елемената и 

једињења у свакодневном 
животу; 
- представља структуру 
атома, молекула и јона 

помоћу модела, хемијских 

Ангажовање ученика у 

свим фазама часа посебно 

на упоређивању честица 
микро света са честицама 

из макро света. 
Ангажовање ученика у 
свим фазама часа посебно 

при обради назива 

елемената и њихове везе са 
хемијским симболом. 
 

Демонстрирање огледа за 

постављање претпоставке о 

честичној стурктури 
супстанце: растварање 

калијум-перманганата у 

води и разблаживање 
раствора калијум-
перманганата. 
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између броја и распореда 
електрона по нивоима у 

атомима елемената и 

положаја елемената у 

ПСЕ; 
Племенити гасови – 
својства и примена 
Демонстрациони огледи: 

формулисање 

претпоставке о честичној 

грађи супстанци. 
Вежба IV: одређивање 
валентног нивоа и броја 

валентних електрона 
 

моделе, уочавају 
информације о структури 

атома које модели пружају, 

као и њихова ограничења; 
- у оквиру ове теме ученици 
први пут разликују врсте 
хемијских елемената: 

метале, неметале, 
металоиде и племените 

гасове; 
- демонстрирање огледа за 

постављање претпоставке о 
честичној структури 

супстанце: растварање 

калијум-перманганата у 
води и разблаживање 

раствора калијум-
перманганата; 
- решавање квалитативних 

и квантитативних задатака. 
- коришћење и других 

начина рада који доприносе 
бољем разумевању 

садржаја теме (домаћи 

задаци, презентације, 
пројекти, читање 

популарне литературе и 

сл.); 
- доминира дискусија, 

индукција, па дедукција; 
- систематско праћење рада 

сваког појединачног 
ученика.  

симбола и формула; 
- повезује распоред 

електрона у атому 

елемената с положајем 

елемената у Периодном 
систему елемената и 

својствима елемената; 
СТАНДАРДИ: ХЕ.1.1.6, 
ХЕ.1.1.8, ХЕ.2.1.2, ХЕ.3.1.2, 

ХЕ.3.1.4.  

МОЛЕКУЛИ 

ЕЛЕМЕНАТА И 

ЈЕДИЊЕЊА, ЈОНИ И 

Излагање садржаја теме уз 

одговарајуће 

демонстрационе огледе и 

ИСХОДИ: 
- разликују хемијске 

елементе и једињења на 

Ученици треба да разумеју  

да се кристалне и аморфне 

супстанце разликују по 

Приликом планирања часа 

требало би поћи од 

оперативних задатака, 
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ЈОНСКА ЈЕДИЊЕЊА 
 
Ковалентна веза: 

молекули елемената и 

молекули једињења;  
Атомскa и молекулскa 

кристалнa решеткa; 
Јонска веза и јонска 
кристална решетка; 
Валенца;  
Хемијске формуле и 

називи 
Демонстрациони огледи: 
својства супстанци са 

ковалентном и јонском 
везом. 
Лабораторијска вежба 

V: упоређивање својстава 
супстанци са јонском и 

супстанци са ковалентном 

везом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

лаб. вежбе којима се прате и 
употпуњују нови садржаји; 
- ученици настављају да 

повезују својстава са 

структуром супстанци;  
- уочавају веома малу 

заступљеност слободних 

атома у природи (слободни 
су само атоми племенитих 

гасова);  
- удруживање атома у 

стабилне молекуле, односно 
грађење ковалентне и јонске 

везе уз приказивање 

хемијских формула 
молекула користећи појам 

валенце; учећи о хемијској 

вези могу користити моделе 
атома, молекула, јона, 

кристалних решетки 

доступних прекo савремених 

ИКТ; 
- демонстрирање огледа 

којим би ученици требало да 

уоче разлике својстава 
супстанци са поларном и 

неполарном ковалентном 

везом – скретање млаза 
поларне супстанце у 

електричном пољу; 

поларност воде и етанола;  
- решавање квалитативних и 
квантитативних задатака; 
- коришћење и других 

начина рада који доприносе 
бољем разумевању садржаја 

основу хемијских симбола 
и формула;  
- разликују типове 

хемијских веза, препознаје 

тип хемијске везе у 
супстанцама и повезује са 

својствима тих супстанци  
СТАНДАРДИ: ХЕ.1.1.1, 
ХЕ.1.1.2, ХЕ.1.1.3, ХЕ.1.1.4, 

ХЕ.1.1.5, ХЕ.1.1.6, ХЕ.1.1.8, 

ХЕ.1.1.10, ХЕ.1.1.11, 

ХЕ.2.1.1, ХЕ.2.1.2, ХЕ.2.1.4, 
ХЕ.3.1.1, ХЕ.3.1.3, ХЕ.3.1.4, 

ХЕ.3.1.7.  

уређености честица које их 
изграђују. 
Ученици учествују у 

прављењу наставних 

средстава. 

према њима формулисати 
циљеве часа и изабрати 

методе које ће на датом 

садржају на најефикаснији 

начин омогућити 
ученицима да формирају 

знања или вештине. То 

укључује осмишљавање 
одговарајућих задатака, 

чијим ће испуњавањем, 

односно извођењем 

активности, највећи број 
ученика за расположиво 

време научити дати 

садржај.   Кроз обраду 
наставног садржаја требало 

би омогућавати ученицима 

разумевање како се 
применом научног метода 

долази до сазнања у хемији. 

Такође, веома је важно 

истицати практичан значај 
тих сазнања у 

свакодневном животу, за 

развој технологије и, 
уопште, за развој друштва. 
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теме (домаћи задаци, 
презентације, пројекти, 

читање популарне 

литературе и сл.); 
- доминира дискусија, 
индукција, па дедукција; 
- систематско праћење рада 

сваког појединачног 
ученика. 

ХОМОГЕНЕ И 

ХЕТЕРОГЕНE СМЕШЕ 
 
Смеше: хомогене и 

хетерогене; 
Раствори – хомогене 
смеше;  
Растварање и 

растворљивост;  
Вода и ваздух – хомогене 
смеше у природи; 
Масени процентни састав 

смеша; 
Раздвајање састојака 

смеша: декантовање, 

цеђење и одвајање помоћу 
магнета 
Демонстрациони огледи: 

састав и својства смеша; 

раствори и њихова 
својства; растворљивост; 

незасићени, засићени и 

презасићени раствори; 
раздвајање састојака 

смеша. 
Лабораторијска вежба 
VI: испитивање 

Излагање садржаја теме уз 

одговарајуће 

демонстрационе огледе и 
лаб. вежбе којима се прате 

и употпуњују нови 

садржаји; 
- током учења садржаја 

теме ученици формирају 
појмове: хетерогена и 

хомогена смеша, раствори 
и растворљивост, разликују 

квалитативни и 

кванитативни састав смеша 
и представљају 

квантитативни састав 

смеша преко масеног 
процентног састава; 

ученици овладавају 

основним техникама 

раздвајања састојака 
смеша; 
- израчунавања у вези са 

масеним процентним 
саставом смеша ученици би 

требало да у највећој мери 

повезују са саставом 

комерцијалних производа 

ИСХОДИ: 
- објашњава по чему се 

разликују чисте супстанце 
од смеша и илуструје то 

примерима;  
- разликује хомогене и 
хетерогене смеше, наводи 

примере из свакодневног 

живота и раздваја састојке 

смеша;  
-објасни процес растварања 

супстанце и квантитативно 

значење растворљивости 
супстанце; 
-изводи израчунавања у 

вези с масеним процентним 
саставом раствора; 
СТАНДАРДИ: ХЕ.1.1.1, 

ХЕ.1.1.2, ХЕ.1.1.4, ХЕ.1.1.5, 

ХЕ.1.1.6, ХЕ.1.1.7, ХЕ.1.1.8, 
ХЕ.1.1.9, ХЕ.1.1.10, 

ХЕ.1.1.11, ХЕ.1.1.12, 

ХЕ.1.2.10, ХЕ.1.6.1, 
ХЕ.2.1.2, ХЕ.2.1.3, ХЕ.2.1.5, 

ХЕ.2.1.6, ХЕ.2.1.9, 

ХЕ.2.1.10, ХЕ.3.1.1, 

ХЕ.3.1.3, ХЕ.3.1.4, ХЕ.3.1.5, 

Ученици на основу 

демонстрационих огледа и 

личног искуства 
самостално дају примере 

смеша из свакодневног 

живота. 
Ученици  на основу огледа 

и примера из свакодневног 

живота изводе закључке о 

поступку за раздвајање 
састојака конкретне смеше. 

Ученици наводе примере 

раствора из свакодневног 
окружења (бистри сокови, 

сирће, пијаћа, речна вода, 

морска вода, сузе). 
Самостални ученички рад у 

припремању раствора њему 

познатих супстанци 

(сахарозе и натријум-
хлорида), затим 

испитивање и упоређивање 

растворљивости 
различитих супстанци 

(поред поменутих, и 

натријум-
хидрогенкарбоната, 

До формирања појма 

процентна концентрација 

раствора ученици могу 
доћи најпре кроз прављење 

раствора соли чији су 

катјони или анјони обојени 
и уочавање да интензитет 

боје раствора зависи од 

тога колико је соли 

растворено у истој 
запремини воде (на пример, 

један кристал калијум-
перманганата или неколико 
кристала). Потом се може 

дефинисати како се 

квантитативни састав 
раствора изражава 

процентном 

концентрацијом, а затим 

ученици изводе 
израчунавања и припремају 

раствор задате масене 

процентне  концентрације, 
што обухвата мерење масе 

супстанце и масе, односно 

запремине, воде. 
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растворљивости 
супстанци. 
Лабораторијска вежба 
VII: раздвајање састојака 

смеша: декантовање, 
цеђење и одвајање помоћу 

магнета.  

(на пример, медицинска 
средства, прехрамбени 

производи, средства за 

одржавање хигијене, кућна 

хемија). 
Решавање квалитативних и 

квантитативних задатака; 
- коришћење и других 
начина рада који доприносе 

бољем разумевању 

садржаја теме (домаћи 

задаци, презентације, 
пројекти, читање 

популарне литературе и 

сл.); 
- доминира дискусија, лаб. 

рад, индукција, па 

дедукција; 
- систематско праћење рада 

сваког појединачног 

ученика. 

ХЕ.3.1.7, ХЕ.3.1.8.  
  
 

калцијум-карбоната, масти, 
уља, итд). Ученици треба 

да уоче да се у истој 

запремини воде може 

растворити различита маса 
различитих супстанци, што 

може  да буде основа за 

формулисање дефиниције 
појма растворљивост.  На 

основу сопственог 

експерименталног рада 

ученици треба да фомирају 
појам засићеног и 

незасићеног раствора,  а на 

основу демонстрационог 
огледа и појам  

презасићеног раствора.  

ХЕМИЈСКЕ 

РЕАКЦИЈЕ И 

ХЕМИЈСКЕ 

ЈЕДНАЧИНЕ 
 
Хемијске реакције, Закон 

о одржању масе;  
Хемијске једначине 
Демонстрациони огледи: 
мерење и упоређивање 

укупне масе супстанци 
пре и после хемијске 

реакције у отвореном и 

затвореном реакционом 

систему.  

Излагање садржаја теме уз 
одговарајуће 

демонстрационе огледе и 

лаб. вежбе којима се прате 
и употпуњују нови 

садржаји; ученици треба да 

граде квалитативно и 

квантитативно значење 
хемијске једначине којом се 

представља одређена 

хемијска промена, да 
примењују значење 

коефицијента и да 

разликују коефицијент од 

индекса;  

ИСХОДИ: 
- напише једначине 

хемијских реакција и 

објасни њихово 
квалитативно и 

квантитативно значење; 
СТАНДАРДИ: ХЕ.1.1.5, 

ХЕ.1.1.6, ХЕ.1.1.8, ХЕ.2.1.2, 
ХЕ.2.1.4, ХЕ.2.2.2, ХЕ.3.1.4.  

Ученици  треба да 
формирају разумевање 

квалитативног и 

квантитативног значења 
хемијске једначине којом се 

представља одређена 

хемијска промена. 
 

Законе по којима се 
хемијске промене одвијају 

ученици треба да разумеју 

са становишта  честичне 
структуре супстанце, тј. да 

је маса супстанце пре и 

после хемијске реакције 

иста јер је број атома пре и 
после хемијске реакције 

исти, односно да супстанце 

међусобно реагују у тачно 
одређеним масеним 

односима јер увек одређени 

број атома једне супстанце 

реагује са одређеним 
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Вежба VIII: састављање 
једначина хемијских 

реакција 
 

- закон о одржању масе 
ученици треба да разумеју 

са становишта честичне 

структуре супстанце, тј. да 

је маса супстанце пре и 
после хемијске реакције 

иста, јер је број атома пре и 

после хемијске реакције 
исти;  
- у писању хемијских 

формула супстанци и 

записивању једначина 
хемијских реакција 

ученици уче и како се пишу 

хемијске формуле у 
програмима за обраду 

текста и посебним 

програмима креираним за 
ту сврху (Chem Draw, Chem 

Skech); 
- коришћење и других 

начина рада који доприносе 
бољем разумевању 

садржаја теме (домаћи 

задаци, презентације, 
пројекти, читање 

популарне литературе и 

сл.); 
- доминира дискусија, 

индукција, па дедукција; 
 -систематско праћење рада 

сваког појединачног 
ученика. 

бројем атома друге 
супстанце.  

ИЗРАЧУНАВАЊА У 

ХЕМИЈИ 
 

Излагање садржаја теме уз 

одговарајућу лаб. вежбу, 

којом се прати и 

ИСХОДИ: 
- квантитативно тумачи 

хемијске симболе и 

Ученици решавају рачунске 

задатаке, при чему се 

израчунавања могу 

Решавање 

стехиометријских задатака 

треба да омогући 
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Релативна атомска и 
релативна молекулска 

маса; 
Количина супстанце и 

мол; 
Моларна маса; 
Закон сталних односа 

маса;  
Масени процентни састав 

једињења; Израчунавања 

на основу једначина  
хемијских реакција 
Лабораторијска вежба 
IХ: мерење масе 

супстанце и израчунавање 
моларне масе и количине 

супстанце. 

употпуњује нов садржај; 
- ученици формирају 

појмове: релативна атомска 

маса, релативна молекулска 

маса, количина супстанце, 
мол, моларна маса; 
- лабораторијска вежба 

предвиђа да ученици на 
техничкој ваги измере масу 

одређене супстанце, а 

затим да израчунају 

количину супстанце и 
обрнуто, да за задату 

количину супстанце 

израчунају масу те 
супстанце, а онда и да је 

измере помоћу ваге; 
Израчунавање масеног 
елементарног процентног 

састава једињења, 

израчунавања на основу 

хемијских једначина, на 
основу односа количине, 

масе и броја честица 

учесника у хемијској 
реакцији; примењују закон 

о одржању масе приликом 

писања хемијских 
једначина; 
- решавање квалитативних 

и квантитативних задатака; 
- коришћење и других 
начина рада који доприносе 

бољем разумевању 

садржаја теме (домаћи 
задаци, презентације, 

формуле користећи  
појмове релативна атомска 
и молекулска маса, 

количина супстанце и 

моларна маса;  
СТАНДАРДИ: ХЕ.1.1.1, 

ХЕ.1.1.2, ХЕ.1.1.4, ХЕ.1.1.5, 

ХЕ.1.1.6, ХЕ.1.1.7, ХЕ.1.1.8, 
ХЕ.1.1.10, ХЕ.1.1.12, 

ХЕ.1.6.1, ХЕ.1.6.2, ХЕ.2.1.8, 

ХЕ.2.1.9, ХЕ.2.1.10, 

ХЕ.2.6.1, ХЕ.2.6.2, ХЕ.2.6.3, 
ХЕ.3.1.1, ХЕ.3.1.2, ХЕ.3.1.3, 

ХЕ.3.1.5, ХЕ.3.1.9, ХЕ.3.6.1, 

ХЕ.3.6.2, ХЕ.3.6.3, ХЕ.3.6.4.  

повезати са 
експерименталним радом, 

итд.  

ученицима разумевање 
квантитативног аспекта 

хемијских реакција, 

односно важења основних 

хемијских закона. Ученици  
треба да уоче и разумеју 

везе између две основне 

величине: масе супстанце и 
њене количине, и њихових 

јединица.  
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пројекти,читање популарне 
литературе и сл.); 
- доминира дискусија, 

повезивање 

експерименталног рада са 
прорачуном, индукција, па 

дедукција; 
- систематско праћење рада 
сваког појединачног 

ученика. 
ВОДОНИК И 

КИСЕОНИК, И 

ЊИХОВА ЈЕДИЊЕЊА; 
СОЛИ 
 
Водоник; 
Кисеоник; Оксидација, 

сагоревање и корозија; 
Оксиди: хемијске 
формуле, називи и 

основна својства; 
Киселине: хемијске 
формуле, називи и 

основна својства; 
Хидроксиди (базе): 
хемијске формуле, називи 

и основна својства; 
Мера киселости раствора: 

pH-скала; 
Неутрализација – 
хемијска реакција 

киселина и хидроксида 
(база); 
Соли: формуле и називи 
Демонстрациони огледи: 
испитивање кисело-

Излагање садржаја теме уз 

одговарајуће 
демонстрационе огледе и 

лаб. вежбе, којима се прате 

и употпуњују нови 
садржаји; 
 -ученици уче о водонику и 

кисеонику, и класама 

неорганских једињења 
(оксиди, киселине, 

хидроксиди/базе/алкалије и 

соли);  
- примењују закон о 

одржању масе приликом 

писања хемијских 
једначина;  
- ученици треба да 

формирају појмове 

оксидација, сагоревање и 
корозија и да уоче улогу 

кисеоника у овим 

процесима; 
- потребно је да ученици 

кроз демонст. огледе и лаб. 

вежбу повежу састав и 

својства киселина, база и 

ИСХОДИ: 
- опише и објасни физичка 
и хемијска својства 

водоника и кисеоника; 
- разликује оксиде, 
кислине, хидроксиде и соли 

на основу хемијске 

формуле и назива, опише 

основна својства ових класа 
једињења; 
- индикаторима испита и на 

рН скали процени киселост 
раствора; 
- тумачи ознаке са 

амбалаже 
супстанци/комерцијалних 

производа.  
СТАНДАРДИ: ХЕ.1.1.1, 

ХЕ.1.1.2, ХЕ.1.1.4, ХЕ.1.1.5, 
ХЕ.1.1.6, ХЕ.1.1.7, ХЕ.1.1.8, 

ХЕ.1.2.1, ХЕ.1.2.2, ХЕ.1.2.3, 

ХЕ.1.2.4, ХЕ.1.2.5, ХЕ.1.2.6, 
ХЕ.1.2.7, ХЕ.1.2.8, ХЕ.2.1.2, 

ХЕ.2.1.4, ХЕ.2.2.1, ХЕ.2.2.3, 
ХЕ.2.2.4, ХЕ.3.1.2, ХЕ.3.1.8, 

ХЕ.3.2.1, ХЕ.3.2.2, ХЕ.3.2.3, 

Писање, цртање, мерење 

експериментисање, 
описивање поступака и 

промена у огледу, 

дефинисање и 
закључивање, теоријско и 

експериментално решавање 

проблема  

Комбиновани облици рада, 

кроз систематизацију 
усвојених знања. 

Подстицање ученика на 

мисаону активност; 
пружање нових 

информација 
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базних својстава раствора 
помоћу индикатора; 

реакција неутрализације. 
Лабораторијска вежба 

X: испитивање кисело-
базних својстава раствора 

помоћу индикатора. 

соли, да уоче шта је 
заједничко у саставу 

киселина (нпр. HCl, H2SO4, 
CH3COOH), и у саставу 

хидроксида ( нпр. NaOH, 
Ca(OH)2);  
- ученици би требало да 

повежу промену боје 
индикатора у растворима 

различитих киселина и база 

са постојањем Н+, односно 

ОН− јона у воденим 

растворима; 
- решавање квалитативних 

и квантитативних задатака; 
- коришћење и других 
начина рада који доприносе 

бољем разумевању 

садржаја теме (домаћи 

задаци, презентације, 
пројекти,читање популарне 

литературе и сл.). 
Доминира дискусија, лаб. 
рад, индукција, па 

дедукција. 
Систематско праћење рада 

сваког појединачног 
ученика. 

ХЕ.3.2.4, ХЕ.3.2.5, ХЕ.3.2.6.  
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3.3.1.12. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 
 
 
Циљеви предмета: 
 

Циљ предмета:  Циљ наставе и учења Технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да 

изгради одговоран однос према раду и производњи, животном и радном окружењу , коришћењу техничких и технолошких 

ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно. 

Разред:               7(седми)                 

Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности 

ученика у 

образовно-
васпитном раду 

Активности наставника 

у образовно-васпитном 

раду 

РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 
-Појам улога и 
развој машина и 

механизама. 
-Потрошња енергије 
у домаћинству и 

могућност уштеде. 
-Утицај дизајна ки 

правилне употребе 
техничких 

средстава на 

здравље људи. 
-Зависност очувања 

животне средине од 

технолгоије . 
-Професије 

(занимања у 

области 

производних 

Различитим методама, 

подстичући истраживачки 

начин рада,  постојеће знање- 
Фронтални, индивидуални, 

групни (у пару)  
 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 

Повеже развој машина и њихов допринос 

подизању квалитета живота и рада; 
Повеже ергономију са здрављем и конфором 
људи при употреби техничких средстава; 
Анализира да ли је коришћење одређене 

познате технике и технологије у складу са 
очувањем животне средине; 
Истражи могућност смењења трошкова 

енергије у домаћинству; 
Повеже занимања у области производних 
техника и технологије са сопственим 

интересовањем; 
Самостално црта скицом и техничким 
цртежом предмете користећи ортогонално и 

просторно приказивање; 
Користи CAD технологију за креирање 
техничке документације; 
Управља моделима користећи рачунар; 
Објасни улогу основних комоненти рачунара, 

таблета, паметних телефона и осталих 

- пажљиво 

прати 

излагање 
наставника и 

осталих 

ученика 
- користи 

различите 

изворе знања 
- проналази 

нове 

информације 
- уочава 
- разликује 
- упоређује 
- класификује 
- износи своје 

мишљење 
- уређује и 

презентује 

- организатор и 

реализатор наставе 
- презентује 
- усмерава ученика 
- подстиче на 

размишљање 
- развија код ученика 

аналитичко, синтетичко, 

индуктивно, дедуктивно 

мишљење 
- прати напредовање 

ученика 
- наводи ученике на 
одговарајуће закључке  
- Упознаје их са 

техничким напретком 
од праисторије до 

данашњег доба 
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техника и 
технологија) 

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.                                                                                              

савремених ИКТ уређаја; 
Аргументује значај рационалног коришћења 

расположивих ресурса на Земљи; 
Образложи значај примене савремених 

машина у машинској индустрији и предности 
роботизације производних процеса; 
Објасни основе конструкције робота; 
Самостално/тимски истражи и реши задати 
проблем у оквиру пројекта; 
Изради производ у складу са принципима 

безбедности на раду; 
Тимски представи идеју, поступак израде и 
производ; 
Врши е-коресподенцију у складу са 

правилима и препорукама са циљем 
унапређења продаје; 
Процењује свој рад других на основу 

постављених критеријума (прецизност, 
педантност и сл.) 

- закључује 
процењује 

сопствени рад и 

напредак 

ТЕХНИЧКА И 
ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 
-Специфичност 

техничких цртежа у 
машинству. 
-Ортогонално и 

просторно 
приказивање 

предмета. 
-Коришћење 
функција и алата 

програма за CAD. 
-Основне 

компоненте ИКТ 
уређаја. 
-Управљање и 

контрола 
коришћењем 

рачунарске технике 

и интерфејса. 

- 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.  

- пажљиво прати 
излагање 

наставника или 

осталих ученика 
-уочава 
-разликује 
-упоређује 
-црта 
-повезује изглед 

објекта у 

простору и 
равни 
-повезује ранија 

знања са новим 

сазнањима 
примењује 

научено 
-користи 
различите изворе 

знања 
-пажљиво и 

одговорно 

- организатор и 
реализатор наставе 
-презентује 
-утиче на развој свести 

ученика о значају и 
примени  техничког 

цртања, као начина 

комуникације у 
техници,  
-истиче неопходност 

правилног понашања на 
мрежи (интеррнету)  
- развија осећај ученика 

за простор,  тачност, 

уредност, прецизност и 
одговорност 
- прати постигнућа 

ученика  
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- 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. 
 

претражује и 
користи 

интернет  
-развија осећај 

прецизности и 
уредности 
 

РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА 
-Рационално 

коришћење ресурса 

на Земљи и очување 

и заштита животне 

- Фронтални, индивидуални, 

групни  
 
 - Надограђујући се на ранија 

знања ученика, упознати их са 

појмом природних ресурса на 

 -пажљиво прати 

излагање 
наставника или 

осталих ученика 
-повезује ранија 

знања 

- организатор и 

реализатор наставе 
-презентује 
-подстиче ученика на 

истраживање, увиђање, 

закључивање, 
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средине . 
-Производне 

машине: Врсте, 

принципи рада, 

појединачна и 
серијска 

производња. 
-Појам, врсте, 
намена и 

конструкција робота 

(механика , погон и 

управљање.) 

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 

-уочава начине 
примене 
-разликује 
-упоређује 
-анализира 
-класификује 
-презентује 
-оцењује 
квалитет часа  

упоређивање 
-развија разумевање за 

неопходност 

рационалног коришћења 

материјала и енергената 
-помаже у изради 

модела 
-подстиче на развој 
предузетничких 

способности 

(економичност и 

квалитет израде, начин 
представљања, 

изградњи и одбрани 

ставова...) 
- прати постигнућа 

ученика 
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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. 
 
 

КОНСТРУКТОРСК

О МОДЕЛОВАЊЕ 
-Проналажење 

инфромација , 

стварање идеје и 
дефинисање 

задатка. 
-Самосталан/тимски 

рад на пројекту. 
-Израда техинчке 

документације 

изабраног модела 
ручно или уз помоћ 

рачунарских 

апликација. 
-Реализација 

- 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 

 - усваја и 

примењуje 
знања, - развија 

вештине, 

ставове, 
одговорност и 

самосталност 
 - проналази 

потребне 
информације 
-уочава 
-разликује 
-упоређује 
-одабира 
- налази решење  
- формира идеју 

- упознаје ученике са 

правилима рада у групи, 
поделом посла и 

одговорностима, са 

динамиком и роковима 
за реализацију 

пројектних активности - 
организатор и 

реализатор наставе 
- пажљиви посматрач 
- помагач када је то 

потребно 
- давалац повратне 

информације  
- неко ко охрабрује 
-презентује 
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пројекта – израда 
модела коришћењем 

алата и машина у 

складу са 

принципима 
безбедности на 

раду. 
-Представљање 
идеје, поступка 

израде и производа. 
-Процена 

сопственог рада и 
рада других на 

основу постављених 

критеријума. 
-Употреба 

електронске 

коресподенције са 
циљем унапређења 

производа. 
-Одрешивање 

оквирне цене 
трошкова и 

вредности 

израђеног модела. 
-Креирање рекламе 

за израђен 

производ. 
 

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 

- израђује 
техничку 

документацију  
- планира и 

реализује 
сопствени 

производ 
- ствара (мери, 
обележава, 

обрађује...) 
-контролише 
-презентује 
 

-саветује и одговара на 
питања ученика 
-утиче на развој свести 

ученика о значају 

примене теоријских 
знања за израду 

предмета који имају 

употребни карактер и 
могу се користити у 
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ученике полако оспособљавати 
да размишљају предузетнички 

и развијати им основне 

компетенције везане за 

финансијску писменост. 
Програм се реализује у форми предавања (теоријска настава) и вежби. Повезаност теорије и праксе постиже се кроз јединство теоријских 

садржаја и вежби које у реализацији треба да се преплићу и допуњују. Настава се реализује превасходно коришћењем метода визуелног и практичног 
приказа, коришћењем савремених наставних средстава. Програм вежби реализује се у форми заокружених програмских целина (модула) које 

омогућују ученицима креативну слободу. Овакав приступ омогућује индивидуализацију наставе, према надарености, способностима, мотивима и 

интересовањима ученика.  
             Предвиђени садржаји захтевају разноврстан методички приступ односно примену поступака. Увести ученике у свет технике и савремене 

технилогије 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. 
             Приликом конкретизације појединих садржаја програма, прилагодити исте специфичностима средине у којој се настава изводи и 

опремљености кабинета. 
Посете музејима технике, сајмовима и обиласке производних и техничких објеката треба остваривати увек када за то постоје услови, ради 

показивања савремених техничких достигнућа, савремених уређаја, технолошких процеса, радних операција и др. Када за то не постоје одговарајући 

услови, ученицима треба обезбедити мултимедијалне програме у којима је заступљена ова тематика. 
Праћење и вредновање наставе и учења 

Вреднују се процес и продукти учења.  
У процесу оцењивања потребно је узети у обзир све активности ученика (уредност, систематичност, залагање, самоиницијативност,  

креативност и др).  
Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, може се обавити са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о 

сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). 
Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој 

резултат и учење. Ако наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да 

размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у 

учењу. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.  
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3.3.1.13. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 

 
Циљ: Циљ учења предмета Физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке способности, моторичке 

вештине и знања изобласти физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког 

вежбања у савременим условима живота и рада. 

Наставни садржаји Циљ учења Мећупредметне 

компентенције 
Начин остваривања 

програма 

Активности ИСХОДИ 
По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: Ученика Наставника 

ФИЗИЧКE 
СПОСОБНОСТИ 
 
Основни 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 

Подстицање раста 

и развоја и утицање 

на правилно 
држање тела 
Развој и 

усавршавање 

основних 
моторичких 

способности  

Компетенциија 

за учење, 
естетичка 
компетенција, 
комуникација, 
одговоран 

однос према 
здрављу 

решавање 

проблема, 
сарадња, 
Дигитална 

компетенција за 
целоживотно 

учење 

Применом 

одговарајућих 

метода, облика и 
форми рада       
Вежбањем у сали, 

школском 

дворишту и на 
отвореном 

игралишту за 

мали фудбал и 
рукомет, у кућним 

условима, приказ 

продукта 
активности и 

достављање путем 

Гугл учионице, 

имејлом или 
друштвеним 

мрежама. 

Посматрају и 
прате ТВ часове 
слушају 
питају 
демонстрирају 
вежбају 
учествују у 
организацији 

такмичења 
практично 
примењују 

стечена знања на 

часовима и у 
реалном животу, 

користи ИКТ. 

Планира  
организује 
демонстрира 
припрема, ПП 

презентације, 

квизове, 

анкете,прати 
мотивише 
Евидентира 
сублимира 
резултате 

умножава и 

доставља 
остварене 

резултате са 

тестова за 

развој 
моторичких 

способности 

Примени комплексе 
простих и 
општеприпремних 
вежби одговарајућег 
обима и интензитета у 
самосталном вежбању; 
Сврсисходно користи 
научене вежбе у спорту, 
рекреацији и 
различитим 
ситуацијама; 
Упоређује и анализира 
сопствене резултате са 
тестирања уз помоћ 
наставника са 
вредностима за свој 
узраст; 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ СПОРТ 

И СПОРТСКЕ 

Стицање и 

усавршавање 

моторичких умења 

Компетенциија за 

учење, 
естетичка 

Редовна настава, 

обавезне физичке 

активности 

Посматрају и 
прате ТВ часове 
слушају 

Планира  
организује 
демонстрира 

Примени достигнути 
ниво усвојене технике 
кретања у игри, спорту и 
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ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Атлетика 
Техника 

спринтерског 
трчања. 
Истрајно трчање – 
припрема за крос. 
Техника штафетног 
трчања 
Скок удаљ. 
Бацања кугле. 
Скок увис. 
Бацање „вортекс-а“. 
Проширени 

садржаји: 
Скок увис (леђна 

техника) 
Тробој 
Спортска 

гимнастика 
Вежбе и комбинације 
вежби 

карактеристичних 
за поједине справе: 
Тло 
Прескок 
Трамполина 
Вратило 
Двовисински разбој 
Паралелни разбој 
Кругови 
Коњ са хватаљкама 
Греда 
Проширени 

садржаји: 

и навика из 

атлетике и 
спорстске 

гимнастике , 

учествовање на 

разним 
манифестацијам и 

догађајима и 

такмичењима. 

компетенција, 
комуникација, 
одговоран однос 

према здрављу 

решавање 

проблема, 
сарадња, рад са 

подацима и 

информацијама, 
дигиталне 

компетенције, 

одговоран однос 
према околини, 

естетичка 

компетенција. 

Кроз активности у 

Дечијој и Спортској 
недељи 
Кросевима (јесењи 

и пролећни) 
Такмичењем 
(унутар одељења и 

међуодељењским). 
 
Поделом ученика 

према полу , према 

нивоу усвојености 
вежби из 

претходног разред и 

њиховим 

способностима. 
Коришчењем 

станица, полигона, 

чувањем, 
помагањем , 

коришћењем 

паметне табле,  
примена ИКТ-а.  

питају 
демонстрирају 
вежбају 
учествују у 

организацији 

такмичења 
практично 

примењују 

стечена знања на 
часовима и у 

реалном животу, 

користи ИКТ. 

припрема, ПП 

презентације, 
квизове, 

анкете,прати 
мотивише, 
поставља у 
виртуелној 

учионици 
сублимира, 
систематизује  

вреднује 

свакодневном животу; 
Примени атлетске 
дисциплине у складу са 
правилима; 
Развија своје моторичке 
способности применом 
вежбања из атлетике; 
Одржава равнотежу у 
различитим кретањима, 
изводи ротације тела; 
Примени вежбања из 
гимнастике за развој 
моторичких 
способности; 
Изведе елементе  
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На тлу и справама 
сложеније вежбе и 
комбинације вежби 
ОСНОВЕ 

ТИМСКИХ 

СПОРТСКИХ 

ИГАРА 
Одбојка: 
Основни елементи 
технике, тактике и 
правила 
игре; 
Футсал: 
Игра уз примену 

правила 
Рукомет: 
Игра уз примену 
правила 
Кошарка: 
Сложенији елементи 
технике, тактике и 

правила 
игре 
Активност по 

избору. 
ПОЛИГОНИ 
Полигон у складу са 

реализованим 

моторичким 

садржајима 
Елементарне игре  

Стицање и 

усавршавање 

моторичких 
умења и навика 

из 

одбојке,футсала, 

рукомета, 
кошарке,  

Компетенциија за 

учење, 
естетичка 
компетенција, 
комуникација, 
одговоран однос 

према здрављу 
решавање 

проблема, 
сарадња. 

Применом  
одговарајућих 

метода, облика и 
форми рада       
Вежбањем у сали, 

школском 

дворишту и на 
отвореном 

игралишту за мали 

фудбал и 
рукомет,одбојку, 

вежбање у сали уз 

музичку пратњу. 
Коришћењем 
станица, чувањем , 

помагањем. 
Примена ИКТ-а. 

Посматрају и 
прате ТВ часове 
слушају 
питају 
демонстрирају 
вежбају 
учествују у 
организацији 

такмичења 
практично 
примењују 

стечена знања на 

часовима и у 

реалном животу, 
користи ИКТ. 

Планира  
организује 
демонстрира 
припрема, ПП 

презентације, 

квизове, 

анкете,прати 
мотивише 
поставља у 

виртуелној 
учионици 
сублимира, 
систематизује  

вреднује. 

Изведе елементе 
одбојкашке технике; 
− примени основна 
правила одбојке; 
− користи елементе 
технике у игри; 
Примени основне 
тактичке елементе 
спротских игара; 
Учествује на 
унутародељенским 
такмичењима; 

ПЛЕС И 

РИТМИКА 
Основни садржаји 
Вежбе са вијачом  
Вежбе са обручем 

Изучавање 

друшвених игара 

и једног кола из 

географског 
подручја где 

Компетенциија за 

учење, 
естетичка 

компетенција, 
комуникација, 

Применом  
одговарајућих 

метода, облика и 

форми рада       
Вежбањем у сали, 

Посматрају и 
прате ТВ часове 
слушају 
питају 
демонстрирају 

Планира  
организује 
демонстрира 
припрема, ПП 
презентације, 

Изведе кретања у 

различитом ритму; 
Игра народно коло 
Изведе основне кораке 
плеса из народне 
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Вежбе са лоптом 
Народно коло 
„Моравац” 

Народно коло 

из краја у 
којем се 

школа 

налази 

Енглески 
валцер 
Проширени 

садржаји 
Састав са обручем  
Састав са лоптом  
Састав са вијачом 
Основни кораци rock 
n roll 

ученици живе одговоран однос 

према здрављу 
решавање 

проблема, 
сарадња, рад са 
подацима и 

информацијама, 

дигиталне 

компетенције 

учионици, 

школском 
дворишту; 
Примена ИКТ-а, 

онлајн настава. 

вежбају 
учествују у 
организацији 

такмичења 
практично 
примењују 

стечена знања на 

часовима и у 

реалном животу, 
користи ИКТ. 

квизове, 

анкете,прати 
мотивише, 
поставља у 

виртуелној 
учионици 
сублимира, 

систематизује  

вреднује 

традиције других култура;  
Изведе вежбе и саставе уз 
музичку пратњу; 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 
Физичко вежбање 

и спорт 
Основни садржаји 
Основна подела 

вежби. 
Функција скелетно- 
мишићног система. 
Основна правила 

Одбојке. 
Понашање према 
осталим 
субјектима у игри 

(према 
судији, играчима 

супротне 
и сопствене екипе). 

Оспособљавање 

ученика да стечена 

умења, знања и 
навике користе у 

свакодневним 

условима живота и 
рада(кроз игру, 

такмичења) 

Формирање 

вољних квалитета 
личности 

Компетенциија 

за учење, 
естетичка 
компетенција, 
комуникација, 
одговоран 
однос према 

здрављу 

решавање 

проблема, 
сарадња. 

Формирање 

правилног односа 

према физичком 
вежбању, здрављу 

и раду;  
развијање и 
неговање фер-
плеја;  
препо- знавање 

негативних 
облика понашања 

у спорту и 

навијању;  
вредновање 
естетских 

вредности у 
физичком 

вежбању, 

рекреацији и 

Посматрају и 
прате ТВ 

часове, онлајн 
наставу, 
слушају 
питају 
демонстрирају 
вежбају 
учествују у 

организацији 
такмичења 
практично 

примењују 
стечена знања 

на часовима и у 

реалном 
животу, 

користи ИКТ. 

Планира  
организује 
демонстрира 
припрема, ПП 

презентације, 

квизове, 
анкете, 
прати 
мотивише 
поставља у 
виртуелној 

учионици 
сублимира, 
систематизује  

вреднује. 
Користи разне 
плтформе за 

онлајн 

наставу. 

Вреднује утицај 
примењених вежби на 
организам; 
Процени ниво сопствене 
дневне 

физичкеактивности; 
Користи различите 
вежбе за побољшање 
својих физичких 
способности; 
Процени последице 
недовољне физичке 
активности; 
Примени мере 
безбедности у вежбању 
у школи и ван ње; 
Одговорно се односи 
према објектима, 
справама и реквизитима; 
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Чување и 

одржавање 
материјалних 

добара која 
се користе у 
вежбању. 
Облици насиља у 
физичком 

васпитању и 
спорту. 
Навијање, победа, 

пораз 
решавање спорних 
ситуација. 
Писани и 
електронски 
извори 

информација из 
области физчког 
васпитања и спорта. 
Вежбање у 

функцији 
сналажења у 

ванредним 
ситуацијама. 
Значај вежбања за 
одбрамбено-
безбедносне 
потребе. 
Повезаност 

физичког 
вежбања и 
естетике. 
Породица и 

вежбање 
Планирање 

спорту;  
развијање 
креативности у 

вежбању;  
очување животне 
сре- дине, као и 

развијање и 

неговање 

здравствене 
културе ученика. 
Примена ИКТ-а, 

онлајн настава. 

Примени и поштује 
правила игара у складу 
са етичким нормама; 
Примерено се понаша 
као учесник или 
посматрач 

натакмичењима; 
Решава конфликте на 
друштвено прихватљив 
начин; 
Пронађе и користи 
различите изворе 
информација за 
упознавање са 
разноврсним облицима 
физичких и спортско- 
рекративнихактивности; 
Прихвати победу и 
пораз; 
Примени усвојене 

моторичке вештине у 

ванредним ситуацијама; 
Уважи различите 
спортове без обзира на 
лично интересовање; 
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вежбања. 
Здравствено 

васпитање 
Основни садржаји 
Утицај аеробног 

вежбања 
(ходања, трчања и 

др.) на 
кардио-
респираторни 
систем. 
Здравствено-
хигијенске 
мере пре и после 

вежбања. 
Значај употребе 

воћа и 
поврћа и градивних 
материја (протеини 

и 
беланчевине) у 

исхрани. 
Подела енергетских 
напитака и 

последице 
њиховог 

прекомерног 
конзумирања. 
Прва помоћ након 
површинских 
повреда 
(посекотина и 

одеротина). 
Вежбање у 

различитим 
временским 

Подстицање раста 

и развоја и утицање 
на правилно 

држање тела,развој 

аеробних 
спосбности 
Оспособљавање 

ученика да 

препознају здраве 
животне 

намирнице , 

њихову поделу 
и  улогу у исхрани . 
Стицање и 

практична примена 

знања из прве 
помоћи.  

Компетенциија 

за учење, 
естетичка 

компетенција, 
комуникација, 
одговоран 

однос према 

здрављу 

решавање 
проблема, 
сарадња. 

Примена ходања, 

трчања у школскм 
дворишту, 

стадиону, парку у 

различитим вр. 
условима 
Мерењем пулса и 

притиска;  
Коришћењем 
препорука о 

здравом начину 

исхране; 
Подела основих 

намирнца према 

енерг. вредности, 

улога воде, воћа; 
Предавање утицај 

дувана  алкохола 

и енергетских 
пића  
Обуком о 

примени прве 
помоћи кроз 

теретске и 

практичне часове 

уз помоћ 
активиста 

Црвеног крста.  

Посматрају и 
прате ТВ 
часове, 

виртуелну 

учионицу, 
квизове, 

анкете, ПП 

презентације, 
слушају 
питају 
демонстрирају 
вежбају 
учествују у 

организацији 

такмичења 
практично 
примењују 

стечена знања 

на часовима 
и у реалном 

животу, 

користи ИКТ. 

Планира  
организује 
демонстрира 
припрема, ПП 

презентације, 
квизове, 

анкете, 
прати 
мотивише 
поставља у 

виртуелној 

учионици 
сублимира, 

систематизује  

вреднује.  

Повеже значај вежбања 
за одређене професије; 
Вреднује лепоту покрета 
у физичком вежбању и 
спорту; 
Подстиче породицу на 
редовно вежбање; 
Повеже врсте вежби, 
игара и спорта са 
њиховим утицајем на 
здравље; 
Коригује дневни ритам 
рада, исхране и одмора у 
складу са својим 
потребама; 
Користи здраве 
намирнице у исхрани; 
Разликује корисне и 
штетне додатке исхрани; 
Примењује здравствено- 
хигијенске мере у 
вежбању; 
Правилно реагује и 
пружи основну прву 
помоћ приликом 
повреда; 
Чува животну средину 
током вежбања; 
Препозна последице 
конзумирања дувана, 
алкохола и штетних 
енергетских напитака; 
Води рачуна о 
репродуктивним 
огранима приликом 
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условима. 
Чување околине 
при 
вежбању. 
Последице 
конзумирања 
дувана и алкохола. 
Додаци исхрани – 
суплементи. 
Вежбање и 

менструални 
циклус. 
Значај заштите 
репродуктивних 

органа 
приликом вежбања. 

вежбања. 

Кључни појмови: Васпитање, физичко вежбање,игра,здравље,хигијена,култура. 

 
Физичко и здравствено васпитање  

Опште предметне компетенције  

основне  

Ученик је оспособљен за вођење бриге о властитом здрављу и здрављу околине. Препознаје и разуме законитости утицаја 

физичког вежбања на телесни статус. Препознаје важност физичког вежбања, хигијене тела, исхране, простора и правила 
безбедности током вежбања. Критички просуђује о облицима насиља у физичком васпитању, спорту и рекреативним 

активностима. Здравље околине. Са глобалном присутношћу и активношћу сваки појединац треба да призна своју 

одговорност према околини. Стално ћемо процењивати и побољшавати утицај на околину свих наших активности и кроз 
конкретне акције ћемо представљати добар пример како показати поштовање и бригу за околину.   

средње  
Ученик се бави спортско-рекреативним активностима у циљу унапеђивања својих физичких способности и унапређивања 

здравих животних навика. Током вежбања сарађује, поштује индивидуалне разлике и помаже другима. Ученик самостално 

вежба у слободном времену.   

напредне  

Ученик је развио свест о властитим способностима, а тиме и о јачању самопоуздања и самопоштовања. Примењује 

разноврсне програме и облике индивидуалног и колективног вежбања, поштујући полне и индивидуалне разлике учесника 

у телесном вежбању. 
 

Тема Специфичне предметне компетенције Исходи  
Образовни 
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стандарди 

Атлетика 

основне  

 Ученик зна функцију и у стању је да изводи једноставне 
комплексе вежби обликовања; примењује програме за развој 

моторичких способности; зна основну технику индивидуалних и 

колектиних спортских игара; познаје основна правила и елементе 
тактике спортских грана; током вежбања понаша се 

дисциплиновано и безбедно у односу на себе и друге; способан је 

да упореди вредности почетних и финалних резултата 

сопствених моторичких способности у односу на референтне 
вредности након завршетка разреда. Током вежбања сарађује, 

поштује индивидуалне разлике и помаже другима.  

Ученик има правилно држање 
тела. 
Ученик зна правилно да трчи 

на кратким и средњим стазама 
Ученик зна како се врши 

измена штафетне палице . 
Ученик разуме значај трчања, 

основе тренинга и уме да 
укаже прву помоћ. 
Ученици знају да правилно 

бацају куглу леђном 
варијантом технике. 

 
основни 
 
  

средње  

Зна да физичка активост и спорт позитивно делују на психо-
физички развој и здравље; ученик ће бити у стању да самостално 

састави и примени једноставније комплексе вежби обликовања и 

сложеније техничко – тактичке елементе спортске гране; 

правилно поступа у случају незгоде на часу и ван часа.  

средњи 
  

напредне  

Ученик је способан да самостално састави и изведе сложеније 

вежбе или комбинације вежби; самостално и у сарадњи са 
другима решава сложене тактичке атлетске задатке; препознаје 

основне законитости оптерећења у физичким и спортским 

активностима, промовише њихову улогу у унапређивњу здравља 

и превентивно деловање на настанак хроничних незаразних 

обољења и социо-патолошких појава. 

напредни  

Гимнастика основне  

 Ученик зна функцију и у стању је да изводи једноставне 

комплексе вежби обликовања; примењује програме за развој 
моторичких способности; зна основну технику индивидуалне и 

колектине спортске гимнастика; познаје основна правила и 

елементе тактике спортских грана; током вежбања понаша се 
дисциплиновано и безбедно у односу на себе и друге; способан је 

да упореди вредности почетних и финалних резултата 

сопствених моторичких способности у односу на референтне 
вредности након завршетка разреда. Током вежбања сарађује, 

поштује индивидуалне разлике и помаже другима.  

Ученик уме да уради основне 

и сложеније вежбе на тлу 
Ученик уме да изведе 

прескоке преко козлића. 
Ученик је оспособљен да 
стечена умења, знања и 

навике користи у игри и 

такмичењима. 
Ученик развија вољне 
квалитете. 

основни 
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средње  

Зна да физичка активост и спортска гимнастика позитивно делују 

на психо-физички развој и здравље; ученик ће бити у стању да 
самостално састави и примени једноставније комплексе вежби 

обликовања и сложеније техничко – тактичке елементе спортске 

гимнастике; правилно поступа у случају незгоде на часу и ван 

часа.  

Ученик уме да чува, помаже и 

поштује сигурносна правила. 

средњи  

напредне  

Ученик је способан да самостално састави и изведе сложеније 

вежбе или комбинације вежби; самостално и у сарадњи са 

другима решава сложене тактичке гимнастичке задатке; 
препознаје основне законитости оптерећења у физичким и 

спортским активностима, промовише њихову улогу у 

унапређивњу здравља и превентивно деловање на настанак 
хроничних незаразних обољења и социо-патолошких појава. 
 

напредни  

Одбојка 
Футсал 
Рукомет 
Кошарка 

основне  

 Ученик зна функцију и у стању је да изводи једноставне 

комплексе вежби обликовања; примењује програме за развој 
моторичких способности; зна основну технику колектиних 

спортских игара; познаје основна правила и елементе тактике 

спортских грана; током вежбања понаша се дисциплиновано и 
безбедно у односу на себе и друге; способан је да упореди 

вредности почетних и финалних резултата сопствених 

моторичких способности у односу на референтне вредности 

након завршетка разреда. Током вежбања сарађује, поштује 

индивидуалне разлике и помаже другима.  

Ученик примењује основне и 

сложеније елементе технике и 
тактике одбојкашке игре у 

игри преко мреже. 
Ученик зна основна правила 
одбојкашке игре. 
Ученик учествује у 

организацији одбојкашког 

такмичења. 
Ученик формира вољне 

квалитете. 
Ученик има развијен 
такмичарски дух и осећај за 

фер плеј. 

основни  

средње  

Зна да физичка активост и спорт позитивно делују на психо-
физички развој и здравље; ученик ће бити у стању да самостално 
састави и примени једноставније комплексе вежби обликовања и 

сложеније техничко – тактичке елементе спортске гране; 

правилно поступа у случају незгоде на часу и ван часа.  

средњи  
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напредне  

Ученик је способан да самостално састави и изведе сложеније 

вежбе или комбинације вежби; самостално и у сарадњи са 
другима решава сложене тактичке задаткеколектиних спортских 

игара; препознаје основне законитости оптерећења у физичким и 

спортским активностима, промовише њихову улогу у 
унапређивњу здравља и превентивно деловање на настанак 

хроничних незаразних обољења и социо-патолошких појава. 
 

напредни  

 

Хоризонтална и вертикална повезаност VII разред  

Предмет  Разред Корелативни садржаји 
Повезаност  међу предметима 
у оквиру разреда 

Хоризонтална повезаност Повезаност  међу предметима у 
оквируразреда 

Вертикална повезаност 

 

Физичко и 
здравствено 

васпитање  

Математика Спорт и спортске дисциплине 
Облици спортских игралишта и њихових 
појединих делова, 
реквизити, формације за вежбање  

Кругобим и површина, 
рачунске операције сабирања, 
множења евидентирања 

математичких података 

Mерења,евидентирања, 

разбројавања, збрајања 
обрада података 

Биологија Моторичке вештине, спортске 

дисциплине, плес 
Елементи атлетике, гимнастике, одбојке, 

футсал, рукомет, кошарка 
Правилна исхрана 
Пружање прве помоћи 

Грађа човечијег тела – Мишићни 

и нервни систем, систем органа 
за дисање 
Редовна исхрана - јеловник 
Повреде и прва помоћ  

МБИ 

Информатика 

и рачунарство 
Здравствено васпитањеММС 
Здрава исхрана и спортски начин живота 
Примена ИКТ-а у праћењу наставе на 
даљину.  

Заштита здрављаММС  
Гугл учионица, видео 

материјали са јутјуб канала, 
геђети, обрада слика, Гугл мит, 

имејл  

Mерења – статистика 

обрада података, ПП 

презентација 

Физика Моторичке вештине, спорт и спортске 

дисциплине 
Елементи атлетике, гимнастике, одбојке, 

футсал, рукомет, кошарка  

Момент силе-померање тежишта 

тела, отпор, сила гравитације, 
густина течности 
  

Мерне јединице за 

дужину, масу време 

Музичка 

култура 
Моторичке вештине, спортске 

дисциплине, плес 
Темпо кретања, изражајност, 

складност, координација покрета 
Креативност покрета, 

развој слуха 
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Вежбе обликовања, елементи атлетике, 

гимнастике, одбојке, футсал, рукомет, 
кошарка, народне игре, валцер, ритмика 

Ликовна 

култура 
Моторичке вештине, спортске 

дисциплине, плес 
Вежбе обликовања, елементи атлетике, 
гимнастике, одбојке, футсал, рукомет, 

кошарка, народне игре, валцер, ритмика 

Просторно обликовање, 

правилан и неправилан ритам 
Временска орјентација 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1.14. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
Циљеви предмета:  
* Оспособљавање ученика за самостално коришћење рачунара;     
* Упознавање ученика са применом рачунара у различитим областима људске делатности;      
* Развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду;     
* Подстицање креативног рада на рачунару;     
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* Оспособљавање за рад на рачунару 
Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
1.Интернет 
  
-Појам електронске 

комуникације 
-Безбедно понашање на 

интернету 
-Електронска пошта 
-Електронско учење на 

даљину 

-Индивидуални рад ученика 

за рачунаром  коришћењем 

интернета. 

- Ученици треба да се 

оспособе за примену рачунара 

у области информација и 

комуникација; 
-Упознавање ученика са 

опасностима на интернету и 

начинима заштите од њих. 

-Кроз практичан рад на 

рачунару, ученик развија 

знања и вештине потребне за 

самостално коришћење 

светске глобалне мреже. 

-Фронтални рад наставника 
се заснива на примени 

пројектора (video-bim), на 

тај начин ученици лакше 
схвате и усвоје нове 

наставне садржаје 

захваљујући визуелном 
приказу наставних 

садржаја. Настава је 

базирана на  

индивидуалном раду 
ученика на рачунару уз 

коришћење наставног 

листића са одговарајућом 
наставном вежбом, 

интернета, web камере, уз 

константну помоћ и 

подршку наставника. 

2.Обрада звука 
   
-Формати звучних записа 
-Конверзија између 

различитих формата 
-Снимање и обрада звука 

-Индивидуални рад ученика 

за рачунаром уз коришћење 

одговарајућег софтвера, 

интернета и web камере. 

- Упознавање ученика са 

могућностима 

специјализованих програма за 

израду и обраду звука и 

звучних записа. 

-Кроз практичан рад на 

рачунару, ученик развија 

способност самосталне 

употребе специјализованих 

програма за рад са аудио 

записима. 
3. Орада видео записа 
 
-Снимање видео записа 
-Обрада видео секвенци 
-Примена визуелних 

ефеката 
-Монтажа филма 
-Графика и анимација 
-Обрада звука и видео 

записа 

-Индивидуални рад ученика 

за рачунаром уз коришћење 

одговарајућег софтвера, 

интернета и web камере. 

 
-Ученици треба да се упознају 

са основама програма за 

снимање и обраду видео 

записа. 
 
 
 

-Кроз практичан рад на 

рачунару, ученик развија 

способност самосталне 

употребе специјализованих 

програма за рад са видео 

записима као и способност 

самосталне израде визуелних 

записа. 

4. Израда презентације 
 
-Структура презентације 
-Радно окружење програма 
-Убацивање анимација, 

графикона и видео садржај 
-Уметање различитих 

садржаја на слајд 
-Повезивање слајдова 
-Израда самосталне 

-Индивидуални рад ученика 

за рачунаром  коришћењем 

интернета и одговарајућег 

софтвера. 

- Ученици треба да се 

оспособе за самосталну 

израду мултимедијалних 

презентација.  

-Кроз практичан рад на 

рачунару, ученик развија 

знања потребна за самосталну 

израду презентација у 

одговарајућем софтверу. 

-Фронтални рад наставника 

се заснива на примени 

пројектора (video-bim), на 
тај начин ученици лакше 

схвате и усвоје нове 

наставне садржаје 

захваљујући визуелном 
приказу наставних 

садржаја. Настава је 
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презентације базирана на  
индивидуалном раду 

ученика на рачунару уз 

коришћење наставног 

листића са одговарајућом 
наставном вежбом и 

интернета уз константну 

помоћ и подршку 
наставника. 

5. Цртање и графички 

дизајн 
 
-Цртање и графички дизајн 
-Разлика између векторске и 

битмапиране графике 
-Рад са алатима за цртање 
-Промена димензија и 
положаја на позадини 
-Рад са бојама и текстурама 
-Алати за примену специјаних 

ефеката 
-Прилагођавање цртежа за 

екрански приказ, штампу и 

интернет 
-Практичан рад на изради 

конкретног материјала 

-Индивидуални рад ученика 

за рачунаром уз коришћење 

наставног листића са 

одговарајућом наставном 

вежбом, одговарајућег 

софтвера и пројектора. 

- Ученици треба да се 

упознају са основама 

програма за цртање и 

графички дизајн као и да се 

оспособе за коришћење 

образовних софтвера.  
 

-Кроз практичан рад на 

рачунару, ученик развија 

знања потребна за самосталну 

израду једноставнијих 

дигиталних цртежа и обраду 

готових графичких приказа. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
 

Анкета за ученике и родитеље за одабир обавезног изборних предмета се сваке школске године обавља у току другог 

полугодишта за наредну школску годину. У случају верске наставе ученицима је понуђено да се изјасне које верско учење 

желе да изучавају. Тренутно се за ученике од петог до осмог разреда изводи верска настава – православни катихизис. У 
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прилогу овог документа су резултати анкете. У случају допуне листе обавезних изборних предмета Школски програм ће 

бити допуњен анексом са планом и програмом тог предмета. 
 

 
3.3.2.1. ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

 
Циљеви предмета:  
Ученици треба да усвоје основне појмове везане за догмат о светој триоци  
-Објаснити терминологију везану за ову тему. 
-Обајснити како су свети оци ту терминологију преузели из античке филозофије  
-Ученици треба да се оспособљавају за другачији начин размишљања о Богу, а не као у предшколском узрасу 
-Ученицима пружити основ за разумевање православног учења о личности на основу православе традологије 
-Подстицати ученике да кроз заједницу литургиску схватају да су бића заједнице 
 
Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
Увод -разговор 

-спонтани разговор 
-развијање комуникације -одговор на питања -упознати ученике са 

циљевима верске наставе 
Света Тројица-Отац,Син и 
Свети Дух 

-Проблемско поучавање 
-интерпретација 
-уметничко стварање 
-учење учења 

-ученик да буде кадар да 
опише учење православне 

Цркве да је вера хришћана 

вера у Свету Тројицу 

-одговори на питања 
-рад на тексту 
-сценско извођење 
-рад на стварности 
-продуктивно стварање 
-писање 
-цртање 

-Причати о хришћанском 
веровању у Свету Тројицу 

и извору те вер-Светом 

писму 
-описати примере 

откривања вере у Светом 

писму Старог завета 
-описати мпремер 
откривања Свете Тројице у 

Новом завету 
-објаснити чињеницу да је 
Бог Отац узрок постојања 

Свете Тројице 
Постојање личности у 

заједници слободе и 
љубави 

Проблемско поучавање 
-интерпретација 
-уметничко стварање 
-учење учења 

-Ученик да буде кадар да 

објасни православно 
схватање да се љубављу 

изражава слобода 

-одговори на питања 
-рад на тексту 
-сценско извођење 
-рад на стварности 

-Наставник говори о појму 

љубави у савременом 
друштву 
-разговара о појму љубави 
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-продуктивно стварање 
-писање 
-цртање 

на основу личног искуства 

Антрополошке последице 

вере у Свету Тројицу 
-Рад на тексту 
-цитати 
-сценско извођење 
-писање 
-цртање одговори на 

питања 
 

-бити кадар да опише да се 

човек на литургији обожује 
одговори на питања 
-рад на тексту 
-сценско извођење 
-рад на стварности 
-продуктивно стварање 
-писање 
-цртање 

-описати одломак из 

Библије који говори 
остварању човека као 

иконе Божије 
-разговарати о Адамовој 

свештеничкој служби 
-разговарати о служби 

Христа као новог Адама 
-разговарати о могућности 
савременог човека да буде 

као Христос 
Заједница са Светом 

Тројицом кроз Литургију 
одговори на питања 
-рад на тексту 
-сценско извођење 
-рад на стварности 
-продуктивно стварање 
-писање 
-цртање 

-Бити кадар да опише да се 

Света Тројица пројављује у 
Литургији као различите 

службе људи 

-Разговор 
-продуктивно стварање 
-писање цртање 
-одговои на питања 
-рад на тексту 
 

-Разговарати о пројави 

Светога Духа кроз 
различите службе у Цркви 
-разговарати о даровима 

добијеним од Светога Духа 
кроз миропомазање и 

крштење 
Света Тројица у 

православној иконографији 
-интерпретација 
-цртање 

-Могућност живописа 
-бити кадар да опише 
учење Цркве о живопису 

-интерпретација  
-уметничко стварање 
-нацртати своју икону 

Свете Тројице 

Представљање иконе Свете 

Тројице Андреја Рубљова 
-тумачење иконе Свете 

Тројице 
 
 
 

 
 
 

3.3.2.2. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА Грађанско васпитање 

ЦИЉ  Општи циљ наставе грађанског васпитања јесте да ученици стекну сазнања, 

формирају ставове развију вештине и усвоје вредности које су претпоставка за 
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компетентан одговоран и ангажован живот у демократском друштву. 
 
 

РАЗРЕД СЕДМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 36 
 
 

 
ТЕМА/ОБЛАСТ 

 

 
ИСХОДИ 

 
САДРЖАЈИ 

1. УВОД 
 
 
 
 
 

2. ДРЖАВА И 

ВЛАСТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ученици разумеју 

значења кључних 

појмова који се односе на 

грађанина, државу и 
власт. 

• Схватили су историјски 

развој грађанских права 

и слобода. 
• Ученици су упознати са 

карактеристикама 

одговорног и активног 

грађанина. 
• Разумеју место и улогу 

детета као грађанина у 

друштву. 
• Разумеју однос између 

грађанских права 

појединца и општег 
добра. 

• Упознати су са начинима 

развијања грађанске 

одговорности. 
• Разумеју волонтерски 

покрет и значај 

1. Поглед у назад-подсећање на садржаје програма грађанског васпитања 

за пети и шести разред. 
Представљање циљева , задатака,садржаја и метода рада 

 
2. Грађанин и политика у прошлости – порекло рачи политика и грађанин, 

историјски контст развоја грађанских права и слобода, декларација о 
праву човека и грађанина.(1789.год) 
Грађанин и политика у садашњости – појмови политика и грађанин у 

савременом друштву.Универзална декларација о људским правима (1948 

г) 
 
Одговоран и активан грађанин – знања,вештине,особине,вредности и 

понашање одговорног и активног грађанина. 
Одговоран и активан грађанин – знања,вештине,особине,вредности и 

понашање одговорног и активног грађанина. 
Дета као грађанин – Конвенција о правима детета као полазиште за 

одређивање места и улоге детета као грађанина. 
Деца и одрасли као грађани – сличности и разлике 
Породица,школа,локална заједница,држава – заједнице у којима живимо. 
 
Права – права појединца и опште добро. 
Одговорност – инидвидуална (моралне вредности) 
Одговорност – грађанска (информисаност,поштовање закона,бирачко 
право – право да бира и да буде биран, учешће у организацијама које се 

залажу за општу добробит, покретање иницијатива) 
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3. ЂАЧКИ 

ПАРЛАМЕНТ И 

ИНИЦИЈАТИВА 
 
 
 
 
 
 

волонтерских акција. 
• Ученици се ангажују у 

различитим 

иницијативама и 

акцијама. 
• Разумеју значај 

иницијативе за 
постизање промена у 

друштвеној заједници. 
• Разумеју неопходност 

постојања власти. 
• Упознати су са 

концептом ограничене 

власти. 
• Упознати су са 

институцијом Ђачког 
парламента 

Начин развијања грађанске одговорности: институционални и 
ванинституционални. 
 
3. Волонтерски покрет – Појам и значај волонтерског покрета 
Вредности на којима почива волонтаризам. 
(солидараност,емпатија,алтруизам) 
Избор волонтерских акција и израда плана за њихово извођење. 
Извођење волонтерске акције. 
 
Извођење волонтерске акције. 
Извођење волонтерске акције. 
Анализа успешности волонтерске акције. 
Анализа успешности волонтерске акције 
4. Држава – појам и историјски контекст развоја државе 
Држава – појам и историјски контекст развоја државе 
 
Власт – неопходност постојања власти 
Ограничена/Неограничена власт 
Владавина појединца/Владавина закона;демократија,устав 
Нивои власти (локални,покрајински и републички)  
 
Подела власти (законодавна, извршна и судска) 
5.Ђачки парламент – место и улога ђачког парламента по одредбама 
Закона о основама система  
образовања и васпитања. 
Начин функционисања ђачког парламента 
 
Иницијатива – избор теме демократском процедуром и покретање 

иницијативе де се о њој расправља у ђачком парламенту. 
Иницијатива – избор теме демократском процедуром и покретање 

иницијативе де се о њој расправља у ђачком парламенту. 
Иницијатива – избор теме демократском процедуром и покретање 

иницијативе де се о њој расправља у ђачком парламенту. 
Речник – израда речника кључних појмова са којима су се ученици 

упознали на часовима грађанског васпитања током школске године. 
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4. ЗАВРШНИ ДЕО 

Речник – израда речника кључних појмова са којима су се ученици 
упознали на часовима грађанског васпитања током школске године. 
Шта носим са собом – размена ученичких искустава о активностима 

реализованим на часовима граћанског васпитања и процена корисности и 

употребљивости стечених знања и вештина за свакодневни живот. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. ОСМИ РАЗРЕД 
 

3.4.1. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ  
 

3.4.1.1. СРПСКИ ЈЕЗИК 
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Циљ предмета: 
Циљ предмета:  Проширивање и продубљивање знања о српском језику; унапређивање језичке и функционалне писмености; 

проширивање и продубљивање знања о српској и свјетској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, 

оспособљавање за интерпретацију умjетничких текстова; упознавање репрезентативних дjела српске и опште књижевности, 

књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; проширивање и продубљивање књижевних 

знања и читалачких вjештина; образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума 

и оплемењеног језика и укуса. 
 

Садржаји по темама 
 

Начин остваривања рада 
 

Стандарди-исходи 
1. Слово о језику 

2. Вуковим стопама  

3. Трагање за идеалима 

4. Портрети 

5. Сеобе 

6.Обичаји  

7. У ратном вихору 

8. Глас љубави  

9. Магија читања 

КЊИЖЕВНОСТ 

Окосницу програма књижевности чине текстови из 

лектире. Лектира је разврстана по књижевним 

родовима - лирика, 

епика, драма и обогаћена избором нефикционалних, 

научнопопуларних и информативних текстова. 

Избор дела је у 

највећој мери заснован на принципу прилагођености 

узрасту. 

Уз текстове које је потребно обрадити на часу дат је 

и списак домаће лектире. Циљ обраде дела у оквиру 

домаће 

лектире је формирање, развијање или неговање 

читалачких навика код ученика. Обимнија дела 

ученици могу читати 

преко распуста, чиме се подстиче развијање 

континуиране навике читања. 

Уз обавезни списак дела за обраду додат је допунски 

избор текстова. Изборни део допушта наставнику 

− 1. чита са разумевањем књижевноуметничке 

текстове и остале типове текстова, 

примењујући различите стратегије читања; 
− – критички промишља о стварности на 

основу прочитаних дела; 
− – истакне универзалне вредности књижевног 

дела и повеже их са сопственим искуством и 

околностима у којима живи; 
− – одреди временски оквир у којем је писац 

стварао;  
− – издвоји основне одлике књижевног рода и 

врсте у конкретном тексту, као и језичко-
стилске карактеристике текста у склопу 

интерпретације; 
− – одреди стилске фигуре и разуме њихову 

улогу у књижевноуметничком тексту; 
− – користи садржаје из граматике обрађене у 

претходним разредима и повеже их са новим 

градивом; 
− – објасни настанак и развој српског 

књижевног језика; 
− – разуме значај књижевног језика за културу 

и историју српског народа; 
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већу 

креативност у достизању исхода. 

Уз доминантан корпус текстова канонских писаца 

којим се утиче на формирање естетског укуса 

ученика, 

изграђује и богати свест о природи националне 

књижевности (и вредностима класика светске 

књижевности), али и 

културном и националном идентитету. Циљ увођења 

савремених књижевних дела која још нису постала 

део 

канона јесте да се по својој мотивској или тематској 

сродности вежу за постојеће теме и мотиве у оквиру 

наставног програма и да се таквим примерима 

покаже како и савремени писци промишљају епску 

народну 

традицију или теме пријатељства, етичности, 

развијају имагинацију и емпатију, чиме ће се 

богатити вертикално 

читалачко искуство ученика и осавременити 

приступ настави. Преко извесног броја књижевних 

дела савремених 

писаца, ученици ће бити у прилици да критички 

самеравају поетику њихових дела са канонским 

вредностима. 

Избор дела омогућава примену компаративног 

приступа проучавању литерарног стваралаштва, уз 

− – сврста српски језик у одговарајућу језичку 

групу у Европи; 
− – пише и говори поштујући карактеристике 

различитих функционалних стилова; 
− – доследно примени правописну норму; 
−  
− 2. чита са разумевањем књижевноуметничке 

текстове и остале типове текстова, 

примењујући различите стратегије читања; 
− – тумачи значења, језичке, естетске и 

структурне особине уметничких текстова, 

користећи књижевне термине и појмове; 
− – истакне универзалне вредности књижевног 

дела и повеже их са сопственим искуством и 

околностима у којима живи; 
− – повеже књижевна дела са историјским или 

другим одговарајућим контекстом; 
− – препозна националне вредности и негује 

културноисторијску баштину, поштујући 

особености сопственог народа и других 

народа; 
− – издвоји основне одлике књижевног рода и 

врсте у конкретном тексту, као и језичко-
стилске карактеристике текста у склопу 

интерпретације; 
− – одреди стилске фигуре и разуме њихову 

улогу у књижевноуметничком тексту; 
− – објасни настанак и развој српског 

књижевног језика; 
− – разуме значај књижевног језика за културу 

и историју српског народа; 
− – именује дијалекте српског језика; 
− – разуме постојеће језичке прилике у Србији; 
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одабир 

различитих нивоа обраде: интерпретације, приказа 

или осврта. Разлике у укупној уметничкој и 

информативној 

вредности појединих текстова утичу на одговарајућа 

методичка решења (прилагођавање читања врсти 

текста, 

опсег тумачења текста у зависности од сложености 

његове структуре, повезивање и груписање са 

одговарајућим садржајима из других предметних 

подручја - граматике, правописа и језичке културе и 

сл.). 

Текстови из допунског дела програма треба да 

послуже наставнику и при обради наставних 

јединица из граматике, 

као и за обраду и утврђивање садржаја из језичке 

културе. Дела која неће обрађивати наставник треба 

да препоручи 

ученицима за читање у слободно време. 

Исходи везани за наставну област књижевност 

засновани су на читању. Кроз читање и тумачење 

књижевних дела 

ученик развија читалачке компетенције које 

подразумевају не само истраживачко посматрање и 

стицање знања 

о књижевности, већ подстичу и развијају 

емоционално и фантазијско уживљавање, 

− – користи речник, енциклопедију и лексикон; 
− – пише и говори поштујући карактеристике 

различитих функционалних стилова; 
− – доследно примени правописну норму; 
−  
− 3. чита са разумевањем књижевноуметничке 

текстове и остале типове текстова, 

примењујући различите стратегије читања; 
− – тумачи значења, језичке, естетске и 

структурне особине уметничких текстова, 

користећи књижевне термине и појмове; 
− – повеже писце и дела из обавезног дела 

програма од 5. до 8. разреда; 
− – критички промишља о стварности на 

основу прочитаних дела; 
− – истакне универзалне вредности књижевног 

дела и повеже их са сопственим искуством и 

околностима у којима живи; 
− – одреди временски оквир у којем је писац 

стварао; 
− – издвоји основне одлике књижевног рода и 

врсте у конкретном тексту, као и језичко-
стилске карактеристике текста у склопу 

интерпретације; 
− –  користи садржаје из граматике обрађене у 

претходним разредима и повеже их са новим 

градивом; 
− – издвоји делове творенице и препозна 

основне моделе њиховог грађења; 
− – примени основна правила о распореду 

акцената; 
− – разуме значење застарелих речи и 

неологизама; 
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имагинацију, естетско 

доживљавање, богате асоцијативне моћи, уметнички 

сензибилитет, критичко мишљење и изграђују 

морално 

просуђивање. Разни облици читања су основни 

предуслов да ученици у настави стичу сазнања и да 

се успешно 

уводе у свет књижевног дела. Осим доживљајног 

читања ученике све више треба усмеравати на 

истраживачко 

читање (читање према истраживачким задацима, 

читање из различитих перспектива и сл.) и 

оспособљавају да искажу 

свој доживљај уметничког дела, увиде елементе од 

којих је дело сачињено и разумеју њихову улогу у 

изградњи. 

 

ЈЕЗИК 

У настави граматике треба примењивати следеће 

поступке који су се у пракси потврдили својом 

функционалношћу: 

- подстицање свесне активности и мисаоног 

осамостаљивања ученика; 

- сузбијање мисаоне инерције и ученикових 

имитаторских склоности; 

- заснивање тежишта наставе на суштинским 

вредностима, односно на битним својствима и 

− – препозна метафору и метонимију као 

лексичке механизме и разуме значење 

вишезначних речи карактеристичних за 

свакодневну комуникацију; 
−  
− 4.чита са разумевањем књижевноуметничке 

текстове и остале типове текстова, 

примењујући различите стратегије читања; 
− – тумачи значења, језичке, естетске и 

структурне особине уметничких текстова, 

користећи књижевне термине и појмове; 
− – повеже књижевна дела са историјским или 

другим одговарајућим контекстом; 
− – повеже писце и дела из обавезног дела 

програма од 5. до 8. разреда; 
− – издвоји основне одлике књижевног рода и 

врсте у конкретном тексту, као и језичко-
стилске карактеристике текста у склопу 

интерпретације; 
− – разликује аутора књижевноуметничког 

текста од наратора, драмског лица или 

лирског субјекта; 
− – разликује делове текста и књиге – 

укључујући индекс, појмовник, 

библиографију – и уме да их користи; 
− – истакне универзалне вредности књижевног 

дела и повеже их са сопственим искуством и 

околностима у којима живи; 
− – препозна националне вредности и негује 

културноисторијску баштину, поштујући 

особености сопственог народа и других 

народа; 
− –  користи садржаје из граматике обрађене у 
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стилским функцијама језичких појава; 

- уважавање ситуационе условљености језичких 

појава; 

- повезивање наставе језика са доживљавањем 

уметничког текста; 

- откривање стилске функције, односно 

изражајности језичких појава; 

- коришћење уметничких доживљаја као подстицаја 

за учење матерњег језика; 

- систематска и осмишљена вежбања у говору и 

писању; 

- што ефикасније превазилажење нивоа 

препознавања језичких појава; 

- неговање примењеног знања и умења; 

- континуирано повезивање знања о језику са 

непосредном говорном праксом; 

- остваривање континуитета у систему правописних 

и стилских вежбања; 

- побуђивање учениковог језичког израза животним 

ситуацијама; 

- указивање на граматичку сачињеност стилских 

изражајних средстава; 

- коришћење прикладних илустрација одређених 

језичких појава. 

ПРАВОПИС 

Садржаје из правописа неопходно је повезивати са 

претходним разредима и повеже их са новим 

градивом; 
− – примени основна правила о распореду 

акцената; 
− – пише и говори поштујући карактеристике 

различитих функционалних стилова; 
− – доследно примени правописну норму;  
−  
− 5. чита са разумевањем књижевноуметничке 

текстове и остале типове текстова, 

примењујући различите стратегије читања; 
− – тумачи значења, језичке, естетске и 

структурне особине уметничких текстова, 

користећи књижевне термине и појмове; 
− – повеже писце и дела из обавезног дела 

програма од 5. до 8. разреда; 
− – критички промишља о стварности на 

основу прочитаних дела; 
− – истакне универзалне вредности књижевног 

дела и повеже их са сопственим искуством и 

околностима у којима живи; 
− – одреди временски оквир у којем је писац 

стварао; 
− – разликује аутора књижевноуметничког 

текста од наратора, драмског лица или 

лирског субјекта; 
− – издвоји основне одлике књижевног рода и 

врсте у конкретном тексту, као и језичко-
стилске карактеристике текста у склопу 

интерпретације; 
− –  користи садржаје из граматике обрађене у 

претходним разредима и повеже их са новим 

градивом; 
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одговарајућим темама и на часовима граматике и на 

часовима књижевности. На пример, када се обрађује 

грађење глаголских облика, треба обрадити и 

правописна 

решења у вези са писањем глаголских облика. То 

подразумева и обнављање наученог и усвајање 

нових 

садржаја (нпр. писање негације уз глаголе, писање 

облика у футуру И, облици помоћног глагола у 

потенцијалу, 

облици императива и сл.). У вези са усвајањем 

типова реченица неопходно је обрадити 

интерпункцију, првенствено, 

запету као најважнији интерпункцијски знак. 

Потребно је јасно навести правила када се запета 

мора писати, а када 

је запета необавезни знак или одлика стила. 

Повезивање садржаја из граматике и књижевности 

врши се анализирањем 

употребе запете у издвојеним реченицама и 

уочавањем употребе запете у књижевним делима. У 

основним 

цртама потребно је указати на специфичност 

књижевноуметничког стила, где се понекад, као 

резултат пишчеве 

креативности, намерно не примењују правописна 

правила (нарочито у поезији). Комбиновање 

правописних 

− – напише приказ, расправу и краћи есеј; 
− – пише и говори поштујући карактеристике 

различитих функционалних стилова; 
− – доследно примени правописну норму; 
−  
− 6. чита са разумевањем књижевноуметничке 

текстове и остале типове текстова, 

примењујући различите стратегије читања; 
− – тумачи значења, језичке, естетске и 

структурне особине уметничких текстова, 

користећи књижевне термине и појмове; 
− – критички промишља о стварности на 

основу прочитаних дела; 
− – издвоји основне одлике књижевног рода и 

врсте у конкретном тексту, као и језичко-
стилске карактеристике текста у склопу 

интерпретације; 
− – истакне универзалне вредности књижевног 

дела и повеже их са сопственим искуством и 

околностима у којима живи; 
− – препозна националне вредности и негује 

културноисторијску баштину, поштујући 

особености сопственог народа и других 

народа; 
− –  користи садржаје из граматике обрађене у 

претходним разредима и повеже их са новим 

градивом; 
− – доследно примени правописну норму; 
−  
− 7. чита са разумевањем књижевноуметничке 

текстове и остале типове текстова, 

примењујући различите стратегије читања; 
− – тумачи значења, језичке, естетске и 
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знакова усваја се још у млађим разредима у вези са 

управним говором, али се сада указује на остале 

типове 

комбиновања правописних знакова, пре свега на 

употребу запете иза скраћеница и редних бројева. 

Писање 

скраћеница односи се на обнављање наученог у вези 

са скраћеницама, али и на проширивање типова 

скраћеница 

које се наводе у важећем правопису. 

Правописна правила се усвајају путем систематских 

вежбања (правописни диктати, исправка грешака у 

датом 

тексту, тестови са питањима из правописа итд.). 

Такође, треба подстицати ученике да сами уочавају 

и исправљају 

правописне грешке у СМС комуникацији, као и у 

различитим типовима комуникације путем 

интернета. Поред тога, 

ученике треба упућивати на служење правописом и 

правописним речником (школско издање). Пожељно 

је да  

наставник доноси примерак Правописа на час кад 

год се обрађују правописне теме (тако би могао 

појединачно 

ученицима задавати да пронађу реч у правописном 

речнику и одреде њен правилан облик или правилно 

писање). 

структурне особине уметничких текстова, 

користећи књижевне термине и појмове; 
− – повеже књижевна дела са историјским или 

другим одговарајућим контекстом; 
− – истакне универзалне вредности књижевног 

дела и повеже их са сопственим искуством и 

околностима у којима живи;  
− – повеже писце и дела из обавезног дела 

програма од 5. до 8. разреда; 
− – разликује аутора књижевноуметничког 

текста од наратора, драмског лица или 

лирског субјекта; 
− – издвоји основне одлике књижевног рода и 

врсте у конкретном тексту, као и језичко-
стилске карактеристике текста у склопу 

интерпретације; 
− – разликује делове текста и књиге – 

укључујући индекс, појмовник, 

библиографију – и уме да их користи; 
− –  користи садржаје из граматике обрађене у 

претходним разредима и повеже их са новим 

градивом; 
− – напише приказ, расправу и краћи есеј; 
− – пише и говори поштујући карактеристике 

различитих функционалних стилова; 
− – доследно примени правописну норму; 
−  
− 8.чита са разумевањем књижевноуметничке 

текстове и остале типове текстова, 

примењујући различите стратегије читања; 
− – тумачи значења, језичке, естетске и 

структурне особине уметничких текстова, 

користећи књижевне термине и појмове; 
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Ортоепија 

Ортоепске вежбе не треба реализовати као посебне 

наставне јединице, већ уз одговарајуће теме из 

граматике, 

али и на часовима из књижевности. На овом нивоу 

ученици треба да уоче разлику између дугосилазног 

и 

дугоузлазног акцента и да правилно обележе ове 

акценте у типичним случајевима. Уколико за то 

постоје 

могућности, наставник би требало да пушта снимке 

правилног изговора и указује на разлике у изговору. 

Ученике 

треба навикавати да препознају, репродукују и 

усвоје правилно акцентован говор, а у местима где 

се одступа 

од акценатске норме да разликују стандардни 

акценат од свога акцента, тј. од дијалекатске 

акцентуације. 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

. Област Језичка култура обухвата усмено и писмено 

изражавање. Притом, једнаку пажњу би требало 

посветити усменом и писаном изражавању. 

На овом узрасту требало би разматрати 

специфичности два функционална стила: 

књижевноуметничког и 

− – повеже писце и дела из обавезног дела 

програма од 5. до 8. разреда; 
− – истакне универзалне вредности књижевног 

дела и повеже их са сопственим искуством и 

околностима у којима живи; 
− – уочи слојевитост књижевног дела и 

међужанровско прожимање; 
− – разликује аутора књижевноуметничког 

текста од наратора, драмског лица или 

лирског субјекта; 
− – одреди временски оквир у којем је писац 

стварао; 
− – критички промишља о стварности на 

основу прочитаних дела; 
− – издвоји основне одлике књижевног рода и 

врсте у конкретном тексту, као и језичко-
стилске карактеристике текста у склопу 

интерпретације; 
− – уочи манипулацију у пропагандним 

текстовима; 
− –  повезује информације и идеје изнесене у 

тексту, уочава јасно исказане односе и изводи 

закључак заснован на тексту; 
− – пише и говори поштујући карактеристике 

различитих функционалних стилова; 
− – доследно примени правописну норму; 
−  
− 9. чита са разумевањем књижевноуметничке 

текстове и остале типове текстова, 

примењујући различите стратегије читања; 
− – тумачи значења, језичке, естетске и 

структурне особине уметничких текстова, 

користећи књижевне термине и појмове; 
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публицистичког. Ученике би требало подстицати да 

у задатом наменски креираном мешовитом тексту 

проналазе и 

разврставају реченице с обзиром на то да ли 

припадају књижевноуметничком или 

публицистичком стилу. Потом, да 

пронађу реченицу написану публицистичким 

стилом у тексту који је написан 

књижевноуметничким стилом и 

обрнуто. Требало би да објасне сличности и разлике 

између ова два функционална стила, да препознају и 

образложе 

елементе оба стила у адекватно одабраним 

текстовима, развијајући способност разумевања 

њихових 

особености. 

Кохерентност представља значајно обележје 

текстуалне структуре и упућује на континуални 

карактер неког 

текста. Стога би у настави језичке културе требало 

оспособљавати ученике да у усменој и писменој 

форми 

конципирају саставе према смерницама које ће им 

бити задате. На пример, требало би да састављају 

логички 

смислене текстове на основу задатих речи уз 

обавезну употребу ових речи; да састављају 

текстове чија ће дужина 

− – повеже књижевна дела са историјским или 

другим одговарајућим контекстом; 
− – истакне универзалне вредности књижевног 

дела и повеже их са сопственим искуством и 

околностима у којима живи;  
− – повеже писце и дела из обавезног дела 

програма од 5. до 8. разреда; 
− – издвоји основне одлике књижевног рода и 

врсте у конкретном тексту, као и језичко-
стилске карактеристике текста у склопу 

интерпретације; 
− – разликује аутора књижевноуметничког 

текста од наратора, драмског лица или 

лирског субјекта; 
− – критички промишља о стварности на 

основу прочитаних дела; 
− – учествује у избору књижевних дела и 

начина њихове обраде и представљања.  
− – објасни настанак и развој српског 

књижевног језика; 
− – разуме значај књижевног језика за културу 

и историју српског народа; 
− – сврста српски језик у одговарајућу језичку 

групу у Европи; 
− – именује дијалекте српског језика; 
− – разуме постојеће језичке прилике у Србији; 
− – издвоји делове творенице и препозна 

основне моделе њиховог грађења; 
− – користи садржаје из граматике обрађене у 

претходним разредима и повеже их са новим 

градивом; 
− – препозна метафору и метонимију као 

лексичке механизме и разуме значење 
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бити ограничена (ограничен број речи); да у тексту 

који састављају употребљавају искључиво одређене 

граматичке 

моделе или одређену лексику. Такође, требало би их 

подстицати да осмисле више различитих почетака 

текста на исту 

задату тему или да осмисле више различитих 

завршетака наменски припремљеног и према 

захтеву прилагођеног 

недовршеног текста; да мењају крај (или друге 

погодне делове) литерарног предлошка; да 

успостављају нарушен 

хронолошки или смислени поредак у задатом тексту 

и слично. 

Веома важна компетенција - која се налази у основи 

виших нивоа разумевања текста, јесте вештина 

аргументације. Имајући у виду да развој 

аргументованог мишљења има значајну улогу у 

образовању јер 

може позитивно да утиче на усвајање знања, током 

наставе језичке културе требало би проверавати у 

којој мери 

су ученици у стању да разумеју аргументативне 

текстове. Требало би подстицати ученике да 

аргументовано 

образлажу свој став везан за проблемску ситуацију у 

књижевном делу; да аргументовано образлажу свој 

експлицитно изнети став о неком, за њих, значајном 

вишезначних речи карактеристичних за 

свакодневну комуникацију. 
− – пише и говори поштујући карактеристике 

различитих функционалних стилова; 
− – доследно примени правописну норму.  

−  
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питању; да у низу образложења неког/нечијег става 

издвајају аргументе којима је тај став образложен и 

одбацују делове текста који нису повезани са 

аргументацијом; да аргументима искажу зашто се не 

слаже са аргументима других. Такође, требало би их 

оспособити да тумаче поступке јунака у књижевном 

делу, позивајући се на аргументе који проистичу из 

текста. 

Један од основних облика усменог и писменог 

изражавања - описивање, представља темељан 

програмски 

садржај за усавршавање и неговање ваљане језичке 

културе ученика. На овом узрасту ученици би 

требало да 

користе обе врсте описа: технички и сугестивни, 

односно требало би их оспособити да описују 

одређени предмет, 

појам или биће, најпре објективно (технички опис), 

а потом изражавајући сопствене утиске (сугестивни 

опис). 

Такође, требало би их подстицати да смишљају 

паралелно обе врсте описа истог предмета 

описивања; да проналазе 

елементе оба описа у мешовитом тексту; да открију 

„уљеза” (технички опис залутао у сугестивни и 

обрнуто); да  

препознају ситуације у којима би требало 

употребити једну или другу врсту описа и да 
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образложе своје мишљење; 

да на основу готовог техничког и сугестивног описа 

уочавају одлике једног и другог начина описивања. 

Једна од форми изражавања која је у функцији 

оспособљавања ученика да свој језички израз 

унапреде, обогате 

и прилагоде одређеној комуникативној ситуацији 

може бити и репортажа. Ученике би требало 

упутити у основне 

карактеристике овог новинарског жанра како би 

могли да напишу састав репортажног типа (на 

пример, репортажа 

о школи, екскурзији и слично). 

Током наставе језичке културе на овом узрасту 

требало би указати ученицима, између осталог, и на 

методе 

приказивања извора и идеја, као и додатних 

појашњења која се користе у тексту. Требало би их 

подстицати да 

објашњавају разлоге и функције цитирања; да 

тумаче проблемске ситуације уочене у књижевним и 

другим 

текстовима помоћу цитата; да тумаче значај и 

смисао употребљене фусноте на задатом примеру; 

да разликују 

цитате и парафразе у задатим примерима. Такође, 

требало би има указати на правила која се тичу 
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писања 

експонираних бројева којима се означавају фусноте 

на крају реченице. 

Оспособљавање ученика за успешно читање, 

коришћење и разумевање нелинеарног текста један 

је од задатака 

наставе језичке културе на овом узрасту. 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.4.1.2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
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Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем 

комуникативних вештина и развијањем способности и метода учења страног језика.  
Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, 

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

и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, 

стицање свести и сазнања о функционисању страноги 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. 
 

Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у образовно-
васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 
ничке активности и  

интересовања у школи и 
изван ње  

(изласци, договори, 

преузимање  
одговорности у 

договореној  
ситуацији);  

- договор и узајамно 
поштовање  

међу члановима 

породице, као и  
према другим особама;  
- изражавање обавезе, 

забране,  
недостатака;  
- вршњачка 

комуникација и људска  
права (толеранција, 

разумевање,  
хуманост);  

Комуникативна настава је 

комплетно усмерена на језик 
као средство комуникације. 

Примена овог приступа  
у настави страних језика 

заснива се на настојањимада 

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 и 

васпитне  

Разумевање говора  
Ученик разуме и реагује на 

усмени текст у вези са темама, 

ситуацијама и комуникативним 

функцијама  
предвиђеним наставним 

програмом.  
Разумевање писаног текста  

Ученик чита са разумевањем 
писане и илустроване текстове 

увези са темама, ситуацијама и 

комуникативним  
функцијама предвиђеним 

наставним програмом.  
 

Усмено изражавање  
Ученик се усмено изражава, 

приступа различитим 

комуникативним ситуацијама и 
остварује комуникативне  
функције у вези са темама 

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 илиса 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 илиса 

Припрема, 

објашњавање, 
указивање на 

проблеме, праћење, 

помагање, 
мотивисање, 

едуковање и 

вредновање знања 
 

Начини провере 

морају бити познати 

ученицима, односно 
у складу са 

техникама, 

типологијомвежби и 

врстама  
активности које се 

примењују на 

редовним часовима. 
 

Елементи који се 
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- професионална 
оријентација (жеље и  
реалне могућности у 

вези са  
даљим школовањем и  

усавршавањем)  
- развијање позитивног 

односа према  
животној средини и 

другим живим бићима  
(описивање времена, 

прогноза,  
загађивање/заштита 

човекове околине); 
- традиција и обичаји у 

културама земаља  
чији се језик учи;  

- однос према здрављу 
(развијање  

свести о здравом начину 

живота);  
- становање - како 

станујемо  
(предности живота у 

селу и у граду);  
- знаменитости, 

интересантна места и  
дешавања у већим 

градовима (у  
земљама чији се језик 

учи);  
- знаменити људи и 

популарне личности,  
њихова делатност (у 

земљама чији се  
језик учи)  

елементе као и елементе 
који воде што бољој 

социјализацији ученика;  
• 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 
релативнимкритеријумима 

тачности и зато узор није 

изворни  
говорник;  

• у циљу унапређивања 

квалитета и квантитета 
језичког материјала, настава 

страног језика заснива се 

ина  
социјалној интеракцији; рад 

у учионици и изван 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 

предвиђеним наставним 
програмом.  

 
Писмено изражавање  

Ученик се у писаној форми 
изражава у вези са темама 

иситуацијама и комуникативним 

функцијама,  
предвиђеним наставним 

програмом, поштујући правила 

писаног кода.  
 

Интеракција  
Ученик остварује комуникацију и 

са саговорником размењује 
информације у вези са темама, 

ситуацијама и  
комуникативним функцијама 

предвиђеним наставним 

програмом, поштујући 

социокултурне норме интеракције.  
 

Медијација  
У комуникативним контекстима, 

који укључују говорнике 
учениковог првог језика (Л1) и 

циљног језика (Л2),  
преноси и преводи кратке поруке 

(у усменој и писаној форми), у 

складу са потребама 

комуникације.  
 

Знања о језику 
Ученик препознаје принципе 

језика, односно граматичке и 
социолингвистичке компетенције 

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...)  

оцењују не би 
требало да се 

разликују од 

уобичајених 

активности на часу. 
Исто тако,  

оцењивање треба 

схватити као 
саставни део 

процесанаставе 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 
задацима и квалитет 

и ефикасност 

наставе.  
 

Оцењивање се 

спроводи тако да 
тежиште  

буде на провери 

постигнућа и 

савладаности ради 
јачања мотивације, 

а не на учињеним 

грешкама.  
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- тематске целине и 
повезаност  

садржаја са другим  
предметима;  

- сналажење у раду с  
компјутером  

- употреба информација 

из  
медија и јачање 

медијске  
писмености;  

- образовни систем у 
другим  

земљама  
- професионална 

оријентација  
(могућности даљег 

школовања) 
 

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ  
1. Представљање себе и 

других  
2. Поздрављање  

3. Идентификација и 
именовање особа, 

објеката, делова тела, 

животиња, боја, бројева 
итд. (у вези сатемама)  

4. Разумевање и давање 

једноставних упутстава 

и команди  
5. Постављање и 

одговарање на питања  
6. Молбе и изрази 

захвалности  

одређеним контекстом, 
поступком и циљем;  

• наставник упућује ученике 

у законитости усменог и 

писменог кода и њиховог 
међусобног односа.  

Комуникативно-
интерактивни приступ у 
настави страних језика 

укључује и следеће:  
• усвајање језичког садржаја 

циљаним и осмишљеним 
учествовањем 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 

битипраћени употребом 

аутентичних материјала;  
• учионица постаје простор 

који је могуће прилагођавати 

потребама наставе из дана у 

дан;  
• рад на пројекту као задатку 

уочавајући значај  
развијања личних стратегија 

учења страног језика.  
 
 

Оперативни задаци по језичким 

вештинама  
Оперативни задаци по језичким 

вештинама постепено се 

проширују и усложњавају. 

Истовремено се  
континуирано примењују и 

оперативни задаци из претходних 

разреда. 
  

Разумевање говора  
Ученик треба да:  

- глобално, детаљно и селективно 
(у зависности од захтева 

комуникативне ситуације) разуме 

различите усмене  
текстове (дијалоге, монологе, 

песме и друго) о темама 

предвиђеним наставним 

програмом у трајању од 3  
до 5 минута (у зависности од 

степена познавања теме и 

контекста), које чује уживо или са 
аудио визуелних  

записа.  
а) Разуме и реагује на 

одговарајући начин на усмене 
поруке у вези са активностима на 

часу (говор  
наставника и другова, аудио и 

визуелни материјали унастави);  

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 за  
проверу и 

оцењивање су 

следећи:  
• разумевање 

говора,  
• разумевање краћег 

писаног текста,  
• усмено 

изражавање,  
• писмено 

изражавање,  
• усвојеност 

лексичких и 

синтаксичких 
садржаја,  

• усвојеност 

граматичких 
структура,  
• правопис,  

• залагање ученика 

на часу,  
• израда домаћих 

задатака и пројеката 

(појединачних, у 
пару и групи).  

Предвиђена су два 

писмена задатка, по 
један у сваком 

полугодишту. 
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7. Примање и упућивање 
позива за учешће у 

игри/групној активности  
8. Изражавање 

допадања/недопадања,  
9. Изражавање физичких 

сензација и потреба  
10. Именовање 

активности (у вези са 

темама)  
11. Исказивање 

просторних односа, 
релација и величина 

(идем, долазим из..., 

лево, десно, горе, 
доле...)  

12. Давање и тражење 

информација о себи и 
другима 

13. Тражење и давање 

обавештења  
14. Описивање лица и 

предмета  
15. Изрицање забране и 

реаговање на забрану  
16. Изражавање 

припадања и 

поседовања  
17. Тражење и давање 

обавештења о времену 

на часовнику  
18. Скретање пажње  

19. Тражење мишљења и 

изражавање 

слагања/неслагања  
20. Исказивање 

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; 

б) Разуме рекламе, радио и ТВ 
емисије блиске интересовањима 

ученика или значајне за младе, као 

и о  
темама образовног карактера из 

популарне науке;   
в) Разуме усмене текстове које 

исказују говорници различитих 
стандардних варијетета о темама 

из  
свакодневног живота ближег и 

даљег учениковог окружења, а 
које се односе на узрасно 

специфична  
интересовања.  

 
Разумевање писаног текста  

Ученик треба да:  
- разуме глобално, детаљно и 

селективно (у зависности од 

захтева комуникативне ситуације 

и личних потреба)  
различите писане текстове (писма, 

новинске чланке, јасна 

илустрована упутства, огласе, 
прилагођене књижевне  

текстове, текстове у вези са 

градивом других наставних 
предмета и слично) о темама из 

свакодневног  
живота и популарне науке, ближег 

и даљег учениковог окружења, а 
које се односе на узрасно 

специфична  
интересовања и чија дужина 

зависи од чињенице у коликој 



243 

 

извињења и оправдања 
 

Gramatički sadržaji 
 

U osmom razredu 
nastavniku se preporučuje 

da vrši česte 
sistematizacije 

gramatičkih sadržaja, čije 
je usvajanje i učenje bilo 
predviđeno u prethodnim 
razredima. Obim novih 
sadržaja koji se uvode u  
osmom razredu, kao i 

stepen njihovog 
produbljivanja, zavisi, 
prvenstveno, od nivoa 
savladanosti prethodno 

obrađivanih gramatičkih 
sadržaja, ali i od 

kognitivnog stila učenika.  
 

Učenici treba da razumeju 

i koriste:  
1. Imenice - receptivno i 

produktivno  
a) Složenice: downtown, 

waterfall, network, 
masterpiece, footprint, 

firework 
b) Kolokacije: city centre, 

global worming, heart 
attack, climate change, 

brand name  
v) Sufikse za građenje 
imenica od glagola i 

мери ученик познаје дату тему и 
контекст.  

Увиђајући намеру аутора текста и 

контекста у којем је текстнастао 

(емоционални и друго), ученик 
чита:  

а) да би се информисао;  
б) да би пратио упутства;  

в) ради задовољства.  
 

Усмено изражавање  
Ученик треба да:  

- прилагођавајући свој говор 

комуникативној ситуацији, у 

временскомтрајању од два до три 
минута, на  

структурисани начин:  
а) говори о себи и свом окружењу, 

о догађајима и активностима у 

школи и изван ње;  
б) изрази своје утиске, осећања и 

аргументовано мишљење и 
ставове у вези са темама које су 

програмом  
предвиђене.  

 
Интеракција  

Ученик треба да:  
- поштујући социокултурне норме 

комуникације, са саговорницима 

размењује информације, 

мишљења и ставове  
о темама из свакодневног живота, 

блиске његовом интересовању или 

из популарне науке и културе,  
- започиње и води разговор о 
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prideva (-ion, -ity, -ation, 
-ment, -ence, -y, -ness, -

er, -or)  
2. Pridevi - receptivno i 

produktivno  
a) Složeni pridevi 

(breathtaking, hard-
working, top-quality, 

well-off,part-time, 
freshwater) 

b) Sufiksi za građenje 

prideva od imenica i 
glagola (-ive, -ful, -less, -
ing, -ed, -ent, -ous, ious, -

al, -ive)  
v) Negativni prefiksi (un-, 

in-, il-) 
3. Predlozi - receptivno i 

produktivno:  
a) Posle prideva: afraid of, 

keen on, allergic to  
b) Posle glagola: 

apologize for, pay for, 
agree with, argue with, 
complain about, use as, 

arrive at, belong to,  
agree on, believe in, 

consist of, suffer from  
v) U izrazima: by chance, 
for ages, for a moment, in 
trouble, off the coast, on 
the radio, face to face, on 

the  
move  

4. Glagoli:  
a) The Past Perfect Tense 

познатим темама, одржава његов 
континуитет и завршава га.  

 
Писмено изражавање  

Ученик треба да пише:  
- структурисане и кохерентне 

текстове дужине од 140до 160 

речи у којима, користећи познату 
лексику и  

морфосинтаксичке структуре, 

описује догађаје и лична искуства,  
- поруке и писма (у електронској и 

традиционалној форми) 

различитог садржаја 

(захваљивање, позивање,  
извињење, тражење и давање 

информација). 
  

Медијација  
У ситуацији када посредује 

између особа (вршњака и 

одраслих) које не могу да се 
споразумеју, ученик  

треба да:  
- усмено преноси суштину поруке 
са матерњег на циљни језик и са 

циљног на матерњи,  
- писмено преноси поруке и 

објашњења,  
- препричава садржај писаног или 

усменог текста.  
 

Доживљај и разумевање 

књижевног текста  
Ученик може да:  

- изрази утиске и осећања о 
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b) Indirektni govor: iskazi 
i pitanja  
v) Pasiv  

-The Present Simple, the 
Past Simple Tense, the 

Present Perfect Tense, the 
Future Tense- 
produktivno i  

receptivno  
- Pasiv uz modalne 

glagole, pasiv uz glagol 
get (get interviewed)samo 

receptivno  
g) The Future Continuous 

Tense- receptivno  
d) Modalni glagoli  

- Modalnost u prošlosti 

(had to, was able to, 
should have done)  

- Spekulisanje o sadašnjim 

događajima (receptivno i 

produktivno)  
He may be … He might 

be … He can't be … 
- Spekulisanje o prošlim 
događajima (receptivno) 

He may have been...  
e) Prvi i drugi kondicional 

(obnavljanje), treći 

kondicional (receptivno)  
z) Prepozicionalni i 

frazalni glagoli: get down 
to, get on with, fall in love 
with, keep in touch with, 

hang  
around  

кратком прилагођеном 
књижевном тексту и тексту из 

области књижевности за младе  
(песма, скраћена верзија приче, 

музичка песма), користећи 
вербална и невербална средства 

изражавања  
(цртежи, моделирање, глума),  
- препознаје у тексту елементе 

културе земаља чији језик учи,  
- увиђа сличности и разлике са 

матичном и осталим културама.  
 

Знања о језику и стратегије учења 
Ученик треба да:  

• препознаје и користи граматичке 

садржаје предвиђене наставним 

програмом,  
• поштује основна правила 

смисленог повезивања реченица у 

шире целине,  
• користи језик у складу са нивоом 

формалности комуникативне 

ситуације (нпр. форме учтивости),  
• разуме везу између сопственог 

залагања и постигнућа у језичким 

активностима,  
• уочава сличности и разлике 

између матерњег и страног језика 

и страних језика које учи,  
• разуме значај употребе 

интернационализама,  
• примењује компензационе 

стратегије и то тако што:  
1. усмерава пажњу, пре свега, на 

оно што разуме,  
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5. Prilozi i priloške 
odredbe (i receptivno i 

produktivno)  
a) intenzifikatori: 

extremely, quite, rather  
6. Brojevi  

Veliki brojevi (million, 
billion), čitanje decimala 

(one point seven)i 
razlomaka(a half, a third), 

davanje  
brojčanih procena (nearly 

80%, over a half)i 
poređenja (twice, three 

times as many /as much) 
7. Veznici  

a) since, for, after, before, 
so… that, such a … 

that,because, because of, 
as, although, despite, in 

case, in  
order that  

b) as well as, apart from, 
instead of  

8. Rečenične konstrukcije:  
- I'd rather, I'd rather not  
- To have /get something 

done  
- Look like, be like  

- After /before + -ing  
- Having done … 

- Didn't you … Haven't 
you … 

9. Idiomatski izrazi  
- safe and sound, spitting 

image  

2. покушава да одгонетне значење 
на основу контекста и проверава 

питајући неког ко добро зна 

(друга,  
наставника итд),  

3. обраћа пажњу на речи / изразе 

који се више пута понављају, као 

и на наслове и поднаслове у 
писаним  

текстовима,  
4. обраћа пажњу на невербалне 

елементе (гестови, мимика итд. у 
усменим текстовима; илустрације 

и други  
визуелни елементи у писаним 

текстовима),  
5. размишљајући утврђује 

сличности и доводи у везу стране 
речи које не разуме са речима у 

српском језику,  
6. тражи значење у речнику,  

7. покушава да употреби познату 
речприближног значења уместо 

непознате (нпр. аутомобилуместо  
возило),  

8. покушава да замени или допуни 

исказ или део исказа адекватним 

гестом / мимиком,  
9. уз помоћнаставника 

континуирано ради на усвајању и 

примени општих стратегија учења 

(генерализација,  
индукција, дедукција, 

инференција и позитивни 

трансфер).  
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- be a light sleeper, heavy 
music, heavy rain  

I 
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3.4.1.3. РУСКИ ЈЕЗИК 
 
Циљ: Циљ наставе и учења старног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем 

стартегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима 

и културама, према сопственом језику и културном наслеђу. 
ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА: 
Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, њихових хуманистичких, моралних и естетских ставова; стицање 

позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости 
и навикавање на отвореност у комуникацији. 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 
Изговор и бележење сугласничких група. Слагање субјекта и именског предиката. Употреба глаголског вида и система глаголских 

времена. Исказивање заповести. Исказивање негације. Исказивање начина вршења радње. Исказивање места и правца. Употреба глагола 
кретања. Саопштавање садржаја дијалога или опис слике, предмета или лица у неколико кратких реченица. 
 
 
Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном 
раду 

Активности наставника у 
образовно-васпитном 

раду 
Снова за партой 
- Так говорят русские, 
когда знакомятся 
- Первое сентября 
- Аксиома 
- Что говорят русские 

учителя, когда ведут урок 

а что говорят русские 

ученики 
-Выражение вида 
-Настоящее время 

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 

-примени једноставне 

усмене исказе за -
представљање и 

упознавање, да постави 

питање и да одговор 
једноставним језичким 

средствима 
-представи себе, 

чланове породице и 
вршњаке 
-исприча укратко о 

школи, наставним и 
ваннаставним 

активностима 
-примени изразе које 

користе ученици у 
руским школама 
-примењује глаголе у 

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 

илиса 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 

Припрема, 

објашњавање, 
указивање на проблеме, 

праћење, помагање, 

мотивисање, едуковање 
и вредновање знања 
 
Начини провере морају 

бити познати 
ученицима, односно у 

складу са техникама, 

типологијомвежби и 
врстама  

активности које се 

примењују на редовним 

часовима. 
 

Елементи који се 
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ученике, у пријатној и 
опуштеној атмосфери; 
- говор наставника 

прилагођење 
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; 
- и у осмом разреду 
очекује се да 
наставник ученицима 

скреће 
пажњу и упућује их на 
значај 
граматичке 
прецизности исказа; 
знања ученика мере се 

јасно 
одређеним 
релативнимкритеријумима 
тачности и зато узор није 

изворни 
говорник; 
- са циљем да унапреди 

квалитет и 
обим језичког материјала, 
настава 

прошлом и садашњем 
времену 
-примени разлику у 

акценту приликом 

изговора хомонима 
-пребаци реченицу из 

управног у неуправни 

говор 

ДСТ.1.1.1. 

ДСТ.1.1.2. 
ДСТ.1.1.3. 
ДСТ.1.1.4. 
ДСТ.1.1.5. 

 
ДСТ.1.1.6. 
ДСТ.1.1.7. 

ДСТ.1.1.8. 
ДСТ.1.1.9 

ДСТ.1.1.10. 
ДСТ.1.1.11. 
ДСТ.1.1.12. 
ДСТ.1.1.13. 
ДСТ.1.1.14. 
ДСТ.1.1.15. 
ДСТ.1.1.16. 

 

улогама, симулације 
итд.).  
3. Мануалне активности 

(израда паноа, 

презентација, зидних 
новина, постера за 

учионицу или родитеље 

и сл.)  
4. Вежбе слушања 

(према упутствима 

наставника илиса 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  

оцењују не би требало 
да се разликују од 

уобичајених активности 

на часу. Исто тако,  
оцењивање треба 

схватити као саставни 

део процесанаставе 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 

задацима и квалитет и 

ефикасност наставе.  
 

Оцењивање се спроводи 

тако да тежиште  
буде на провери 

постигнућа и 

савладаности ради 

јачања мотивације, а не 
на учињеним грешкама.  

 
Елементи за  

проверу и оцењивање су 

следећи:  
• разумевање говора,  
• разумевање краћег 

писаног текста,  
• усмено изражавање,  

• писмено изражавање,  
• усвојеност лексичких и 
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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, 

одговарајући 
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; 
- и у осмом разреду 
наставник 
упућује ученике у 

законитости 
усменог и писаног кода и 

њиховог 
међусобног односа; 
- сви граматички садржаји 
уводе се 
без детаљних граматичких 
објашњења, осим, уколико 
ученици на њима не 

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 

синтаксичких садржаја,  
• усвојеност 

граматичких структура,  
• правопис,  

• залагање ученика на 
часу,  

• израда домаћих 

задатака и пројеката 
(појединачних, у пару и 

групи).  
Предвиђена су два 

писмена задатка, по 
један у сваком 

полугодишту. 
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инсистирају, а њихово 
познавање 
се евалуира и оцењује на 
основу 
употребе у одговарајућем 
комуникативном 

контексту. 
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 
битипраћени 

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 
 

Годовой круговорот 
- Времена года 
- Погода в Москве 
- Выражение времени 
- Который час? 
- Прошедшее время 
- Непогода 
- Именительный падеж 

-примењује 

комуникативну функцију 
исказивање времена 
(гледање на сат) 
-разуме правила за 
исказивање временских 
односа 
-зна да користи прилоге 
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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. 

за време 
-примењује номинатив 
множине именица 
-опише основне 
карактеристике 
годишњих доба 
-опише какво је време 
за одређени датум уз 
помоћ израза који се 
користе за временску 
прогнозу 

 
ДСТ.1.1.17. 
ДСТ.1.1.18. 
ДСТ.1.1.19. 
ДСТ.1.1.20. 
ДСТ.1.1.21. 

ДСТ.1.1.22 

ДСТ.1.1.23. 
ДСТ.1.1.24. 

ДСТ.1.2.1. 
ДСТ.1.2.2. 

ДСТ.1.2.3. 
ДСТ.1.2.4. 

ДСТ.1.3.1. 
ДСТ.1.3.2. 

ДСТ.1.3.3. 
ДСТ.1.3.4. 
ДСТ.1.3.5. 
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Родительский дом- 
начало начал 
- Юбилей 
- Что говорят русские, 

когда поздравляют с днём 

рождения 
- Хитрый способ 
- Прилагательные 
- Притяжательные 

местоименения 
- Семья... А вы знали 
- Родительный падеж 

-зна и говори о 

члановима своје 

породице 
-употреби присвојне 
заменице за исказивање 

својине 
 
-користи конструкције 

са употребом предлога 

у генитиву 
-разуме и примењује 

честитање празника у 

свакодневној 
комуникацији 
-зна и говори о руским 

и српским празницима 
-рецитује песму 
„Семья“ 
-користи изразе који се 

односе на кућне послове 
 
ДСТ.2.1.1. 

 ДСТ.2.1.2. 
ДСТ.2.1.3. 
ДСТ.2.1.4. 
ДСТ.2.1.5. 
ДСТ.2.1.6. 
ДСТ.2.1.7. 
ДСТ.2.1.8. 

 
ДСТ.2.1.9. 
ДСТ.2.1.10. 

 . 
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ДСТ.2.1.11. 
ДСТ.2.1.12. 
ДСТ.2.1.13. 
ДСТ.2.1.14. 
ДСТ.2.1.15. 

 
ДСТ.2.1.16. 
ДСТ.2.1.17. 

 

Зимние радости 
- Разговор по чату перед 
Новым годом 
- Что говорят русские, когда 
поздравляют с Новым годом 
- Мой брат играет на 
кларнете 
- Неопределённые 
местоимения и наречия 
- Святки 
- Сравнительная степень 
- Дательный падеж 

  
-примењује комуникативну 
функцију честитања Нове 
године и Божића 
-усвоји и користи 
неодређене заменице 
-примени у комуникацији 
безличне реченица 
-користи именице, као и 
конструкције с предлозима 
у дативу 
-искаже степен особине 
примењујући облике 
компаратива 
-пева песму „Снежинки 
спускаются с неба“ 

ДСТ.2.1.18. 
ДСТ.2.1.19. 
ДСТ.2.1.21. 
ДСТ.2.1.22. 
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ДСТ.2.1.23. 

  ДСТ.2.1.24. 
ДСТ.2.1.25. 
ДСТ.2.1.26. 

ДСТ.2.1.27. 
 

ДСТ.2.1.28. 
ДСТ.2.1.29. 
ДСТ.2.1.30. 

ДСТ.2.1.31. 

ДСТ.2.2.1. 
ДСТ.2.2.2. 
ДСТ.2.2.3. 
ДСТ.2.2.4 

 

 

Кто в Москве не бывал, 

красоты не видал 
- Знакомство с 
достопримечательностями 

столицы 
- Что говорят русские в 
городском транспорте 
- Наречия места и 

направления 
- Моя Москва 
- Глаголы движения 
- Превосходная степень 

прилагательных 
- Винительный падеж 

 -усвоји и презентује 

нова културолошка 

знања о Москви / Русији 
-примењује све падежне 

облике суперлатива 
-примени нове заменице 
-пева песму „Я шагаю 

по Москве“ 
-зна и користи прилоге 

за место и правац 
-користи именице и 

конструкције са 

предлозима у акузативу 
-препознаје разлику у 
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употреби глагола 
кретања и правилно их 

користи 
ДСТ.2.3.1. 
ДСТ.2.3.2. 
ДСТ.2.3.3. 
ДСТ.2.3.4. 
ДСТ.2.3.5. 
ДСТ.2.3.6. 
ДСТ.2.3.7. 
ДСТ.2.3.8. 

 
 
ДСТ.3.1.1. 
ДСТ.3.1.2. 
ДСТ.3.1.3. 
ДСТ.3.1.4. 
ДСТ.3.1.5. 

ДСТ.3.1.6. 
ДСТ.3.1.7. 
ДСТ.3.1.8. 
ДСТ.3.1.9. 
ДСТ.3.1.10. 
 

 

У кого что болит, тот о том 
и говорит 
- В детской поликлинике 
- Береги своё здоровье 
- Что говорят русские, когда 
высказывают своё мнение 
- Неудачная прогулка 
- Наречия образа действия 
- Повелительное наклонение 
- Творительный падеж 
- А вы знали... 
 

  
-усвоји и презентује нову 
лексику у вези са 
превенцијом здравља, 
здрављем и лечењем 
-користи заменицу себя са 
глаголом 
(чувствовать себя) 
 
-исказује начин речима 
интересно, плохо, хорошо.. 
-примењује функцију 
позива на заједничку 

 . 
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радњу (и облике 
императива) 
-користи именице и 
конструкције са 
предлозима у 
инструменталу 

ДСТ.3.1.13. 
ДСТ.3.1.14. 
ДСТ.3.1.15. 
ДСТ.3.1.16. 
ДСТ.3.1.17. 
ДСТ.3.1.18. 

 
 

ДСТ.3.1.19. 
ДСТ.3.1.20. 
ДСТ.3.1.21. 
ДСТ.3.1.22. 
ДСТ.3.1.23. 
ДСТ.3.1.24. 
ДСТ.3.1.25. 
ДСТ.3.1.26. 
ДСТ.3.1.27 
. ДСТ.3.2.1. 
ДСТ.3.2.2. 

ДСТ.3.2.3. 
ДСТ.3.2.4 

 

Едем на экскурсию! 

Ура! 
- Новость. Перед 

отъездом 
- По „Золотому кольцу“ 

России 
- Предложный падеж 
- Ответное письмо 

 -усвоји и примењује 

начине исказивања 

времена и датума 
-зна и користи предлоге 
за локатив, као и 

именице у локативу 
-примењује облике 
сложених зависних 
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- Наша экскурсия 
- Что говорят русские, 

когда выражают радость, 

удовольствие 
- По дороге с облаками 

реченица 
-усваја нове 

информације о руским 

градовима (Владимир, 

Суздаль..) 
-зна  да користи изразе 

које Руси 

употребљавају при 
опраштању или сусрету 
-говори о плановима за 

матурску екскурзију 
пева химну Русије 

ДСТ.3.3.1. 
ДСТ.3.3.2. 
ДСТ.3.3.3. 
ДСТ.3.3.4. 
ДСТ.3.3.5. 
ДСТ.3.3.6. 
ДСТ.3.3.7. 

 ДСТ.3.3.8. 
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3.4.1.4. ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Циљеви предмета:  
Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у 

складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. Ликовна култура треба да подстиче опажање 

свих ликовних елемената ;да створи услове да ученици на часовима користе различите технике и средства и упознају њихова визуелна и 

ликовна својства;развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање;подстицање интересовања и стварање потребе 
код ученика за посећивањем музеја, изложби као и за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде;  
омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим и у делима различитих подручја уметности.  

Садржаји по темама Начин остваривања 

рада 
Стандарди-исходи Активности 

ученика у 

образовно-
васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-
васпитном раду 

Слободно компоновање 
• Акционо сликање 
• Ритмично- хармонијска 

композиција чистог 

односа боје и форме 
• Систем низања скупова 

тачака, линија, боја 
облика волумена према 

одређеној схеми 

1.примањем-учењем, 

тако што ће ученицима 

бити омогућено да 

стичу знања из области 
ликовне културе, 

савладавањем 

технолошког поступка 
ликовног рада у оквиру 

одређених средстава и 

медијума и да упознају 
законитости и елементе 

ликовног језика 
2. давањем стварањем 

путем подстицања  
ученика да се 

изражавају у оквиру 

ликовних активности и 
остварују резултате( 

увек на вишем нивоу 

култивисање и јачање 

ликовне осетљивости 

Стандарди: 
О.Н.Л.К.: 
1.1.1.Разликује и користи основне материјале и 

технике; 
1.1.2.изводи дводимензионалне и 

тродимензионалне радове; 
1.1.3.описује свој рад и радове других; 
1.2.1.описује свој рад и радове других; 
1.3.1.описује разлике које уоћава на 

уметничким радовима из различитих земаља; 
1.3.2.зна да наведе различита занимања за која 

су потребна знања и вештине стечени учењем 

у визуелним уметностима; 
1.3.3.познаје места и изворе где може да 
прошири своја знања везана за визуелне 

уметности 
1.3.4.зна неколико примера визуелних 
уметности у свакодневном животу; 
С.Н.Л.К.: 
2.1.1.познаје и користи основне изражјне 

могућности класичних и савремених медија, 
техника и материјала визуелних уметности 
2.1.2.образлаже свој и радове других 
2.2.1.одабира адекватан садржај да би 

Практичан рад: 
Цртање, 

сликање и 

вајање 
Постављање 

питања, 

закључивање, 
сарадња у пару 

или групи, 

самосталан рад 

Упућује 

ученике, 

посматра, 

бележи, 
демонстрира, 

организује 

различите 
типове рада, 

усклађује рад са 

индивидуалним 
способностима 

ученика, 

мотивише и даје 

повратне 
информације 

ученику о 

његовом раду и 
напредовању 
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представио неку идеју или концепт 
2.2.2.образлаже свој рад и радове других  
2.3.1.лоцира одабрана уметничка дела у 

историјски и друштвени контекст 
Н.Н.Л.К. 
3.1.1.познаје и корити различите изражајне 

могућности класичних и савремених медија 
3.1.2.одабира адекватна средства помоћу којих 
ће на најбољи начин реализовати своју идеју 
3.2.1. одабира адекватна средства помоћу 

којих ће на најбољи начин реализовати своју 

идеју 
3.2.2.изводи радове са одређеном намером да 

би постигао одређени ефекат 
3.2.3.користи тачне термине када образлаже 
свој рад и радове других 
3.2.4.уочава међусобну повезаност елемената, 

принципа и садржаја на свом раду и радовима 
других 
3.3.1.анализира одабрана уметничка дела у 

односу на време настанка 
3.3.2.описује потребна знања и вештине које су 
неопходне у занимањима везаним за визуелне 

уметности 
3.3.3.користи друга места и изворе да би 
проширио своја знања из визуелне уметности 
3.3.4.разуме међусобну повезаност и утицај 

уметности других области живота 
Све у циљу остваривања: 

10. Вишег нивоа опажања 
11. Оспособљеност примања 
12. Одговарајућег нивоа разумевања 
13. Способност поступања 

          5.Развоја креативности 
Визуелна метафорика и 

споразумевање 
  Практичан рад: 

Цртање, 

Упућује 

ученике, 
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• Амблем, симбол, знак, 

персонификација, 
алегорије, хералдика, 

боја, облик као симбол, 

пиктограми... 

сликање и 
вајање 

Постављање 

питања, 

закључивање, 
сарадња у пару 

или групи, 

самосталан рад 

посматра, 
бележи, 

демонстрира, 

организује 

различите 
типове рада, 

усклађује рад са 

индивидуалним 
способностима 

ученика, 

мотивише и даје 

повратне 
информације 

ученику о 

његовом раду и 
напредовању 

Контраст, јединство и 

доминанта у простору 
• Контраст као средство 

ликовног израза 
• Јединство као основна 

вредност композиције 
• Статично и динамично 

јединство 
• Јединство и равнотежа 
• Јединство израза 
• Сродност ликовних 

вредности 
• Доминанта као услов за 

повезивање 

разнородних елемената 

  Практичан рад: 
Цртање, 

сликање и 
вајање 

Постављање 

питања, 
закључивање, 
сарадња у пару 

или групи, 
самосталан рад 

Упућује 

ученике, 

посматра, 
бележи, 

демонстрира, 

организује 
различите 

типове рада, 

усклађује рад са 
индивидуалним 

способностима 

ученика, 

мотивише и даје 
повратне 

информације 

ученику о 
његовом раду и 

напредовању 

Слободно компоновање и 
фантастика 

  Практичан рад: 
Цртање, 

Упућује 
ученике, 
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• Реални облици у 

нереалним односима 
сликање и 

вајање 
Постављање 

питања, 

закључивање, 
сарадња у пару 

или групи, 

самосталан рад 

посматра, 
бележи, 

демонстрира, 

организује 

различите 
типове рада, 

усклађује рад са 

индивидуалним 
способностима 

ученика, 

мотивише и даје 

повратне 
информације 

ученику о 

његовом раду и 
напредовању 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



263 

 

3.4.1.5. МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

Циљеви предмета: Развијање интересовања за музичку културу; развијање музикалности и креативности; неговање смисла за 
заједничко музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада са ученицима; упознавање музичке традиције свог и других народа. 

Садржаји по темама/областима Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
Знање и разумевање Активним укључивањем 

ученика у наставни процес; 

градиво ове области се 
усваја кроз све следеће, 

доле навадене области 

(извођење музике, слушање 
музике, музичко 

стваралаштво). 

Оновни ниво- ученик треба 

да: препознаје основе 

музичке писмености; опише 
основне карактеристике 

музичких инструмената, 

историјско-стилских 
периода, музичких жанрова, 

народног стваралаштва. 
Средњи ниво- ученик треба 
да уме да аланизира 

повезаност: музичких 

елемента и карактеристика 

музичких инструмената са 
музичком изражајношћу; 

структуре и драматургије 

одређеног музичког жанра; 
облика народног 
музицирања са 

специфичним контекстом 
народног живота.  
Напредни ниво- ученици: 

знају функцију елемената 

музичке писмености и 
извођачких састава у оквиру 

музичког дела; разумеју 

историјске и друштвене 
околности настанка жанра и 

облика музичког фолклора; 

критички и аргументовано 

образлажу свој суд; 

Закључивање, усвајање 

знања, репродуковање, 

објашњавање, нотирање, 
анализирање, активно 

учествовање у настави. 

Демонстрира, поставља 

питања, задаје задатке, 

помаже ученицима да дођу 
до закључка-наводи, 

евалуира, мотивише, 

организује различите 
облике рада, координира, 

израђује наставне 

материјале, презентује, 
бележи, упућује на 

литературу, интернет... 
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креативно комбинују 
изражјне музичке елементе 

у естетском контексту. 
Слушање музике Слушање аудио и ДВД 

примера и анализа 
слушаних примера 

анализом . 

Основни ниво- ученик  уме 

да: именује музичке 
изражајне елементе, 

извођачки састав, музичке 

жанрове, српски музички 

фолклор; 
Средњи ниво- ученик уме 

да опише и анализира 

карактеристике звучног 
примера кроз садејство 

опажених музичких 

елемената; 
Напредни ниво-ученик уме 

да анализира слушни 

пример и открије везу 

опажајних карактеристика 
са: структуром и 

драматуршком димензијом 

звучног примера, 
контекстом настанка и 

применом различитих 

облика музичког фолклора. 

Активно слушају музику, 

анализирају, уочавају, 
закључују, образлажу своје 

мишљење, закључке и 

ставове. 

Демонстрира, поставља 

питања, задаје задатке, 
помаже ученицима да дођу 

до закључка-наводи, 

евалуира, мотивише, 

организује различите 
облике рада, координира, 

израђује наставне 

материјале, презентује, 
бележи, упућује на 

литературу, интернет... 

Ивођење музике (певање и 
свирање) 

Певање и свирање песама 
по слуху и по нотном 

тексту, индивидуално и 

колективно. 

Основни ниво-  
ученик уме да пева 

једноставне дечје или 

популарне композиције; 
изводи једноставне дечје, 

народне или популарне 

композиције на бар једном 
инструменту. 
Напредни ниво- ученик 

уме да: изводи разноврстан 

репертоар певањем и 

Певају и свирају на дечјим 
музичким инструментима 

(ритмичким и мелодијским), 

анализирају, закључују, 
уочавају, нотирају.  
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свирањем као солиста и у 
неким школским 

ансамблима. 
Стварање музике -музичка питања и 

одговори;                           -
компоновање мелодије на 

задати текст;                - 
састављање мелодије од 

понуђених мотива;       -
импровизација игре на 

понуђену музику . 
 

Основни ниво- ученик уме 

да: направи музичке 
инструменте користећи 

предмете из окружења; 

осмисли мање музичке 

целине на основу понуђених 
модела; изводи пратеће 

ритмичке и мелодијско-
ритмичке деонице на 
направљеним музичким 

инструментима; учествује у 

одабиру музике за дати 
жанровски и историјски 

контекст. 
Напредни ниво- ученик 

уме да: осмисли пратеће 
аранжмане за Орфов 

инструментаријум и друге 

задате музичке 
инструменте; импровизују 

и/или комбинују мање 

музичке целине (ритмичке и 
мелодијске) у оквиру 

различитих жанрова и 

стилова; осмисли музику за 

школску представу, 
приредбу, перформанс. 

Певају, свирају, нотирају, 

закључују, креативно се 
изражавају, премењују  

стечено знање, играју. 

Демонстрира, поставља 

питања, задаје задатке, 
помаже ученицима да дођу 

до закључка-наводи, 

евалуира, мотивише, 

организује различите 
облике рада, координира, 

израђује наставне 

материјале, презентује, 
бележи, упућује на 

литературу, интернет... 
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3.4.1.6. ИСТОРИЈА 
 

Циљ предмета:  Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне знања и 

компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, 

сопственом и националном идентитету, културно-историјском наслеђу, друштву и држави у којој живи. 

Разред:  Осми                             Годишњи фонд часова: 68 (два часа недељно) 

 
Садржаји по темама 

 
Начин остваривања рада 

 
Стандарди-исходи 

Активности 

ученика у 

образовно-
васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-
васпитном раду 

ОСНОВИ ПРУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 
 
Основне одлике, хронолошки и 

просторни оквири периода од 

завршетка Првог светског рата до 
наших дана.  

Историјски извори за изучавање 

периода од завршетка Првог светског 
рата до наших дана и њихова 

сазнајна вредност (материјални, 

писани, аудио- визуелни, интернет и 

дигитални извори). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕВРОПА, СВЕТ И СРПСКИ 

Наставни облици: 
фронтални, индивидуални 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– смешта кључне догађаје, појаве и 

процесе из савремене историје на 

временској ленти;  
– уочи динамику различитих 

историјских појава и промена на 

историјској карти;  
– пореди различите историјске 

изворе и рангира их на основу 

њихове сазнајне вредности; – 
анализира и процени ближе 

хронолошко порекло извора на 

основу садржаја;  
– поредећи различите изворе о истој 

историјској појави или догађају, 

анализира позицију аутора; 
 
 
 
 

Прихватање 

знања о 

друштвеним 
променама које 

су обележиле 

период 
савременог доба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упућивање 

ученика на 

историју 
наведеног 

периода 
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НАРОД У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 

ДРЖАВИ У ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ 

ДВА СВЕТСКА РАТА 
 
Револуције у Русији и Европи 1917-
1919. године (узроци, последице 

Фебруарске и Октобарске 

револуције).  
Последице Великог рата (људски и 

материјални губици, мировна 

конференција у Паризу, Версајски 

систем и нове границе, Друштво 
народа). 
Криза грађанског друштва и 

тоталитарне државе (либералне 
демократске државе Запада, Велика 

економска криза; италијански 

фашизам, немачки нацизам, совјетски 
комунизам). 
Наука, друштво и култура у 

међуратном периоду; Свет на путу ка 

новом рату (развој физике и 
биохемије, развој филма, положај 

жена и деце; крах Версајског система 

и агресивна политика Јапана, Италије 
и Немачке, Грађански рат у 

Шпанији). 
Стварање југословенске државе и 

Краљевина СХС/Југославија 
(Југословенска идеја, Нишка и 

Крфска декларација; нова држава, 

политичке странке и сукоби у 

скупштини, диктатура краља 

Александра, Намесништво, влада 

Милана Стојадиновића, бановина 

Наставни облици: 
фронтални,  
индивидуални,  
групни рад,  
рад у пару 
 
Наставне методе: 
монолошка, дијалошка, 
текстуална, илустративно-
демонстративна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
– доведе у везу узроке и последице 

историјских догађаја, појава и 

процеса на конкретним примерима;  
– наведе специфичности 

друштвених појава, процеса, 

политичких идеја, ставова 
појединаца и група у историјском 

периоду савременог доба;  
– образложи значај и улогу 
истакнутих личности у датом 

историјском контексту;  
– уочи елементе континуитета и 
дисконтинуитета српске 

државности;  
– изведе закључак о повезаности 
националне историје са 

регионалном и светском, на основу 

датих примера;  
– образложи утицај историјских 

догађаја, појава и процеса на 

савремено друштво;  
– идентификује основне 

карактеристике тоталитарних 

идеологија и наводи њихове 
последице у историјском и 

савременом контексту;  
– препозна,на примерима из 

савремене историје, важност 

поштовања људских права;  
– наведе примере како су идеје о 

родној, верској и етничкој 

равноправности утицале на 

Схватити значај 
и последице 

револуција у 

Русији; значај 

конференције 
мира у Паризу; 

значај Друштва 

народа; 
Схватити узроке 

економске кризе 

и њено деловање 

на промене у 
друштву; 

Схватити основе 

идеологија 
(фашизам, 

нацизам, 

комунизам); 
Знати 

хронологију 

проблема у 

међународним 
односима између 

два светска рата 
Познавање 
простора на 

којем је настала 

Краљевина 
СХС/Југославија

Схватити узроке 

и последице 

шетојануарске 
диктатуре; 

схватити 

разлику у вођену 
политике краља 

Упућивање 
ученика на 

историју 

наведеног 

периода; 
Упућивање на 

личности које 

су га обележиле, 
подстицање 

ученика на 

истраживачке 

радове; 
Перманентно 

праћење рада 

ученика; 
Подстицање на 

исказивање 

сопственог 
мишљења код 

ученика; 
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Хрватска; привреда, наука и култура) 

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ 

Други светски рат 1939-1942. године 
(силе Осовине и Антифашистичка 

коалиција, тотални рат, напад и 
окупација Пољске, блицкирг, 

окупација Данске, Норвешке, 

Бенелукса и Француске, битка за 

Британију, рат у Северној Африци и 
на Балкану, напад на СССР, улазак 

САД у рат, ратне прекретнице крајем 

1942/43). 
Други светски рат 1942-1945. године 

(офанзива савезника 1943, надмоћ 

савезника 1944, крај рата 1945, 
савезничке конференције). 
Човек у Другом светском рату („нови 

поредак“ сила Осовине, холокауст, 

нове врсте оружја, ратна 
свакодневица и сећање на Други 

светски рат). 
Априлски рат и окупација Краљевине 
Југославије (приступање Југославије 

тројном пакту, војни пуч и мартовске 

демонстрације, априлски рат и 

окупација земље, НДХ). 
Отпор окупатору и грађански рат 

1941-1942. године (покрети отпора и 

њихова сарадња и сукоби, борбе у 
1942). 
Други светски рат у Југославији 

1943-1945. године (битке на Неретви 
и Сутјесци 1943, револуционарни 

органи власти, завршне борбе за 

ослобођење 1944-45, промена власти) 

 
 
 
Наставни облици: 
фронтални,  
индивидуални,  
групни рад,  
рад у пару 
 
Наставне методе: 
монолошка, дијалошка, 

текстуална, илустративно-
демонстративна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

савремене политичке прилике и 

развој друштва;  
– пореди положај и начин живота 

припадника различитих друштвених 
група у историјском периоду 

савременог доба;  
– илуструје примерима утицај 
научно-технолошког развоја на 

промене у друштву, економији и 

природном окружењу;  
– образложи утицај различитих 

друштвено-економских система на 

свакодневни живот људи, 

анализирајући дате примере;  
– препозна како су културне 

интеракције, и сарадња различитих 
етничких и социјалних група 

утицали на политички, друштвени и 

привредни живот;  
– наведе примере утицаја спортских 

и уметничких достигнућа на 

обликовање савременог друштва;  
– идентификује узроке, елементе и 

последице историјских сукоба и 

ратова и дискутује о могућим 

начинима превенције конфликата;  
– објасни значење појмова геноцид 

и Холокауст;  
– изведе закључке о узроцима, току 

и последицама ратова условљених 

распадом СФРЈ користећи изворе 
различитог порекла и сазнајне 

вредности;  

Александра и 
намесника; 
 
Уочавање узрока 

и последица 
Другог св. рата; 

Знати фронтове 

и важне сукобе; 
Коришћење 

географске и 

историјске 

карте; уочавање 
утицаја рата и 

његову 

повезаност са 
променама у 

европском 

друштву; 
Уочити утицај 

савезника у 

антихитлеровско

ј коалицији и 
њихову 

повезаност с 

послератним 
уређењем света; 

Уочавање 

разлика и 
сличности 

између покрета 

отпора на 

простору К. 
Југославије; 

Показивати 

кључне сукобе 
на карти;  

 
 
 
Упућивање 

ученика на 
историју 

наведеног 

периода; 
Упућивање на 

личности које 

су га обележиле, 

подстицање 
ученика на 

истраживачке 

радове; 
Перманентно 

праћење рада 

ученика; 
Подстицање на 

исказивање 

сопственог 

мишљења код 
ученика; 
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Последице рата у Југославији 

(људске и материјалне жртве, 

геноцид у НДХ, немачки логори 

смрти, Срби под мађарском, 

бугарском и албанском окупацијом, 

ратна свакодневица) 

СВЕТ, ЕВРОПА И СРПСКИ 

НАРОД У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 

ДРЖАВИ У ПЕРИОДУ ХЛАДНОГ 

РАТА 

Свет у послератном периоду (ОУН, 

деколонизација). 
Хладни рат и напредак науке, 
културе и уметности (Источни и 

западни блок, Хладни рат у Европи и 

изван Европе, трка у свемиру, покрет 
несврстаних земаља; антиратни и 

антирасни покрети, атомска енергија, 

поп култура). 
Нова Југославија (Изградња новог 
државног и друштвеног уређења, 

обнова земље, једнопартијски систем, 

аграрна реформа, колективизација, 
национализација, колонизација, 

репресија према политичким 

противницима). 
Социјалистичка Југославија – 
процеси и проблеми (економски 

проблеми, самоуправљање, уставне 

реформе, студентски протест 1968, 
демонстрације Албанаца и „Хрватско 

прољеће“, криза СФРЈ осамдесетих). 
Спољна политика социјалистичке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наставни облици: 
фронтални,  
индивидуални,  
групни рад,  
рад у пару 
 
Наставне методе: 
монолошка, дијалошка, 
текстуална, илустративно-
демонстративна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– изрази ставове, засноване на 
историјским аргументима, 

уважавајући мишљење саговорника;  
– препозна пропаганду, стереотипе 
и идеолошку позицију у 

историјском извору и формулише 

став који се супротставља 

манипулацији;  
 
 
 
 
 
 
– критички се односи према 

информацијама из медија користећи 

се историјским знањима и 

вештинама;  
– анализира историјске догађаје и 

појаве на основу доступног аудио-
визуелног изворног материјала;  
– осмисли, спроведе и презентује 

резултате истраживања заснованог 
на одабраним историјским изворима 

и литератури, користећи ИКТ;  
– образложи смисао неговања 
сећања на важне догађаје и 

личности из историје савременог 

доба;  
– истражи меморијалне споменике у 

локалној средини и учествује у 

организовању и спровођењу 

Уочавање 
утицаја 

савезника на ток 

рата; схватити 

размере 
страдања 

народа; 

Развијање 
осећаја 

поштовања 

споменика 

српског народа 
 
Схватити значај 

настанка ОУН; 
Схватити главне 

токове у 

међународним 
односима друге 

половине 20. 

века 
 
Схватање 

основних 

карактеристика 
државног 

уређења 

социјалистичке 
Југославије; 

Схватити узроке 

и последице 

сукоба СССР-а и 
Југославије; 

Уочити улогу Ј. 

Б. Тита; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упућивање 

ученика на 
историју 

наведеног 

периода; 
Упућивање на 

личности које 

су га обележиле, 
подстицање 

ученика на 

истраживачке 

радове; 
Перманентно 

праћење рада 

ученика; 
Подстицање на 

исказивање 

сопственог 
мишљења код 

ученика; 
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Југославије (Тршћанска криза, сукоб 
са Совјетским Савезом, политика 

несврставања). 
Друштво социјалистичке Југославије 

(култ личности Јосипа Броза Тита, 

американизација југословенског 

друштва, књижевност, 

кинематографија, радио и ТВ 

програм, позориште, поп музика, 

спорт). 

СВЕТ, ЕВРОПА, СРПСКА 

ДРЖАВА И НАРОД У 

САВРЕМЕНИМ ПРОЦЕСИМА 

Завршетак Хладног рата (проблеми 

два света, распад Совјетског Савеза и 

крај комунизма, стварање Европске 
уније, ваневропске земље на крају 

Хладног рата). 
Свет на почетку XXI века (Четврта 

индустријска револуција, 
међународни тероризам, 

„хуманитарне интервенције“, светска 

економска криза 2008, глобализација, 
миграције, дигитална револуција). 
Распад Југославије (увођење 

вишестраначја, независност 
Словеније и Хрватске и грађански 

рат, рат у БиХ, СРЈ). 
Србија крајем XX века (политичке и 

економске прилике у Србији од 1990. 
до 2000. године, стање на КиМ, 

НАТО бомбардовање). 
Српски народ на почетку XXI века, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наставни облици: 
фронтални,  
индивидуални,  
групни рад,  
рад у пару 
 
Наставне методе: 
монолошка, дијалошка, 

текстуална, илустративно-
демонстративна 

заједничких школских активности 

везаних за развој културе сећања; 
 – покаже одговоран однос према 

културно-историјском наслеђу 

сопственог и других народа;  
– уочи одраз историјских догађаја и 

појава у књижевним и уметничким 

делима; 
 – препозна историјску димензију 

политичких, културних и технолошких 
промена у савременом свету и 

Републици Србији 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схватити главне 

токове у 
међународним 

односима крајем 

20. и почетком 

21. века 
 
 
 
 
 
Схватити узроке 
и последице 

распада 

Југославије и 

грађанског рата; 
Схватити 

политичке и 

екомске прилике 
у Србији у 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упућивање 

ученика на 
историју 

наведеног 

периода; 
Упућивање на 
личности које 

су га обележиле, 

подстицање 
ученика на 

истраживачке 

радове; 
Перманентно 

праћење рада 

ученика; 

Подстицање на 
исказивање 

сопственог 

мишљења код 
ученика; 
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демократске промене, Србија и Црна 
Гора, политички живот у Србији 

2004-2017. године, статус КиМ, 

транзиција, српски народ у дијаспори 

и региону, култура) 
 

последњој 
деценији 20. 

века; схватити 

последице 

демократских 
промена и 

економске 

транзиције у 
Србији на 

почетку 21. века 
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3.4.1.7. ГЕОГРАФИЈА 

Циљеви предмета: 

Циљ наставе географије је усвајање знања о природногеографским и друштвеноекономским објектима,појавама и процесима и њиховим међусобним везама и 
односима у геопростору.Настава географије треба да допринесе стварању реалне и исправне слике о свету као целини и месту и улози наше државе у свету.  

Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
Увод 
 
 
 
 
 

Потребно је упознати ученике са 

садржајем наставног програма и 
дати им јасна упутства за рад. 

ГЕ.1.4.1.препознаје 

основне природне и 
друштвене одлике наше 

државе 
ГЕ.2.4.1.описује 
природне и друштвене 

одлике наше државе и 

наводи њене георафске 

регије 
ГЕ.3.4.1.објашњава 

географске везе и 

законитости у нашој 
земљи и уме да издвоји 

географске регије 

Праћење и повезивање знања. Мотивисање,едуковање. 

Географски 

положај,границе и 
величина Републике 

Србије 

Предвиђена је обрада само 

основних политичко-
географских 

елемената:географски 

положај,границе,величина. 

 

ГЕ.1.4.1.препознаје 

основне природне и 
друштвене одлике наше 

државе 
ГЕ.2.4.1.описује 
природне и друштвене 

одлике наше државе и 

наводи њене георафске 
регије 
ГЕ.3.4.1.објашњава 

географске везе и 

законитости у нашој 
земљи и уме да издвоји 

Посматрање,усвајање нових 

знања,повезивање,самостални 
рад,истраживање. 

Припрема,објашњавање, 
праћење,помагање. 
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географске регије 
Природне одлике Ученицима указати на 

 опште одлике 

рељефа,климатске,хидрографске, 

педолошке и биогеографске 

одлике наше земље 

ГЕ.1.4.1.препознаје 
основне природне и 

друштвене одлике наше 

државе 
ГЕ.2.4.1.описује 

природне и друштвене 

одлике наше државе и 

наводи њене георафске 
регије 
ГЕ.3.4.1.објашњава 

географске везе и 
законитости у нашој 

земљи и уме да издвоји 

географске регије 
 

Усвајање нових 
знања,повезивање,самостални 

рад. 

Припрема,објашњавање, 
праћење,помагање,указивање 

на проблеме. 

Становништво и насеља Подстаћи ученике да боље 

упознају проблематику 

демографског развоја и 
насељености Србије. 

ГЕ.1.4.1.препознаје 

основне природне и 

друштвене одлике наше 
државе 
ГЕ.2.4.1.описује 

природне и друштвене 
одлике наше државе и 

наводи њене георафске 

регије 
ГЕ.3.4.1.објашњава 
географске везе и 

законитости у нашој 

земљи и уме да издвоји 
географске регије 
   
 

Посматрање,усвајање 

знања,самостални рад. 
Припрема,објашњавање, 
праћење,помагање,дефинисање 

нових појмова. 

Привреда Републике 
Србије 

Да ученици стекну знања о 
развоју привреде у целини и 

појединих привредних 

делатности. 

ГЕ.1.4.1.препознаје 
основне природне и 

друштвене одлике наше 

државе 

Посматрање,усвајање 
знања,самостални рад. 

Припрема,објашњавање, 
праћење,помагање,указивање 

на проблеме. 
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ГЕ.2.4.1.описује 
природне и друштвене 

одлике наше државе и 

наводи њене георафске 

регије 
ГЕ.3.4.1.објашњава 

географске везе и 

законитости у нашој 
земљи и уме да издвоји 

географске регије 
 
 

Завичајна географија Ученици ће радити кратка 

истраживања а потом 

презентацију географских 
одлика локалне средине.  

ГЕ.1.4.1.препознаје 

основне природне и 

друштвене одлике наше 
државе 
ГЕ.2.4.1.описује 

природне и друштвене 

одлике наше државе и 
наводи њене георафске 

регије 
ГЕ.3.4.1.објашњава 
географске везе и 

законитости у нашој 

земљи и уме да издвоји 
географске регије 

Усвајање нових 

знања,повезивање,самостални 

рад. 

Припрема,објашњавање, 
праћење,помагање,указивање 

на проблеме. 

Срби у суседним 

земљама 
Потребно је да ученици усвоје 

податке о броју Срба који се 

налазе ван граница Србије, са 
условима у којима живе и раде. 

ГЕ.1.4.1.препознаје 

основне природне и 

друштвене одлике наше 
државе 
ГЕ.2.4.1.описује 

природне и друштвене 
одлике наше државе и 

наводи њене георафске 

регије 
ГЕ.3.4.1.објашњава 

Усвајање нових 

знања,повезивање,самостални 

рад. 

Припрема,објашњавање, 
праћење,помагање,указивање 

на проблеме. 
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географске везе и 
законитости у нашој 

земљи и уме да издвоји 

географске регије 
 
Република Србија у 

савременим 

интеграцијским 

процесима 

Упознати ученике са актуелним 
интеграцијским процесима у 

Европи и свету и указати на 

значај и место наше земље у овој 

сфери. 

 

ГЕ.1.4.1.препознаје 
основне природне и 

друштвене одлике наше 

државе 
ГЕ.2.4.1.описује 
природне и друштвене 

одлике наше државе и 

наводи њене георафске 
регије 
ГЕ.3.4.1.објашњава 

географске везе и 
законитости у нашој 

земљи и уме да издвоји 

географске регије 

 
Усвајање нових 

знања,повезивање,самостални 

рад. 

 
Припрема,објашњавање, 
праћење,помагање,указивање 

на проблеме. 
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3.4.1.8. ФИЗИКА 
 

 
Садржаји по темама 

 
Начин остваривања рада 

 
Стандарди-исходи 

Активности 

ученика у 

образовно-
васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-
васпитном 

раду 
ОСЦИЛАТОРНО И ТАЛАСНО 

КРЕТАЊЕ 

Осцилаторно кретање (осциловање 

тела окаченог о опругу, осциловање 

куглице клатна). Појмови и величине 

којима се описује осциловање тела 

(амплитуда, период, фреквенција). 

Закон о одржању механичке енергије 

при осциловању тела. Механички 

таласи. Основни параметри којима се 

описује таласно кретање (таласна 

дужина, фреквенција, брзина). Звук. 

Карактеристике звука и звучна 

резонанција. Демонстрациони огледи 

Осциловање куглице клатна и тела 

обешеног о опругу (у ваздуху и у 

течности). Осциловање жица и 

ваздушних стубова (ксилофон, 

различите затегнуте жице, једнаке 

стаклене флаше са различитим 

нивоима воде). Одакле долази звук 

(гумено црево са два левка, канап и 

две пластичне чаше...). Таласи 

(таласна машина или када). 

Демонстрација звучне резонанције 

 
Поступност(од простијег ка 

сложенијем) приликом 
упознавања нових појмова и 

формулисању закона.  
Очигледност приликом 

излагања наставних садржаја 
(уз сваку тематску целину 

побројано је више  
демонстрационих огледа).  
Индуктивни приступ(од 

појединачног ка општем) код 

увоñења основних појмова и 

закона физике.  
Повезаност наставних 

садржаја(хоризонтална и 

вертикална).  
Циљеви и задаци наставе 

физике остварују се кроз 

следеће основне облике:  
1. излагање садржаја теме уз 

одговарајуће демонстрационе 

огледе,  
2. решавање квалитативних и 
квантитативних задатака,  
3. лабораторијске вежбе,  
4. коришћење и других начина 
рада који доприносе бољем 

разумевању садржајатеме 

Ученик ће бити у стању да: 
- повезује физичке величине које 

описују осцилације и таласе 
- описује карактеристике звука, 

ултразвука и инфразвука и наводи 

примере примене ултразвука 
- демонстрира и објасни осциловање 
куглице клатна и тела обешеног о 

опругу, осциловање жица и ваздушних 

стубова 
- примењује превентивне мере заштите 

од буке 
решава квалитативне, квантитативне и 

графичке задатке  

Дефинише, 
индетификује 

именује, 
репродукује, 

бира, утврђује, 

представља, 

издваја, 
организује, 

пише, 

понавља,прилаго
ђава, 
тумачи,илуструј

е, демонстрира, 

показује, 
објашњава, 

препознаје, 

анализира,форму
лише,планира, 

повезује, 

класификује, 
процењује, 

описује, 

вреднује, бира, 

поставља 
питања, игра 

се.... 

 
Припремање, 

организовање, 
читање, 

објашњавање,ра

зговор, 

слушање,посмат
рање, праћење, 

показивање, 

подстицање, 
предвиђање, 

проверавање, 

анализирање, 

закључивање, 
вредновање, 

саопштавање, 

иницирање, 
вођење,процењи

вање, 

одлучивање.  
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променом висине ваздушног стуба 

(дужа стаклена цев са водом).  

Лабораторијске вежбе 1. Мерење 

периода осциловања клатна или 

периода осциловања тега на опрузи 2. 

Одређивање убрзања Земљине теже 

помоћу математичког клатна.  

(домаћи задаци, читање  
популарне литературе из 

историје физике и сл.) и  
5. систематско праћење рада 

сваког појединачног ученика.  
Веома је важно да наставник 

током реализовања прват ри 

облика наставе наглашава 
њихову обједињеносту  
јединственом циљу: 

откривање и формулисање 

закона и њихова примена. У 
противном, ученик ће стећи 

утисак  
да постоје три различите 
физике: једна се слуша на 

предавањима, друга се ради 

кроз рачунске задатке, а трећа  
се користи у лабораторији.  
 
Да би се циљеви и задаци 

наставе физике остварили у 
целини, неопходно је да 

ученици активно учествују у 

свим  
облицима наставног процеса.  
У поступку решавања 

квантитативних (рачунских) 
задатака из физике, у задатку 

прво треба направи начин  
сагледати и разумети захтеве 

и физичке садржаје, па тек 
после тога прећи на 

математичко формулисање и  
израчунавање.  
Лабораторијске вежбе чине 

СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ 

Карактеристике светлости. 

Праволинијско простирање светлости 

(сенка и полусенка, помрачење 

Сунца и Месеца). Закон одбијања 

светлости. Равна и сферна огледала и 

конструкција ликова предмета. 

Брзина светлости у различитим 

срединама. Индекс преламања и 

закон преламања светлости. Тотална 

рефлексија. Преламање светлости 

кроз призму и сочива. Одређивање 

положаја ликова код сочива. Оптички 

инструменти. Лупа и микроскоп. 

Демонстрациони огледи Сенке. 

Хартлијева плоча за илустровање 

закона о одбијању и преламању 

светлости. Преламање светлости 

(штапић делимично уроњен у чашу с 

Ученик ће бити у стању да: 
- анализира примере одбијања и 
преламања светлости, тоталне 

рефлексије (огледала и сочива) 
- користи лупу и микроскоп 
- демонстрира и објасни појаву сенке 
- демонстрира и објасни 

функционисање ока и корекцију вида 
- примењује превентивне заштите од 
прекомерног излагања Сунчевом 

зрачењу  
- решава квалитативне, квантитативне 
и графичке задатке  
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водом, новчић у чаши са водом и 

испод ње). Преламање беле светлости 

при пролазу кроз призму. Преламање 

светлости кроз сочиво, око и 

корекција вида (оптичка клупа, 

геометријска оптика на магнетној 

табли, стаклена флаша са водом као 

сочиво). Лупа и микроскоп. 

Лабораторијске вежбе 1. Провера 

закона одбијања светлости 

коришћењем равног огледала. 2. 

Одређивање жижне даљине сабирног 
сочива. 

саставни део редовне наставе 
и организују се наследећи 

начин: ученици сваког  
одељења деле се у две групе, 

тако да свака група има свој 
термин за лабораторијску 

вежбу. Опрема за  
сваку лабораторијску вежбу 
умножена је у више комплета, 

што омогућава да на једној 

вежби (радном  
месту) раде два до три 
ученика. Вежбе се раде 

фронтално.  
Један од облика рада са 
ученицима су домаћи задаци. 

Наставник планира домаће 

задатке у својој редовној  
припреми за час. Приликом 

одабира задатака, неопходно 

је тежину задатка 

прилагодити могућностима  
просечног ученика и дати 

само оне задатке које ученици 

могу да реше без туђе помоћи.  
  

ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ 

Наелектрисавање тела. Елементарна 

количина наелектрисања. Закон о 

одржању количине наелектрисања. 

Узајмно деловање наелектрисаних 

тела. Кулонов закон. Електрично 

поље (линије сила, хомогено и 

нехомогено поље). Рад силе 

електричног поља. Напон. Веза 

напона и јачине хомогеног 

електричног поља. Електричне појаве 

у атмосфери. 

Демонстрациони огледи 

Наелектрисавање чврстих изолатора 

и проводника. Електрофор, 

електрично клатно и електроскоп. 

Линије сила електричног поља 

Ученик ће бити у стању да: 
- прикаже и опише електрично поље 
- израчуна силу којом поље делује на 

наелектрисање 
- повеже електрични напон и јачину 

електричног поља 
- решава квалитативне, квантитативне 
и графичке задатке 
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(перјанице, гриз у рицинусовом уљу 

и јаком електричном пољу). 

Фарадејев кавез. Антистатичке 

подлоге. Инфлуентна машина. 

Мехури сапунице у електричном 

пољу. Модел громобрана.  

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 

Електрична струја (једносмерна, 

наизменична). Услови за настајање 

електричне струје и извори струје 

(EMS). Мерење електричне струје и 

напона. Електрична отпорност 

проводника. Проводници и 

изолатори. Омов закон за део 

струјног кола. Рад и снага електричне 

струје. Џул-Ленцов закон. Омов 

закон за цело струјно коло. Везивање 

отпорника. Електрична струја у 

течностима и гасовима. Мере 

заштите од електричне струје (жива 

бића, објекти и електрични уређаји).  

Демонстрациони огледи 
Демонстрациони амперметар у 

струјном колу. Регулисање 

електричне струје у колу реостатом и 

Ученик ће бити у стању да: 
- објасни провођење струје кроз 
метале, течности и гасове 
- упореди отпорности металних 

проводника на основу њихових 

карактеристика 
- наводи и користи различите изворе 

електричне струје (EMS) и зна да их 

разврстава ради рециклаже 
- познаје основне елементе 

електричног кола и уме да их повеже 
- изабере одговарајући опсег мерног 
инструмента и мери јачину електричне 

струје и напон 
- одређује вредност редно и паралелно 

везаних отпорника и резултате 
прикаже табеларно и графички 
- описује ефекте који се испољавају 

при протицању електричне струје 
- препозна основна својства 

наизменичне струје 
- израчуна потрошњу електричне 
енергије у домаћинству 



280 

 

потенциометром. Графитна мина 

(оловке) као потенциометар. Мерење 

електричне отпорности омметром. 

Загревање проводника при 

протицању електричне струје. 

Протицање електричне струје у 

воденом раствору кухињске соли. 

Лимун као батерија. Пражњење у 

Гајслеровим цевима помоћу 

Теслиног трансформатора. 

Лабораторијске вежбе  

1.Зависност електричне струје од 

напона на отпорнику (таблични и 

графички приказ зависности). 

2. Одређивање електричне 

отпорности отпорника у колу помоћу 

амперметра и волтметра. 3.Мерење 

електричне струје и напона у колу са 

серијски и паралелно повезаним 

отпорницима и одређивање 

еквивалентне отпорности. 

 

се придрђава основних правила 
безбедности при коришћењу 

електричних уређаја у животу 
- решава квалитативне, квантитативне 

и графичке задатке  
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МАГНЕТНО ПОЉЕ 

Магнетно поље сталних магнета. 

Магнетно поље Земље. Магнетно 

поље електричне струје. Дејство 

магнетног поља на струјни 

проводник. Допринос Николе Тесле и 

Михајла Пупина развоју науке о 

електромагнетним појавама и 

њиховој примени.  

Демонстрациони огледи : Линије 

сила магнетног поља потковичастог 

магнета и магнетне шипке. Магнетна 

игла и школски компас. Ерстедов 

оглед. Електромагнет. Узајамно 

деловање два паралелна проводника 

кроз које протиче струја. 

Ученик ће бити у стању да: 
- описује узајамно деловање два 

паралелна проводника са струјом 
- деловање магнетног поља на струјни 

проводник 
- принцип рада електромагнета и 

електромотора 
- објасни принцип рада компаса и 
природу Земљиног магнетног поља 
- користи компас и апликације за 

паметне телефоне за оријентацију у 

природи 
решава квалитативне, квантитативне и 

графичке задатке  

ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ И 

НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ 

Структура атома (језгро, електронски 

омотач). Нуклеарне силе.  

Природна радиоактивност. 

Радиоактивно зрачење (алфа, бета и 

гама зраци) и њихово дејство на 

биљни и животињски свет. Заштита 

од радиоактивног зрачења. Вештачка 

радиоактивност. Фисија и фузија. 

Примена нуклеарне енергије и 

Ученик ће бити у стању да: 
- објасни структуру атомског језгра и 

нуклеарне силе 
- опише радиоактивност, врсте 
зрачења, радиоактивне изотопе, 

препознаје њихово дејство, примену и 

мере заштите 
- разликује фисију и фузију и наводи 
могућности њихове примене  
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радиоактивног зрачења.  

Демонстрациони огледи: Детекција 

присуства радиоактивног зрачења. 

(школски Гајгер-Милеров бројач).  

ФИЗИКА И САВРЕМЕНИ СВЕТ 

Значај физике за развој других 

природних наука Допринос физике 

развоју савремене медицине 

(ултразвук, ЕКГ, скенер, магнетна 

резонанција, Гама нож…) Физика и 

савремене технологије (интернет, 

мобилна телефонија, даљинско 

управљање, нанофизика....) 

Ученик ће бити у стању да: 
- препозна значај физике и схвати њен 
значај за развој других природних 

наука  
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3.4.1.9. МАТЕМАТИКА 
 

Циљеви предмета: Циљ наставе математике у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и 

математичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да 

решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразде и образложе своје мишљење и дискутују са 

другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да ученици усвоје елементарна 

математичка знања која су потребна за схватање појава и законизости у природи 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 развитку личности ученика. 
  

Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 
образовно-васпитном раду 

Активности наставника у 
образовно-васпитном раду 

Сличност 
 

-Талесова теорема 
-коефицијент сличности 
-примена сличности на 
правоугли троугао 

Два низа реаних бројева a, 
b, c,... и a,, b,, c,,... су 
пропорционални ако је 

, , , ...a b c
a b c

= = = . Троуглови 

са једнаким угловима се 
дефинишу као слични. Код 
сличних троуглова аналогне 
странице су 
пропорционалне ( без 
доказа ). Примене: сторија о 

Ученике треба оспособити 
да: 
-схвате појам размере дужи 
и својства пропорције; 
-конструкцијски деле дуж на 
n једнаких делова; 
-схвате појам сличних 
троуглова, као троуглова са 
једнаким угловима; 
-познају Талесову теорему 
-утврде да је сличност 

посматра, усваја нова 
знања, пише, дефинише 
нове појмове, именује, 
прати, повезује, комбинује, 
графички представља 

 припрема, објашњава, 
указује, упућује, прати, 
помаже, мотивише, едукује, 
вреднује 
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Талесу и фараону, 
одређивање висине дрвета 
мерењем углога и дужине 
његове сенке, мерење 
расојања до 
неприступачних места, 
итд.Талесова теорема ( без 
доказа ). Поређење 
троуглова по сличности – 
коефицијент сличности. 
Применити сличност на 
правоугли троугао и на тај 
начин извести Питагорину 
теорему. 
 

троугла уведена преко 
једнакости углова; 
-савладају поређење 
троуглова по сличности 
(коефициент сличности); 
-примењују на правоугли 
троугао 

Тачка, права, раван 
 

-међусобни односи тачке и 
праве, тачке и равни, две 
праве, праве и равни, две 
равни 
-мимоилазне праве 
-нормала на раван 
- растојање тачке од равни 
- угао између праве и равни 
-ортогонална пројекција на 
раван (тачке, праве и дужи) 
 

Ученике упознати са 
међусобним односима 
тачака, правих и равни у 
простору. Елементе који 
одређују раван и однос 
двеју равни представљати 
сликама, и на тај начин 
развијати ту врсту 
просторног сагледавања. 
Посебно посветити пажњу 
односу равни и на њој 
нормалне праве. 
Ортогонална пројекција 
тачке на раван и 
ортогонално пројектовање 
дужи.  
 

Ученици треба да: 
-схвате међусобне односе 
тачака, правих и равни у 
простору; 
-науче елементе који 
одређују раван; 
-савладају ортогоналну 
пројекцију тачке и дужи на 
раван 

посматра, усваја нова 
знања, пише, дефинише 
нове појмове, именује, 
прати, повезује, комбинује, 
графички представља 

припрема, објашњава, 
указује, упућује, прати, 
помаже, мотивише, едукује, 
вреднује, демонстрира 

Линеарне 
једначине и 

неједначине са 
једном 

непознатом 
 

-решења једначине и 

Ученици треба да решавају 
сложеније примере, 
применом правила којима 
се једначине и неједначине 
трансформишу у њима 
еквивалентне. 
Два израза су 
еквивалентна ( идентичи 

Ученици треба да: 
-решавају линеарне 
једначине и неједначине  ( 
једноставније и сложеније 
примере) 
-примењују једначине и 
неједначине у решавању 
текстуалних задатака 

усваја нова знања, пише, 
дефинише нове појмове, 
именује, прати, повезује, 
самосталан рад 
 

припрема, објашњава, 
указује, упућује, прати, 
помаже, мотивише, едукује, 
вреднује 
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неједначине 
-еквивалентне 
једначине и 
неједначине 
-решавање једначина 
и неједначина 

једнака ) ако се један од 
њих добија из другог 
применом правила 
рачунања у коначном броју 
корака. Истаћи чињеницу да 
су вредности двају 
еквивалентних израза 
једнаке за све допустиве 
вредности променљивих. 
Треба истаћи да је 
алгебарски израз с 
променљивом х линеаран 
ако је еквивалентан изразу 
облика ax+b, и једначина ( 
неједначина ) је линеарна 
ако је еквивалентна 
једначини ( неједначини ) 
ax+b=0 ( ax+b>0, ax+b<0 ). 
 

Призма 
 

-елементи, пресеци, мрежа 
и модел призме 
-површина призме 
-запремина призме 

Да би ученици што лакше 
упознали геометријска тела 
( призму ), њихове елементе 
и својства и научили да 
израчунавају површине и 
запремине ових тела, треба 
користити њихове мреже, 
моделе, скице и слике. 
Препоручљиво је да сами 
ученици цртају мреже и 
израђују моделе 
проучаваних тела. 
Израчунавати површине и 
запремине само оних тела 
која су наведена у програму. 
Извођење формуле за 
запремину везивати за 
прихваћену формулу за 
запремину квадра. 
Погодним примерима из 
физике показати везу 

Ученици треба да: 
-владају појмом призме; 
-рачунају површину и 
запремину када су 
неопходни елементи 
непосредно дати у задатку; 
-кроз примере схвате везу 
између запремине, масе и 
густине тела 

посматра, усваја нова 
знања, пише, дефинише 
нове појмове, именује, 
прати, повезује, комбинује, 
графички представља, 
самосталан рад 
 

припрема, објашњава, 
указује, упућује, прати, 
помаже, мотивише, едукује, 
вреднује, демонстрира 
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између запремине, масе и 
густине тела. 

Пирамида 
 
-елементи, пресеци, мрежа 
и модел пирамиде 
-површина пирамиде 
-запремина пирамиде 

Да би ученици што лакше 
упознали геометријска тела 
( пирамиду ), њихове 
елементе и својства и 
научили да израчунавају 
површине и запремине ових 
тела, треба користити 
њихове мреже, моделе, 
скице и слике. 
Препоручљиво је да сами 
ученици цртају мреже и 
израђују моделе 
проучаваних тела. 
Израчунавати површине и 
запремине само оних тела 
која су наведена у програму. 
Извођење формуле за 
запремину везивати за 
прихваћену формулу за 
запремину квадра. 
Погодним примерима из 
физике показати везу 
између запремине, масе и 
густине тела. 

Ученици треба да: 
-владају појмом пирамиде; 
-рачунају површину и 
запремину када су 
неопходни елементи 
непосредно дати у задатку 

посматра, усваја нова 
знања, пише, дефинише 
нове појмове, именује, 
прати, повезује, комбинује, 
графички представља, 
самосталан рад 
 

припрема, објашњава, 
указује, упућује, прати, 
помаже, мотивише, едукује, 
вреднује, демонстрира 

Линеарна функција 
 

-појам линеарне функције 
-коефицијент правца и 
слободан члан функције 
-нула функције 
-знак функције 
-монотоност 
-график функције 

Говорити о линеарној 
функцији не уводећи општи 
појам функције. Детаљно 
обрадити линеарну 
функцију и њена својства и 
научити ученике да цртају 
графике и читају њихова 
својства. 
 

Ученици треба да: 
-схвате појам и својства 
линеарне функције; 
-владају описом 
координатног система 
(одређују координате 
тачака, осно или 
централно симетричних, 
итд) 

усваја нова знања, пише, 
дефинише нове појмове, 
именује, прати, повезује, 
комбинује, графички 
представља, самосталан 
рад 
 

припрема, објашњава, 
указује, упућује, прати, 
помаже, мотивише, едукује, 
вреднује 

Системи линеарних 
једначина са две 

непознате 
 

Ученици треба да упознају 
линеарну једначину с две 
непознатде, график 
једначине с две непознате ( 
права ) и појам система 

Ученици треба да: 
-решавају системе 
линеарних једначина са две 
непознате 
-примењују системе у 

посматра, усваја нова 
знања, пише, дефинише 
нове појмове, именује, 
прати, повезује, комбинује, 
самосталан рад 

припрема, објашњава, 
указује, упућује, прати, 
помаже, мотивише, едукује, 
вреднује, демонстрира 
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-еквивалентни системи 
-решење система 
-графичка метода 
решавања система 
-метода супротних 
коефицијената 
-метода замене 
-примена система 

једначина; они треба да 
знају да је график једначине 
ax+by+c=0, a≠0 или b≠0 
права и да умеју да нацртају 
тај график. Графички приказ 
и интерпретација система 
линеарних једначина с две 
непознате имају значајну 
улогу. Решавати 
једноставније облике 
система методама замене и 
супротних коефицијената. 
 
У израчунавању линеарних 
једначина с једном 
непознатом и система 
једначина значајну пажњу 
треба посветити њиховој 
примени у решавању разних 
једноставних проблема. 

текстуалним задацима  

Ваљак 
 
-елементи, пресеци, мрежа 
и модел ваљка 
-површина ваљка 
-запремина ваљка 

Да би ученици што лакше 
упознали геометријска тела 
( призму, пирамиду, ваљак, 
купу и лопту ), њихове 
елементе и својства и 
научили да израчунавају 
површине и запремине ових 
тела, треба користити 
њихове мреже, моделе, 
скице и слике. 
Препоручљиво је да сами 
ученици цртају мреже и 
израђују моделе 
проучаваних тела. 
Израчунавати површине и 
запремине само оних тела 
која су наведена у програму. 
Извођење формуле за 
запремину везивати за 
прихваћену формулу за 

Ученици треба да: 
-израчунавају површину и 
запремину ваљка када су 
неопходни елементи 
непосредно дати у задатку 

посматра, усваја нова 
знања, пише, дефинише 
нове појмове, именује, 
прати, повезује, комбинује, 
графички представља, 
самосталан рад 
 

припрема, објашњава, 
указује, упућује, прати, 
помаже, мотивише, едукује, 
вреднује, демонстрира 
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запремину квадра. 
Погодним примерима из 
физике показати везу 
између запремине, масе и 
густине тела. 

Купа 
 
-елементи, пресеци, мрежа 
и модел купе 
-површина купе 
-запремина купе 

Да би ученици што лакше 
упознали геометријска тела 
( призму, пирамиду, ваљак, 
купу и лопту ), њихове 
елементе и својства и 
научили да израчунавају 
површине и запремине ових 
тела, треба користити 
њихове мреже, моделе, 
скице и слике. 
Препоручљиво је да сами 
ученици цртају мреже и 
израђују моделе 
проучаваних тела. 
Израчунавати површине и 
запремине само оних тела 
која су наведена у програму. 
Извођење формуле за 
запремину везивати за 
прихваћену формулу за 
запремину квадра. 
Погодним примерима из 
физике показати везу 
између запремине, масе и 
густине тела. 

Ученици треба да: 
-израчунавају површину и 
запремину купе када су 
неопходни елементи 
непосредно дати у задатку 

посматра, усваја нова 
знања, пише, дефинише 
нове појмове, именује, 
прати, повезује, комбинује, 
графички представља, 
самосталан рад 
 

припрема, објашњава, 
указује, упућује, прати, 
помаже, мотивише, едукује, 
вреднује, демонстрира 

Лопта 
 
-површина лопте 
-запремина лопте 

Да би ученици што лакше 
упознали геометријска тела 
( призму, пирамиду, ваљак, 
купу и лопту ), њихове 
елементе и својства и 
научили да израчунавају 
површине и запремине ових 
тела, треба користити 
њихове мреже, моделе, 
скице и слике. 

Ученици треба да: 
-израчунавају површину и 
запремину лопте када су 
неопходни елементи 
непосредно дати у задатку 

посматра, усваја нова 
знања, пише, дефинише 
нове појмове, именује, 
прати, повезује, комбинује, 
графички представља, 
самосталан рад 

припрема, објашњава, 
указује, упућује, прати, 
помаже, мотивише, едукује, 
вреднује, демонстрира 
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Препоручљиво је да сами 
ученици цртају мреже и 
израђују моделе 
проучаваних тела. 
Израчунавати површине и 
запремине само оних тела 
која су наведена у програму. 
Извођење формуле за 
запремину везивати за 
прихваћену формулу за 
запремину квадра. 
Погодним примерима из 
физике показати везу 
између запремине, масе и 
густине тела. 
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3.4.1.10. БИОЛОГИЈА 
 

Циљеви предмета:  

Циљ наставе биологије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих 

Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје 

мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да усвајањем образовно-васпитних 

садржаја развијају знања, вештине и умења из области екологије и заштите животне средине, уз примену концепта одрживог развоја. 

 
Садржаји по темама 

 
Начин остваривања рада 

 
Стандарди-исходи 

Активности 

ученика у 

образовно-
васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-
васпитном раду 

 

1.НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

2.ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

3.ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ 

КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

4. ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

5. ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

 

 

 

 

 
Облици рада: фронтални, 
индивидуални, групни, рад у 

пару 
Методе рада: метода усменог 

излагања, текстуална метода, 
демонстративна метода, метода 

презентације 
Провера постигнућа: наставни 

листићи, провера остварености 

исхода на крају сваког часа, 

тестови, решавање проблемских 

задатака, прављења мапа појмова 
 

 
-прикупи и анализира податке о 
животним циклусима почевши од 

оплођења; 
-упореди бесполно и полно 

размножавање; 
-идентификује разлике између митозе 

и мејозе на основну промене броја 

хромозома и њихове улоге у развићу 

и репродукцији; 
-одреди однос између гена и 

хромозома и основну улогу 

генетичког материјала у ћелији; 
 -шематски прикаже наслеђивање 

пола и других особина према првом 

Менделовом правилу; 
- одреди положај организма на дрвету 

живота на основу прикупљених и 

анализираних информација о његовој 
грађи; 
- упореди организме на различитим 

позицијама на „дрвету живота” према 

начину на који обављају животне 

 Uloga i značaj jedra u metabolizmu 
ćelije. Deoba ćelije(hromozomi, 

nastajanje telesnih i polnih ćelija). 
DNK i pojam gena (alel, genotip, 
fenotip) 
Prvo Mendelovo pravilo, krvne grupe, 
transfuzija itransplantacija. 
Nasleđivanje pola. 
Nasledne bolesti. 
Životni ciklusi biljaka i životinja. Smena 

generacija.Jednopolni i dvopolni 
organizmi. Značaj i uloga 

polnograzmnožavanja. 

слушање, активно 

укључивање у 

дискусију, 
повезивање са 

претходно 

стеченим знањем, 

извођење 

закључака 
 

 
-Користи 

различите 
; 
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процесе; 
-  користи микроскоп за посматрање 

грађе гљива, биљних и 

животињскихткива; 
 -цртежом или моделом прикаже 
основне елементе грађе ћелије 
једноћелијских и вишећелијских 

организама;  
 - користи лабораторијски прибор и 

школски микроскоп за израду и 

посматрање готових и самостално 

израђених препарата 
- хумано поступа према организмима 

које истражује; 
- користи ИКТ и другу опрему у 
истраживању, обради података и 
приказу резултата. 
- разматра, у групи, шта и како је 

учио/учила и где та знања може да 

примени. 
- идентификује основне 
прилагођености спољашње грађе 

живих бића на услове животне 

средине, укључујући и основне 

односе исхране и распрострањење; 
-једноставним цртежом прикаже 

биолошке објекте које посматра и 

истражује и означи кључне детаље 
-хумано поступа према организмима 

које истражује; 
-користи ИКТ и другу опрему у 
истраживању, обради података и 

приказу резултата. 
-разматра, у групи, шта и како је 

учио/учила и где та знања може да 

примени. 
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3.4.1.11. ХЕМИЈА 

Циљ предмета: 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 зa предметне садржаје. 

 
Садржаји по темама 

 
Начин остваривања рада 

 
Стандарди-исходи 

Активности 

ученика у 

образовно-
васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-
васпитном раду 

MЕТАЛИ, ОКСИДИ И 

ХИДРОКСИДИ 

Метали у неживој и живој природи. 
Општа физичка и хемијска својства 

метала. Алкални и земноалкални метали. 
Гвожђе, бакар, алуминијум, олово и цинк, 

њихове легуре и практична примена. 
Оксиди метала и хидроксиди, својства и 

примена. 
Демонстрациони огледи: 
реакција Na, K, Mg и Ca са водом; 

реакција MgO и CaO са водом и 

испитивање својстава насталог раствора 
помоћу лакмус- хартије; испитивање 

електропроводљивости раствора натријум- 
хидроксида. 
Лабораторијска вежба I: испитивање 

физичких својстава метала; реакција 

метала са киселинама. 

У оквиру прве две теме, 

ученици упознају заступљеност 
неметала и метала у природи. 

Видове налажења елемената у 

природи ученици сагледавају на 

основу структуре њихових атома 

и, према томе, реактивности 

елемената. У прегледу и путем 

огледа обрадити својства 

неметала, оксида неметала и 

киселина. 
Ученике стално подстицати да 

самостално састављају формуле 
оксида на основу знања валенце 

неметала, односно метала, као и 

да пишу формуле киселина и 

хидроксида.  

− поседовати знање о заступљености 
метала и њихових једињења у 

природи; 
− знати физичка својства метала; 
− разумети хемијска својства метала; 
− повезивати својства метала са 

положајем у Периодном систему 

елемената; 
− знати значење појма хидроксид; 
− уме да примењује правила писања 

формула хидроксида; 
− разумети начине добијања 

хидроксида; 
− бити способан да испитује физичка 

својства метала; 
− знати да примењује начине 

доказивања хидроксида 

индикаторима; 
− моћи да разликује оксиде, киселине и 

хидроксиде на основу формула; 
− знати својства метала која одређују 

њихову практичну примену; 
− знати својства и примене важнијих 

легура; 
− знати да наведе заступљеност метала 

и неметала, неорганских и органских 

једињења у живој и неживој природи; 

Ученици повезују 

видове налажења 
метала у природи (у 

елементарном виду 

или у виду 

једињења) са 

структуром атома, 

односно 

реактивношћу 

метала. 
Ученици градиво 

седмог разреда 

повезују са 
положајем метала у 

групи и периоди 

Периодног система 

елемената и 

његовом 

реактивношћу. 
У оквиру 

вежбе ученици 
испитују основна 

физичка својства 

метала (агрегатно 
стање, боја, 

проводљивост 

електричне струје и 

Демонстрац

иони огледи и 
лабораторијске 

вежбе 

омогућавају 

ученицима да 

уоче физичка 

својства метала 

(боја, 

проводљивост 

електричне струје 

и топлоте, 

магнетичност). 
Приликом 

посматрања 

демонстрационих 

огледа питањима 

усмеравати и 

подстицати да 

уочавају својства 

метала, њихових 

оксида и 

хидроксида. 

Демонстрациони
м огледом 

показати да 

брзина корозије 
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− умети да испита и опише физичка 

својства метала и неметала и да их 

повеже с њиховом практичном 

применом; 
− умети правилно да рукује 

лабораторијским посуђем, прибором 
и супстанцама, и да показује 

одговоран однос према здрављу и 

животној средини; 
− знати да изведе експеримент према 

датом упутству и умети табеларно и 

графички да прикаже податке, 

формулише објашњења и изведе 

закључке. 

топлоте, 

магнетичност). На 

основу огледа 

ученици уочавају да 

заједничка својства 

метала нису 
подједнако 

изражена код свих 
метала. Они треба 

да науче да је 

кисеоник неопходан 

реактант за реакције 

оксидације метала, 

као што су рђање и 

сагоревање, и да 

упоређују тежњу 

различитих метала 

да подлежу том 
типу реакције. 

зависи од услова 

(под водом, на 

додирној 

површини воде и 

ваздуха, у 

ваздуху). Такође, 
потребно је 

указати на то да 

оксиди неких 

метала са водом 

граде хидроксиде, 

а неки не реагују 

са водом 

(гвожђе(III)-оксид 

и алуминијум-
оксид).  

НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ И 

КИСЕЛИНЕ 

Неметали у неживој и живој природи. 
Општа физичка и хемијска својства 

неметала. Халогени елементи, 
сумпор, азот, фосфор и угљеник. 
Оксиди неметала и киселине, својства и 

примена. 
Демонстрациони огледи: 
добијање сумпор(IV) -оксида и 

испитивање његових својстава; 
разблаживање концентроване сумпорне 

киселине; добијање угљеник(IV)-оксида 

и испитивање његових својстава; 

испитивање електропроводљивости 

дестиловане воде и хлороводоничне 

киселине; 
доказивање базних својстава воденог 

раствора амонијака. 
Лабораторијска вежба II: 

У оквиру прве две теме, 

ученици упознају заступљеност 

неметала и метала у природи. 

Видове налажења елемената у 

природи ученици сагледавају на 

основу структуре њихових атома 

и, према томе, реактивности 

елемената. У прегледу и путем 

огледа обрадити својства 

неметала, оксида неметала и 

киселина. 
Ученике стално подстицати 

да самостално састављају 

формуле оксида на основу знања 

валенце неметала, односно 

метала, као и да пишу формуле 

киселина и хидроксида.  

− поседује знање о заступљености 

неметала и њихових једињења у 

природи; 
− зна физичка својства неметала; 
− разуме хемијска својства неметала; 
− уме да повезује својства неметала са 

положајем у Периодном систему 

елемената; 
− зна правила писања формула оксида и 

уме да их примењује; 
− зна да представља хемијским 

једначинама реакције оксидације; 
− зна примене важнијих неметала и 

њихових једињења у свакодневном 

животу; 
− зна значење појмова оксид и 

оксидација; 
− зна значење појма киселина; 
− разуме начине добијања киселина; 
− уме да разликује на основу формула 

Ученици сазнају 

који су 

најзаступљенији 

неметали у неживој 

и живој природи и 

да уоче сличности и 

разлике у 

заступљености. 
 На основу знања 

стеченог у седмом 

разреду о структури 
атома која 

условљава 

реактивност 

елемената и начин 

њиховог 

међусобног 

повезивања 

(хемијска веза), 

ученици закључују 

у ком виду се 

Комбиновани 

облици рада, кроз 

систематизацију 

усвојених знања. 

Подстицање 

ученика на 

мисаону 

активност; 

пружање нових 

информација.  
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испитивање физичких својстава 

неметала. 
Лабораторијска вежба III: 
доказивање киселости неорганских 

киселина помоћу лакмус- хартије.  

оксиде и киселине; 
− зна и уме да примењује начине 

доказивања киселина помоћу 

индикатора. 

неметали налазе у 

природи (у 

елементарном виду 

или у виду 

једињења).  
Упознајући кроз 
огледе својства 

кисеоника и 

неметала, ученици 

треба да науче да је 

важно хемијско 

својство кисеоника 
грађење оксида. 

Другим речима, они 

формирају знање о 

томе да је кисеоник 

неопходан реактант 

у реакцијама 
сагоревања. 

На сваком часу 

на коме се изучавају 

оксиди и киселине, 

ученике подстицати 

да пишу формуле 

оксида и киселина. 

Уз тривијалне 

називе оксида и 
називе киселина, 

дати и њихове 
називе по анјонској 

номенклатури.  
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СОЛИ 

Добијање соли. 
Формуле соли и називи. Дисоцијација 

соли. Физичка и хемијска својства соли. 
Примена соли. 
Демонстрациони огледи: 
реакција неутрализације хлороводоничне 

киселине и раствора натријум-
хидроксида; 
реакција између метала и киселине; 

хемијске реакције соли: између 

калцијум-карбоната и хлороводоничне 

киселине, раствора гвожђе(III)-хлорида и 

натријум-хидроксида, раствора сребро- 
нитрата и натријум-хлорида. 
Лабораторијска вежба IV: добијање 

соли и испитивање растворљивости 

различитих соли у води; добијање 

баријум- сулфата; доказивање 

угљеник(IV)-оксида и настајање 

калцијум- карбоната.  

Учење о солима у оквиру 

треће теме базирати на знању о 

јонским једињењима, стеченом у 

седмом разреду. И у оквиру ове 

теме На крају теме организовати 

систематизацију знања о саставу 
и својствима оксида, киселина, 

хидроксида и соли.  
  

− знати значење појма соли; 
− умети да саставља формуле соли на 

основу назива; 
− умети да саставља називе соли на 

основу формуле; 
− разумети начине добијања соли; 
− бити способан да уочи генетску 

повезаност оксида, киселина, 

хидроксида и соли; 
− знати физичка својства соли; 
− разумети хемијска својства соли; 
− бити способан да разликује оксиде, 

киселине, хидроксиде и соли на 

основу формула; 
− знати примене важнијих соли; 
− знати шта су електролити; 
− знати да објасни појам 

електролитичке дисоцијације; 
− разумети реакције електролитичке 

дисоцијације киселина, хидроксида и 

соли и умети да их представља 

хемијским једначинама; 
− умети да тумачи pH-скалу; 
− знати pH-вредност воде; 
знати киселост неких супстанци из 

свакодневног живота (сапуна, кафе, итд.). 

Ученици 

самостално 

састављају формуле 

соли, уче о 

заступљености 

њима најпознатијих 
соли у природи, као 

и о значају и 

примени важних 

соли. 
Ученици 

сазнају својства, 

примену и добијање 

кухињске соли. 

Повезивање са 

свакодневним 

животом сазнају о 

тврдоћи воде, састав 
минералних вода, 

деминерализацију 

воде итд.  
 

Наставник 

планира наставне 

ситуације у 

којима ученици 

вежбају 

састављање 
формула соли 

киселина које су 

обрађене у теми 

Неметали, оксиди 

неметала и 

киселине. 
На примеру 

припремања 

физиолошког 

раствора, тему 

Соли повезати са 

темом Хомогене 
смеше – раствори 

односно са 

квантитативним 

саставом 

раствора, што је 

обрађивано у 

седмом разреду. 
На крају обраде 

теме кроз 

различите 

примере 
(обухватајући и 

оне обрађене у 

првој и другој 

теми) указати на 

међусобну 

повезаност класа 

неорганских 

једињења и тако 

систематизовати 

усвојена знања о 

својствима 
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оксида, киселина, 

хидроксида и 

соли.  

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА И 

ЊИХОВА ОПШТА СВОЈСТВА 

Својства атома угљеникa и 

многобројност органских једињења. 

Функционалне групе и класе органских 

једињења. 
Општа својства органских једињења. 
Демонстрациони огледи: 
упоређивање својстава органских и 

неорганских једињења; доказивање 

угљеника у органским супстанцама.  

У оквиру теме ученици уче о 

основним својствима  
органских једињења, по којима 

се разликују од неорганских, и о 

физичким и  
хемијским својствима неких 

класа органских једињења.  

− знати да су једињења угљеника, 

изузев оксида, угљене киселине и 

њених соли (карбоната и хидроген-
карбоната) – органска једињења; 

− разумети да узрок многобројности 

органских једињења лежи у 

различитим начинима повезивања 

угљеникових једињења; 

− знати општа својства органских 

једињења. 

Ученици уочавају 

разлике у 

својствима 

органских и  
неорганских 

једињења. 

Формирају знање  о 

томе да у састав 

свих органских  
једињења улази 

угљеник и повезују 

могућност грађења 

великог броја 

органских  
једињења са 

структуром 

угљениковог атома. 

Објашњава да су 

органска 

једињења – 
једињења 

угљеника; наводи 

ученике да уоче 
значај 

угљеникових 

једињења као 
састојака 

целокупног живог 

света; да зна да су 

угљеникови 

атоми у 

органским 

једињењима 

четворовалентни; 

разуме да 

угљеников атом 

гради четири 
ковалентне везе; 
разуме да су 

органска 

једињења 

ковалентног типа; 
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разуме да се 

угљеникови 

атоми међусобно 

везују у отворене 

и затворене 

низове; разуме 
многобројност и 

поделу органских 

једињења. 

УГЉОВОДОНИЦИ 

Подела угљоводоника. Номенклатура. 

Изомерија. 
Физичка својства угљоводоника. 

Хемијска својства угљоводоника. 

Полимери. 
Нафта и земни гас. 
Демонстрациони огледи: 
испитивање растворљивости и 

сагоревање n-хексана (медицински 

бензин); 
разликовање засићених и незасићених 

ацикличних угљоводоника (реакција са 

калијум-перманганатом). 
Вежба V: састављање модела молекула 

угљоводоника, писање структурних 

формула и именовање угљоводоника.  

У оквиру теме ученици уче о 

основним својствима  
органских једињења, по којима 

се разликују од неорганских, и о 

физичким и  
хемијским својствима неких 

класа органских једињења 

(угљоводоници, алкохоли,  
карбоксилне киселине и естри).  

− знати састав, поделу и физичка 

својства угљоводоника; 
− умети да саставља формуле и називе 

једноставнијих угљоводоника; 
− знати састав, поделу и физичка 

својства угљоводоника; 
− моћи да разликује  алкане, алкене и 

алкине на основу молекулске и 
структурне формуле и на основу 

назива; 
− знати да саставља формуле и називе 

једноставнијих угљоводоника; 
− знати да угљоводоници подлежу 

реакцији сагоревања у којој се 

ослобађа топлота; 
− разумети основне хемијске реакције 

алкана (супституција), алкена и 

алкина (адиција); 
− знати да су главни природни извори 

угљоводоника нафта и земни гас; 
− знати примене важнијих деривата 

нафте и земног гаса; 
− знати примене важнијих полимера. 

Ученици  пишу 

структурне и 

рационалних  
структурних 

формула, претходно 

састављају и 

посматрају моделе  
молекула 

угљоводоника. 
Именију 

угљоводонике. 
Испитивање 

растворљивости и 

сагоревање n-
хексана. 

Именовање 

угљоводоника 

показати на 

неколико  
једноставних 

примера, 

укључујући и 

именовање 

изомера. 
Хемијска својства    

засићених и  
незасићених  

угљоводоника 

треба обрадити 

упоредо, што 

омогућава 

сагледавање  
њихове 

сличности 

(сагоревање) и 
различитости 

(супституција, 

адиција). 
Од хемијских 

својстава 
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угљоводоника 

навести  она која 

омогућавају  
практичну 

примену 

угљоводоника: 
-  сагоревање  –  
употреба 

угљоводоника као 

извора енергије 

(земни и  
рафинеријски гас, 

бензин, дизел 

гориво, мазут);  
-  реакције 

супституције и 

адиције  –  од 

угљоводоника се 
може добити  
мноштво 

једињења 

различите 

практичне намене 

која, поред атома 

угљеника  
и водоника, 

садрже и атоме 

других елемената 

(на  пример, 
производња  
пластичних маса, 

тефлона, фреона, 

боја, 

инсектицида…).  
Ароматичне 

угљоводонике 

обрадити на 

информативном 

нивоу, указујући 

на  
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њихову слабу 

реактивност и 

токсичност. 
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА 

КИСЕОНИКОМ 

Алкохоли – номеклатура, својства и 
примена. 
Карбоксилне киселине – номенклатура, 

својства и примена. Масне киселине. 
Естри – номеклатура, својства и примена. 
Демонстрациони огледи: 
добијање алкохола алкохолним врењем; 

доказивање киселости карбоксилних 

киселина; 
лабораторијско добијање и испитивање 

својстава етил-етаноата. 

Лабораторијска вежба VI: физичка и 

хемијска својства органских једињења са 
кисеоником; испитивање 

растворљивости алкохола 
и карбоксилних киселина са различитим 

бројем атома угљеника у молекулу у 

води и неполарном растварачу; реакција 

етанске и лимунске киселине са 

натријум-хидрогенкарбонатом.  

Карбонилна једињења упутно је  

обрадити као оксидационе 

производе  
одговарајућих алкохола, уз 

указивање на практични значај 

метанала  
(формалдехида) и пропанона 

(ацетона). Поред примене у 

свакодневном животу,  
потребно је нагласити важност 

органских једињења са 

кисеоником као  
индустријских сировина. 

Ученицима треба указати на 
штетно физиолошко  
деловање алкохола и проблем 

алкохолизма. У корелацији са 

наставом биологије,  
ученици могу самостално, из 

различитих извора, да 

прикупљају информације о  
утицају алкохола на организам.  
Током обраде наставних садржаја 

о карбоксилним киселинама, 

ученици  
уочавају сличности и разлике у 
својствима неорганских и 

органских киселина.  

− уочити да је хидроксилна група 

алкохола функционална група која 

карактерише алкохоле као класу 
органских једињења; 

− знати да примењује  правила 

номенклатуре алкохола; 
− бити способан да разликује алкохоле 

на основу различитих подела; 
− бити способан да повезује  добијање 

етанола са претходно стеченим 

знањима; 
− разумети  да су физичка и хемијска 

својства алкохола   одређена 

присуством хидроксилне групе; 
− бити способан да уочава, испитује, 

анализира и закључује о својствима 

алкохола на основу огледа; 
− бити способан да повезује претходна 

знања са применом алкохола и да 

разуме примену етанола као замену 

за фосилна горива; 
− моћи да уочи функционалну групу 

карактеристичну за карбоксилне 

киселине; 
− знати да примењује  правила 

номенклатуре карбоксилних 

киселина; 
− умети да повезује знања о органским 

киселинама (сирћетна, лимунска, 

млечна киселина) са знањима из 

других предмета или из свакодневног 

живота; 
− умети да повезује присуство 

карбоксилне групе са  физичким и 

хемијским својствима карбоксилних 

киселина; 

Ученици уочавају 

да су својства 

органских једињења 
са истим бројем  
угљеникових атома 

различита, у 

зависности од 

функционалне 

групе. Такође, уче  
именовање 

органских једињења 

према 

функционалној 

групи коју садрже и 
повезују  
одређену 

функционалну 

групу у молекулу са 

својствима 

једињења.  
  

Уз називе  
једињења према  

IUPAC  
номенклатури 

навести и 

тривијалне називе 

представника  
органских 

једињења са 

кисеоником.  
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− умети да уочава, објашњава, 

анализира својства карбоксилних 

киселина и да закључује о њима на 

основу огледа испитивања својстава 

сирћетне киселине. 
− умети да повезује знања о општим 

својствима карбоксилних киселина са 

својствима виших масних киселина; 
− разумети да су више масне киселине  

састојци примарних биомолекула – 
масти и уља; 

− усвојити појам естара; 
− разумети правила номенклатуре 

естара; 
− разумети реакције естерификације;  
− бити способан да уочава својства 

естара на основу огледа; 
− разумети утицај својстава естара 

присутних у природним производима 

на њихове одлике.  
БИОЛОШКИ ВАЖНА ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА 

Масти и уља. 
Угљени хидрати у прегледу: 

моносахариди (глукоза и фруктоза), 

дисахариди (сахароза и лактоза), 

полисахариди (скроб и целулоза). 

Амино-киселине. Протеини. 
Витамини. 
Демонстрациони огледи: 
сапонификација масти – сапуни. 
Лабораторијска вежба VII: 
испитивање растворљивост масти и уља, 

и угљених хидрата у води; доказивање 

скроба; денатурација протеина.   

Неопходно је да ученици знају о 

својствима, биолошком и 

техничком значају масти и уља, 

као и о примени ових једињења 

као сировина или полупроизвода 

у даљој хемијској преради, на 

пример, добијање маргарина из 

уља и производња сапуна.  
Енергетска улога масти и уља у 
живим бићима и њихов значај за 

правилну  
исхрану, као и значај 

незасићених масних киселина за 

исхрану, могу да се обраде  
кроз самосталне радове ученика. 
У корелацији са наставом 

биологије ученици уче да 

глукоза, као основни  
извор енергије за жива бића, 

настаје процесом фотосинтезе. 

− знати хемијски састав масти и уља; 

− знати физичка својства масти и уља; 

− разумети основна хемијска својстава 

масти и уља; 

− поседовати знање о значају и улози 

масти и уља у живим бићима; 

− знати шта су угљени хидрати и о 

њиховом значају и улози у живим 

бићима; 

− знати да представља  структурним 

формулама глукозу и фруктозу; 

− разумети физичка својства угљених 

хидрата; 

Ученици треба да 

пронађу 

заступљеност 

угљених хидрата у 

природи и њихову 

примену у 

свакодневном 

животу: сахарозе у 

прехрамбеној 
индустрији, скроба 

у прехрамбеној и 

фармацеутској 

индустрији, памука 

и целулозе у 

текстилној 

индустрији.... 
На примеру 

сахарозе и 

инвертног шећера 

тереба да направе 

У оквиру 

теме ученици 

треба да науче да 

се исхраном 

уноси шест 

главних врста 

супстанци 

неопходних 

људском 
организму 

(протеини, 

угљени хидрати, 

масти и уља, 

витамини, 

минерали и вода), 

о важности 

правилне 

исхране, као и о 

поремећајима 

исхране. У складу 



301 

 

Потребно је ученицима  
хемијском једначином приказати 

процес фотосинтезе, да би  

сагледали да  од  
једноставних неорганских 

молекула, угљеник(IV)-оксида и 
воде, под одређеним  
условима, настају сложени 

молекули органског једињења 

(глукозе).  Грађење  
полисахарида треба представити 

као начин да се енергија 

складишти. Треба  
указати на градивну и заштитну 

улогу целулозе у биљкама.  
Потребно је истаћи да  
су скроб и целулоза природни 

полимери изграђени различитим 
везивањем истих 

моносахаридних јединица.  

− моћи да разликује према сложености 

моносахариде, дисахариде и 

полисахариде; 

− поседовати знање о практичној 

примени угљених хидрата; 

− знати структуру амино-киселина. 

− знати формуле и називе важнијих 

амино-киселина; 

− знати да су протеини природни 

полимери протеинских амино-
киселина; 

− знати значај есенцијалне амино-
киселине; 

− имати знање  о значају и улози 

протеина у живим бићима; 

− моћи да наведе животне намирнице 

богате мастима и уљима, угљеним 

хидратима и протеинима; 

− знати да разликује витамине према 

растворљивости у води; 

− поседовати знање о значају и улози 

витамина у људском организму; 
− бити способан да испитује и уочава 

својства масти и уља, угљених 

хидрата и протеина на основу огледа; 

− умети да докаже постојање скроба у 

намирницама. 

разлику између 

једињења и смеша, а 

кристализацију 

меда објасне као 

кристализацију 

презасићеног 
раствора. 
  

са тим, 

целисходно је и 

функционално 

упутити их да из 

различитих 

извора пронађу 
информације о 

важности 

витамина (и 

минерала), као и о 

намирницама у 

којима се налазе 

наведене 

супстанце. 
У оквиру 

теме ученици 

треба да науче да 

се исхраном 
уноси шест 

главних врста 

супстанци 

неопходних 

људском 

организму 

(протеини, 

угљени хидрати, 

масти и уља, 

витамини, 

минерали и вода), 
о важности 

правилне 

исхране, као и о 

поремећајима 

исхране. У складу 

са тим, 

целисходно је и 

функционално 

упутити их да из 

различитих 

извора пронађу 
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информације о 

важности 

витамина (и 

минерала), као и о 

намирницама у 

којима се налазе 
наведене 

супстанце.  
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ЗЕЛЕНА ХЕМИЈА 

Загађивачи, загађујуће супстанце и 

последице загађивања. Рециклажа. 
Зелена хемија.  

У оквиру последње теме 

потребно је разморитити узроке 

загађивања  
животне средине, како човек 

својим активностима томе 

доприноси и како се  
последице ових утицаја могу 

умањити. Полазећи од својстава 

разматраних  
неорганских и органских 

супстанци, неопходно је 
утврдити шта су загађивачи  
ваздуха, воде и земљишта. 

Такође, важно је истаћи  

допринос хемије за очување и  
унапређење квалитета животне 

средине. 

− поседовати знање о загађивачима 

(неорганским и органским 

супстанцама) ваздуха, воде и 

земљишта и мерама заштите; 
− знати да рукује супстанцама и 

комерцијалним производима у складу 

с ознакама опасности,упозорења и 

обавештења на амбалажи; 
− знати да се придржава правила о 

начину чувања производа и одлагању 
отпада; 

− знати да наведе загађујуће супстанце 

ваздуха, воде и земљишта и опише 

њихов утицај на животну средину; 
− знати да критички процени 

последице људских активности које 

доводе до загађивања воде, 

земљишта и ваздуха; 
− знати да објасни значај планирања и 

решавања проблема заштите животне 

средине. 

Посматра 
Поставља питања 
Закључује 

У оквиру 

теме ученици 

сазнају о 

неорганским и 

органским 

супстанцама – 
главним 

загађивачима 

ваздуха, воде и 
земљишта. У вези 

са тим, 

размотрити 

узроке 

загађивања 

животне средине 

и, на основу 

својстава 

супстанци, 

размотрити 

њихов утицај на 
околину и жива 

бића, као и мере 

превенције.  
Важно је 

истаћи допринос 

хемије за очување 

и унапређење 

квалитета 

животне средине 

кроз истраживање 
сложености 
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хемије земље, 

вода у природи, 

атмосфере и 

биосфере, кроз 

развој нових 

реагенаса, метода 
и инструмената за 

детекцију и 

идентификацију 

опасних 

супстанци. 
Један од 

часова за 

утврђивање и 

систематизацију 

садржаја ове 

наставне теме 

може се 
предвидети за 

израду мини-
пројекта о 

заштити животне 

средине у 

локалним 

условима. 
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3.4.1.12. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 
 

Циљ предмета: Циљ наставе учења предмета техника и технологија је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради 

одговоран однос према раду и производњи, животном и радном окружњу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи 

увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијално   
                     

 
Садржаји по темама 

 
Начин остваривања 

рада 

 
Стандарди-исходи 

Активности 

ученика у 

образовно-
васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-
васпитном раду 

• Увод у електротехнику, рачунарство 
и мехатронику. Електрична 

инсталација – опасност и мере 

заштите. Примена електричних 

апарата и уређаја у домаћинству, 

штедња енергије и енергетска 

ефикасност. 
Професије (занимања) у области 

електротехнике и мехатронике.• Упознат 
са подручјима човековог рада и 

производње, занимањима и пословима у 

области машинске технике. 

• Основне компоненте ИКТ уређаја. 
Управљање процесима и стварима на 

даљину помоћу ИКТ. Основни 

симболи у електротехници. 
Рачунарски софтвери за симулацију рада 

електричних кола. Израда и управљање 

електромеханичким моделом. 

Електроенергетски систем. 
Производња, трансформација и 

пренос електричне енергије. 

Обновљиви извори електричне 

енергије. Електроинсталациони 

материјал и прибор. Кућне 

Животно и радно 

окружење 
У области животно и радно 

окружење, обрађују се садржаји 

првенствено везани за 

електротехнику, рачунарство и 
мехатронику. Уз помоћ 

различитих медија потребно је, у 

најкраћим цртама, приказати 

развој ових грана технике као и 

њихову међусобну повезаност. 
Саобраћај 

Преглед карактеристика 

класичних саобраћајних 

средстава треба заокружити 

електронским подсистемима, као 

и конструкцијама и функцијама 

средстава на електрични погон и 
хибридних возила. Препоручује 

се да ученици самостално, путем 

доступних извора знања, истраже 

предности и недостатке возила на 

електрични и хибридни погон и 

упореде их са конвенционалним 

возилима. 
Техничка и дигитална 

писменост 
Упознати ученике са основним 

− Повеже развој машина и њихов 

допринос квалитета живота и рада 
− Повеже ергономију са здрављем и 

конфором људи при употреби 

техничких средстава 
− Анализира да ли је коришћење одређене 

познате технике и технологије у складу 

са очувањем животне средине 
− Истражи могућност смањења трошкова 

енергије у домаћинству 
− Повеже занимања у области 

произтводних техника и технологија са 

сопственим интересовањем 
− Разликује врсте транспортних машина  
− Повеже подсистеме код возила 

друмског саобраћаја са њиховом улогом 
− Провери техничку исправност бицикла 
− Демонстрира поступке одржавања 

бицикла или мопеда 
− Самостално црта скицом или техничким 

цртежом предмете користећи 

ортогонално или просторно 

приказивање. 
− Користи CAD технологију за креирање 

техничке документације 
− Образложи предност употребе 3d 

посматра, слуша, 

подстиче, ради у 

тиму, учествују у 

практичном раду, 

учествују у 

извођењу огледа. 
 
 
 
 
посматра, слуша, 
подстиче, ради у 

тиму, учествују у 

практичном раду, 

учествују у 

извођењу огледа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
посматра, слуша, 

подстиче, ради у 

 
Организује и 

релализује 

наставу. 
Презентује. 
Усмерава ученике  
Подстиче на 

размишљање. 
Развија ко 

ученика 

аналитичко, 
синтетичко, 

индуктивно, 

дедуктивно 

мишљење. 
Прати 

напредовање 

ученика  
Наводи ученике 

на одговарајуће 

закључке 
Упознаје из са 

техничким 
напредком од 

праисторије до 

данашњег доба 
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електричне инсталације. 
Састављање електричних кола 
Коришћење фазног испитивача и 

мерење електричних величина 

мултиметром. 
Електричне машине. 
Електротехнички апарати и уређаји 

у домаћинству. Основни 

електронике. 
Рециклажа 

електронских компоненти. 

Саобраћајна средства на 

електропогон – врсте и 

карактеристике. Хибридна 

возила. 
Електрични и електронски уређаји 

у саобраћајним средствима. 
Основи телекомуникација. 

Моделовање електричних 

машина и уређаја. Огледи 

са електропанелима. 
Коришћење интерфејса за 

управљање помоћу рачунара. 
Израда и коришћење једноставног 

школског робота управљаним 

вештачком интелигенцијом. 
Рад на пројекту: 
– израда производа/модела; 
– управљање моделом; 

представљање производа/модела. 

симболима и ознакама које се 

користе у електричним шемама и 

оспособити их за њихово цртање. 

Приликом реализације ове 

активности користити 

једноставне шеме. 
Демонстрирати рад са софтвером 

за симулацију рада електричних 

кола примереним узрасту и 

предзнањима ученика. 
Ресурси и производња 

На почетку изучавања 

ове области упознати 

ученике, на 

информативном 

нивоу, са 

електроенергетским 

системом наше земље. 
Шта га чини, које су потребе 

за електричном енергијом, а 

који потенцијали за 
производњу којима 

располажемо. 
 

Конструкторско моделовање 
Ова област је 

сложенија јер се у њој 

по вертикали повезују 

садржаји како 

претходних разреда 

тако и осмог разреда. 

У овом делу програма 

ученици кроз 
практичан рад 

примењују претходно 

стечена знања и 

вештине кроз 

моделовање 

електричних машина и 

штампе у изради тродимензионалних 

модела и макета 
− Управља моделима користећи рачунар 
− Објасни улогу основних компоненти 

рачунара, таблета , паметних 

телефона,и осталих савремених ИКТ 

уређаја 
− Објасни улогу вештачке интелигенције 

и примену у свакодневном животу 
− Аргументуј значај рационалног 

коришћења располживих ресурса на 

Земљи 
− Идентификује материјале који се 

користе у машинству и на основу 

њихових својстава процењује 

могућност примене 
− Користи прибор за мерење у машинству 

водећи рачуна о прецизности мерења 
− Врши операције обраде материјала који 

се користе у машинству , помоћу 

одговарајућих алата , прибора и машина 

и примени одговарајуће мере заштите 

на раду 
− Објасни улогу одређених елемената 

машина и механизама на једноставном 

примеру 
− Образложи значај примене савремених 

машина у машинској индустрији и 

предности роботизације производних 

процеса 
− Објасни основе конструкције робота  
− Класификуј погонске машине – моторе 

и повежи их са њиховом применом 
− Самостално-тимски истражи и реши 

задати проблем у оквиру пројекта  
− Изради производ у складу са 

принципима безбедности на раду 

тиму, учествују у 

практичном раду, 

учествују у 

извођењу огледа. 
 
 
 
 
 
 
 
посматра, слуша, 

подстиче, ради у 

тиму, учествују у 

практичном раду, 

учествују у 

извођењу огледа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
посматра, слуша, 

подстиче, ради у 
тиму, учествују у 

практичном раду, 

учествују у 

извођењу огледа. 
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уређаја. То је 

неопходно пошто се та 

знања и вештине 

појављују и у 

реализацији делова 

пројекта. 
 

− Тимски представи идеју , поступак 

израде и производ 
− Креира рекламу за израђен производ 
− Врши е-кореспонденцију у складу са 

правилима и препорукама са циљем 

унапређења продаје 
− Процењује свој рад и рад других на 

основу постављених критеријума 

(прецизност , педантност и сл.) 
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3.4.1.13. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 
Циљ: Циљ учења предмета Физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке способности, моторичке 

вештине и знања изобласти физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког 

вежбања у савременим условима живота и рада. 

Наставни садржаји Циљ учења Мећупредметне 

компентенције 
Начин остваривања 

програма 

Активности ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: Ученика Наставника 

ФИЗИЧКE 
СПОСОБНОСТИ 
 
Основни 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 

Подстицање раста и 

развоја и утицање на 

правилно држање 

тела 
Развој и усавршавање 

основних 
моторичких 

способности  

Компетенциија за 

учење, 
естетичка 

компетенција, 
комуникација, 
одговоран однос 
према здрављу 

решавање 

проблема, 
сарадња, 
Дигитална 

компетенција за 

целоживотно 

учење 

Применом 

одговарајућих 

метода, облика и 

форми рада       
Вежбањем у сали, 

школском дворишту 
и на отвореном 

игралишту за мали 

фудбал и рукомет, у 

кућним условима, 

приказ продукта 

активности и 

достављање путем 

Гугл учионице, 

имејлом или 

друштвеним 

мрежама. 

Посматрају и 
прате ТВ часове 
слушају 
питају 
демонстрирају 
вежбају 
учествују у 

организацији 

такмичења 
практично 

примењују стечена 

знања на 

часовимаи у 

реалном животу, 

користи ИКТ. 

Планира  
организује 
демонстрира 
припрема, ПП 

презентације, 

квизове, 
анкете,прати 
мотивише 
Евидентира 
сублимира 

резултате 

умножава и 

доставља 

остварене 

резултате са 

тестова за развој 

моторичких 

способности 

Одабере и примени комплексе 

простих и општеприпремних 

вежби одговарајућег обима и 

интензитета у вежбању; 
Користи научене вежбе у 

спорту, рекреацији и другим 
ситуацијама; 
Упоређује и анализира 

сопствене резулатате са 

тестирања са референтним 

вредностима; 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 

СПОРТ И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Атлетика 
Истрајно трчање 
Спринтерско трчање. 
Штафетно трчање 
Скок удаљ. 
Бацања кугле. 
Скок увис (леђна техника). 

Стицање и 

усавршавање 

моторичких умења и 

навика из атлетике и 

спорстске 
гимнастике , 

учествовање на 

разним 

манифестацијам и 

догађајима и 

такмичењима. 

Компетенциија за 

учење, 
естетичка 

компетенција, 
комуникација, 
одговоран однос 

према здрављу 
решавање 

проблема, 
сарадња, рад са 

подацима и 

Редовна настава, 

обавезне физичке 

активности 
Кроз активности у 

Дечијој и Спортској 
недељи 
Кросевима (јесењи и 

пролећни) 
Такмичењем (унутар 

одељења и 

међуодељењским). 

Посматрају и 
прате ТВ часове 
слушају 
питају 
демонстрирају 
вежбају 
учествују у 

организацији 

такмичења 
практично 

примењују стечена 

Планира  
организује 
демонстрира 
припрема, ПП 

презентације, 
квизове, 

анкете,прати 
мотивише, 
поставља у 

виртуелној 

учионици 

Примени усвојене технике 

кретања у игри, спорту и 

другим разрличитим 

ситуацијама; 
Примени атлетске дисциплине 
у складу са правилима; 
Развија своје физичке 

способности применом 

вежбања из атлетике; 
Одржава равнотежу у 

различитим кретањима, изводи 
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Бацање „вортекс-а“. 
Четворобој 
Спортска гимнастика 
Вежбе и комбинације вежби 

карактеристичних за 

поједине справе:  
Тло 
Прескок  
Вратило  
Двовисински разбој 

Паралелни разбој 
Кругови 
Греда 
Проширени садржаји: 
На тлу и справама сложеније 

вежбе и комбинације вежби 

информацијама, 

дигиталне 

компетенције, 

одговоран однос 

према околини, 

естетичка 

компетенција. 

 
Поделом ученика 

према полу , према 

нивоу усвојености 

вежби из претходног 

разред и њиховим 

способностима. 
Коришчењем станица, 

полигона, чувањем, 
помагањем , 

коришћењем паметне 

табле,  
примена ИКТ-а.  

знања на часовима 

и у реалном 

животу, користи 

ИКТ. 

сублимира, 

систематизује  

вреднује 

ротације тела; 
Примени вежбања из 

гимнатике за развој физичких 

спосбности; 

ОСНОВЕ ТИМСКИХ 

СПОРТСКИХ ИГАРА 
Одбојка: 
 Елементи технике тактике. 
Игра уз примену правила. 
Футсал: 
Игра уз примену правила 
Елементи технике и тактике. 
Рукомет: 
Елементи технике и тактике 
Игра уз примену правила 
Кошарка: 
Елементи технике и тактике 
Игра уз примену правила 
Активност по избору. 
ПОЛИГОНИ 
Полигон у складу са 

реализованим моторичким 

садржајима 
Елементарне игре  

Стицање и 

усавршавање 

моторичких умења 

и навика из 

одбојке,футсала, 

рукомета, кошарке,  

Компетенциија за 

учење, 
естетичка 

компетенција, 
комуникација, 
одговоран однос 

према здрављу 
решавање 

проблема, 
сарадња. 

Применом  
одговарајућих метода, 

облика и форми 

рада       
Вежбањем у сали, 

школском дворишту и 

на отвореном 
игралишту за мали 

фудбал и 

рукомет,одбојку, 

вежбање у сали уз 

музичку пратњу. 
Коришћењем станица, 

чувањем , помагањем. 
Примена ИКТ-а. 

Посматрају и 
прате ТВ часове 
слушају 
питају 
демонстрирају 
вежбају 
учествују у 
организацији 

такмичења 
практично 

примењују стечена 

знања на часовима 

и у реалном 

животу, користи 

ИКТ. 

Планира  
организује 
демонстрира 
припрема, ПП 

презентације, 

квизове, 

анкете,прати 
мотивише 
поставља у 
виртуелној 

учионици 
сублимира, 

систематизује  

вреднује. 

Изведе елементе усвојених 

тимских и спортских игара;  
Примени основна правила 

тимских и спортских игара; 
Користи усвојене елементе 

технике у спортским играма; 
Примени основне тактичке 
елемете; 
Учествује на унутар 

одељенским такмичењима; 
 

ПЛЕС И РИТМИКА 
Основни садржаји 
Вежбе са вијачом  
Вежбе са обручем 

Изучавање 

друшвених игара и 
једног кола из 

географског 

Компетенциија за 

учење, 
естетичка 

компетенција, 

Применом  
одговарајућих метода, 
облика и форми рада       
Вежбањем у сали, 

Посматрају и 
прате ТВ часове 
слушају 
питају 

Планира  
организује 
демонстрира 
припрема, ПП 

Изведе кретања у различитом 

ритму; 
Игра народно коло 
Изведе основне кораке плеса из 
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Вежбе са лоптом 
Народно коло „Моравац” 
Народно коло из 

краја у којем се 

школа налази 

Енглески валцер 
Проширени садржаји 
Састав са обручем  
Састав са лоптом  
Састав са вијачом 
Основни кораци rock n roll 

подручја где 

ученици живе 
комуникација, 
одговоран однос 

према здрављу 

решавање 

проблема, 
сарадња, рад са 

подацима и 

информацијама, 
дигиталне 

компетенције 

учионици, школском 

дворишту; 
Примена ИКТ-а, 

онлајн настава. 

демонстрирају 
вежбају 
учествују у 

организацији 

такмичења 
практично 

примењују стечена 

знања на часовима 
и у реалном 

животу, користи 

ИКТ. 

презентације, 

квизове, 

анкете,прати 
мотивише, 
поставља у 

виртуелној 

учионици 
сублимира, 
систематизује  

вреднује 

народне традиције других 

култура;  
Изведе вежбе и саставе уз 

музичку пратњу; 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 
Физичко вежбање и спорт 
Подела моторичких 

способности.  
Функција срчано-дисајног 

система. 
Основна правила и тактика 

спортских игара. 
Понашање на такмичењима 

и спортским 
манифестацијама. 
Чување и одржавање 

простора, справа и 

реквизита који се користе у 

вежбању. 
Превенција насиља у 

физичком васпитању и 

спорту. 
Решавање спорних 

ситуација. 
Коришћење писаних и 
електронских извора 

информација из области 

физчког васпитања и 

спорта. 
Вежбање у функцији 

сналажења у ванредним 

Оспособљавање 

ученика да стечена 

умења, знања и 

навике користе у 

свакодневним 

условима живота и 

рада(кроз игру, 

такмичења) 

Формирање вољних 

квалитета личности 

Компетенциија за 

учење, 
естетичка 

компетенција, 
комуникација, 
одговоран однос 

према здрављу 

решавање 

проблема, 
сарадња. 

Формирање 

правилног односа 

према физичком 

вежбању, здрављу и 

раду;  
развијање и 

неговање фер-плеја;  
препо- знавање 

негативних облика 

понашања у спорту 

и навијању;  
вредновање 
естетских вредности 

у физичком 

вежбању, 

рекреацији и 

спорту;  
развијање 

креативности у 

вежбању;  
очување животне 

сре- дине, као и 

развијање и 
неговање 

здравствене културе 

ученика. 
Примена ИКТ-а, 

онлајн настава. 

Посматрају и 
прате ТВ часове, 

онлајн наставу, 
слушају 
питају 
демонстрирају 
вежбају 
учествују у 

организацији 

такмичења 
практично 

примењују 
стечена знања на 

часовима и у 

реалном животу, 

користи ИКТ. 

Планира  
организује 
демонстрира 
припрема, ПП 

презентације, 

квизове, анкете, 
прати 
мотивише 
поставља у 

виртуелној 

учионици 
сублимира, 
систематизује  

вреднује. 
Користи разне 

плтформе за 

онлајн наставу. 

Вреднује утицај примењених 

вежби на организам 
Одреди ниво сопствене дневне 

физичке активноси; 
Користи вежбе ради 

побољшања својих физичких 

способности;   
Предвиди елиминише 

последице недовољне физичке 

активности 
Примени мере безбедности у 

вежбању  у школи и ван ње; 
Одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима; 
Примени и поштује правила 

игара у складу са етичким 

нормама; 
Примерено се понаша као 

учесник или посматрач на 

такмичењима; 
Решава конфликте на 

друштвено прихватљив начин; 
Користи различите изворе 

информација за упознавање са 

разноврсним облицима 

физичких и спортско-
рекративних активности; 
Прихвати победу и пораз;  
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ситуацијама. 
Значај и улога физичког 

вежбања за професионална 

занимања у спорту, 

образовању, здравству, 

војсци, полицији и другим 

занимањима.Структура 

физичке културе (физичко 
васпитање, спорт и 

рекреација).  

Процени вредност различитих 

спортова без обзира на лично 

интересовање; 
Примени усвојене моторичке 
вештине у ванредним 

ситуацијама; 

Здравствено васпитање 
Основни садржаји 
Утицај различитих вежбања 

на кардио-респираторни 

систем, скелетно-мишићни 

и организам уопште. 
Здравствено-хигијенске 

мере пре и после вежбања. 
Значај правилне исхране. 
Енергетски напици и 

њихова штетност. 
Прва помоћ након 

површинских повреда, 
уганућа у прелома. 
Значај вежбања у природи. 
Чување околине при 

вежбању. 
Последице конзумирања 

дувана и алкохола и 

психоактивних супстанци 
Правилно конзумирање 

додатака исхрани. 
Мере заштите 

репродуктивног здравља у 
процесу вежбања 

Подстицање раста и 
развоја и утицање на 

правилно држање 

тела,развој аеробних 

спосбности 
Оспособљавање 

ученика да 

препознају здраве 

животне намирнице , 

њихову поделу 

и  улогу у исхрани . 
Стицање и практична 
примена знања из 
прве помоћи.  

Компетенциија за 
учење, 
естетичка 

компетенција, 
комуникација, 
одговоран однос 

према здрављу 

решавање 

проблема, 
сарадња. 

Примена ходања, 
трчања у школскм 

дворишту, стадиону, 

парку у различитим 

вр. условима 
Мерењем пулса и 

притиска;  
Коришћењем 

препорука о здравом 

начину исхране; 
Подела основих 

намирнца према 

енерг. вредности, 
улога воде, воћа; 
Предавање утицај 

дувана  алкохола и 

енергетских пића  
Обуком о примени 

прве помоћи кроз 

теретске и 

практичне часове уз 

помоћ активиста 

Црвеног крста.  

Посматрају и 
прате ТВ часове, 

виртуелну 

учионицу, 

квизове, анкете, 

ПП презентације, 
слушају 
питају 
демонстрирају 
вежбају 
учествују у 

организацији 

такмичења 
практично 

примењују 

стечена знања на 

часовима 
и у реалном 

животу, користи 

ИКТ. 

Планира  
организује 
демонстрира 
припрема, ПП 

презентације, 

квизове, анкете, 
прати 
мотивише 
поставља у 

виртуелној 

учионици 
сублимира, 

систематизује  
вреднује.  

Вреднује лепоту покрета у 
физичком вежбању и спорту; 
Подстиче породицу на редовно 

вежбање; 
Повеже врсте вежби, игара и 

спорта са њиховим  утицајем  

на здравље; 
Планира дневни ритам рада, 

исхране и одмора у складу са 

својим потребама;  
Разликује здраве од нездравих 

облика исхране  
Правилно користи додатке 
исхрани;  
Примењује здравствено-
хигијенске мере у вежбању;  
Правилно реагује и пружи 

основну прву помоћ приликом 

повреда; 
Чува животну средину током 

вежбања; 
Анализира штетне последице 

конзумирања дувана, алкохола, 

штетних енергетских напитака 
и психоактивних супстанци; 

 

Кључни појмови: Васпитање, физичко вежбање,игра,здравље,хигијена,култура. 
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Физичко и здравствено васпитање  
Опште предметне компетенције  

основне  

Ученик је оспособљен за вођење бриге о властитом здрављу и здрављу околине. Препознаје и разуме 

законитости утицаја физичког вежбања на телесни статус. Препознаје важност физичког вежбања, хигијене тела, 

исхране, простора и правила безбедности током вежбања. Критички просуђује о облицима насиља у физичком 

васпитању, спорту и рекреативним активностима. Здравље околине. Са глобалном присутношћу и активношћу 

сваки појединац треба да призна своју одговорност према околини. Стално ћемо процењивати и побољшавати 

утицај на околину свих наших активности и кроз конкретне акције ћемо представљати добар пример како 

показати поштовање и бригу за околину.   

средње  
Ученик се бави спортско-рекреативним активностима у циљу унапеђивања својих физичких способности и 

унапређивања здравих животних навика. Током вежбања сарађује, поштује индивидуалне разлике и помаже 

другима. Ученик самостално вежба у слободном времену.   

напредне  

Ученик је развио свест о властитим способностима, а тиме и о јачању самопоуздања и самопоштовања. 
Примењује разноврсне програме и облике индивидуалног и колективног вежбања, поштујући полне и 

индивидуалне разлике учесника у телесном вежбању. 
 

Тема Специфичне предметне компетенције Исходи Образовни 
стандарди 
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Атлетика 

основне  

 Ученик зна функцију и у стању је да изводи једноставне комплексе вежби 

обликовања; примењује програме за развој моторичких способности; зна 

основну технику индивидуалних и колектиних спортских игара; познаје 

основна правила и елементе тактике спортских грана; током вежбања 

понаша се дисциплиновано и безбедно у односу на себе и друге; способан је 

да упореди вредности почетних и финалних резултата сопствених 
моторичких способности у односу на референтне вредности након завршетка 

разреда. Током вежбања сарађује, поштује индивидуалне разлике и помаже 

другима.  

Ученик има правилно 

држање тела. 
Ученик зна правилно да трчи 

на кратким и средњим 

стазама 
Ученик зна како се врши 
измена штафетне палице . 
Ученик разуме значај 

трчања, основе тренинга и 

уме да укаже прву помоћ. 
Ученици знају да правилно 

бацају куглу леђном 

варијантом технике. 

 
основни 
 

  

средње  

Зна да физичка активост и спорт позитивно делују на психо-физички развој 
и здравље; ученик ће бити у стању да самостално састави и примени 

једноставније комплексе вежби обликовања и сложеније техничко – 
тактичке елементе спортске гране; правилно поступа у случају незгоде на 

часу и ван часа.  

средњи 
  

напредне  

Ученик је способан да самостално састави и изведе сложеније вежбе или 

комбинације вежби; самостално и у сарадњи са другима решава сложене 

тактичке атлетске задатке; препознаје основне законитости оптерећења у 

физичким и спортским активностима, промовише њихову улогу у 

унапређивњу здравља и превентивно деловање на настанак хроничних 

незаразних обољења и социо-патолошких појава. 

напредни  

Гимнастика 

основне  

 Ученик зна функцију и у стању је да изводи једноставне комплексе вежби 

обликовања; примењује програме за развој моторичких способности; зна 

основну технику индивидуалне и колектине спортске гимнастика; познаје 

основна правила и елементе тактике спортских грана; током вежбања 

понаша се дисциплиновано и безбедно у односу на себе и друге; способан је 

да упореди вредности почетних и финалних резултата сопствених 
моторичких способности у односу на референтне вредности након завршетка 

разреда. Током вежбања сарађује, поштује индивидуалне разлике и помаже 

другима.  

Ученик уме да уради основне 

и сложеније вежбе на тлу 
Ученик уме да изведе 

прескоке преко козлића. 
Ученик је оспособљен да 

стечена умења, знања и 
навике користи у игри и 

такмичењима. 
Ученик развија вољне 
квалитете. 
Ученик уме да чува, помаже 

и поштује сигурносна 

правила. 

основни 
 
  

средње  

Зна да физичка активост и спортска гимнастика позитивно делују на психо-
физички развој и здравље; ученик ће бити у стању да самостално састави и 

примени једноставније комплексе вежби обликовања и сложеније техничко – 
тактичке елементе спортске гимнастике; правилно поступа у случају незгоде 

на часу и ван часа.  

средњи  

напредне  Ученик је способан да самостално састави и изведе сложеније вежбе или напредни  
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комбинације вежби; самостално и у сарадњи са другима решава сложене 

тактичке гимнастичке задатке; препознаје основне законитости оптерећења у 

физичким и спортским активностима, промовише њихову улогу у 

унапређивњу здравља и превентивно деловање на настанак хроничних 

незаразних обољења и социо-патолошких појава. 
 

Одбојка 
Футсал 
Рукомет 
Кошарка 

основне  

 Ученик зна функцију и у стању је да изводи једноставне комплексе вежби 
обликовања; примењује програме за развој моторичких способности; зна 

основну технику колектиних спортских игара; познаје основна правила и 

елементе тактике спортских грана; током вежбања понаша се 

дисциплиновано и безбедно у односу на себе и друге; способан је да упореди 

вредности почетних и финалних резултата сопствених моторичких 

способности у односу на референтне вредности након завршетка разреда. 

Током вежбања сарађује, поштује индивидуалне разлике и помаже другима.  

Ученик примењује основне и 
сложеније елементе технике 

и тактике одбојкашке игре у 

игри преко мреже. 
Ученик зна основна правила 

одбојкашке игре. 
Ученик учествује у 
организацији одбојкашког 

такмичења. 
Ученик формира вољне 

квалитете. 
Ученик има развијен 

такмичарски дух и осећај за 

фер плеј. 

основни  

средње  

Зна да физичка активост и спорт позитивно делују на психо-физички развој 

и здравље; ученик ће бити у стању да самостално састави и примени 

једноставније комплексе вежби обликовања и сложеније техничко – 
тактичке елементе спортске гране; правилно поступа у случају незгоде на 

часу и ван часа.  

средњи  

напредне  

Ученик је способан да самостално састави и изведе сложеније вежбе или 

комбинације вежби; самостално и у сарадњи са другима решава сложене 

тактичке задаткеколектиних спортских игара; препознаје основне 

законитости оптерећења у физичким и спортским активностима, промовише 

њихову улогу у унапређивњу здравља и превентивно деловање на настанак 

хроничних незаразних обољења и социо-патолошких појава. 
 

напредни  
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3.4.1.14. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
 

Циљеви предмета:  
* Оспособљавање ученика за самостално коришћење рачунара;     
* Упознавање ученика са применом рачунара у различитим областима људске делатности;      
* Развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду;     
* Подстицање креативног рада на рачунару;     
* Оспособљавање за рад на рачунару. 

Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
1.Табеларни прорачуни 
  
-Радна свеска и радни лист 
-Унос података у ћелију 
-Форматирање ћелија 
-Рад са формулама 

-Индивидуални рад ученика за 

рачунаром уз коришћење 

наставног листића са 

одговарајућом наставном 

вежбом. 

- Упознавање ученика са 

применом рачунара у области 

табеларних прорачуна и 

изради графикона. 

-Кроз практичан рад на 

рачунару, ученик развија 

знања потребна за самосталну 

израду табела и графичког 

приказа табеларних података. 
-Фронтални рад наставника 
се заснива на примени 

пројектора (video-bim), на 

тај начин ученици лакше 
схвате и усвоје нове 

наставне садржаје 

захваљујући визуелном 

приказу наставних 
садржаја. Настава је 

базирана на  

индивидуалном раду 
ученика на рачунару уз 

коришћење наставног 

листића са одговарајућом 

наставном вежбом уз 
константну помоћ и 

подршку наставника. 

2.Презентације на мрежи 
   
- Коришћење уграђених 

функција 
-Израда графикона, штампање 

докумената 
-Обнављање основних појмова 

-Индивидуални рад ученика за 

рачунаром уз коришћење 

наставног листића са 

одговарајућом наставном 

вежбом. 

- Упознавање ученика са 

могућностима 

специјализованих програма за 

израду презентација на мрежи. 

-Кроз практичан рад на 

рачунару, ученик развија 

способност самосталне 

употребе специјализованих 

програма за израду 

презентација на мрежи. 

3. Израда самосталног 

пројекта 
   
- Основни елементи HTML-a 
- Боја и слика за позадину. 
- Рад с текстом 
- Хиперлинк – повезница 
- Рад са табелама 
- Израда веб презентације 
-Израда WEB презентација у 

HTML –у пројекат  

-Индивидуални рад ученика за 

рачунаром уз коришћење 

наставног листића са 

одговарајућом наставном 

вежбом. 

-Упознавање ученика са 

основама програмског језика 

за израду једноставних 

презентација на мрежи; 
-Оспособљавање ученика за 

самосталну израду пројекта 

применом рачунарских 
технологија. 

-Кроз практичан рад на 

рачунару, ученик развија 

знања потребна за самосталну 

израду једноставних 

презентација на мрежи. 
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3.4.2. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 
 

3.4.2.1. ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
 

Циљеви предмета:  
-Понављање градива из седмог разреда и утврђивање  
-учењео личности на основу православне триадологије-Свака личност је јединственаи непоновљива  
-Бог је конкретна личност 
-разијање љубави према Богу и заједници . 
-ученицимапружити неопходно знање о томе зашто је син Божији постао човек . 
-пружити неопходна знања о сједињењу две природеу Христу  
-Христос је због јединстава у њему Бога ичовекапобедио смрт. 
-Свест о безусловној љубави Божијој као једином узроку настанка света и човека . 
-Створена природа да би постоја мора ући у заједницу са Богом  
-Упознати ученике саизразом „Стварање света ни из чега „ . 
-Развитиспособност сазнања да Бог није одустао од првобитног циља због кога је створио свет 
Православна иконографија жели да прикаће како је светитељ живео на земљи икако живи сада у царству Божијем . 
-Ученицима на што бољи начин преставити  поступност у сликању икона –од портретадо иконе. 
-Објаснити да на иконама светлост не оставља сенке . 
 

Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
Прелиминарна 

систематизација 
-Понављање градива из седмог 

разреда и православно учење о 

Светој Тројици 

-Ученици треба да буду кадри 

да учење о личности 

сопственој пројектују на 

основу учења  о личности о 

Светој Тројици 

-Разговор 
-спонтани разговор 
-Развијање комуникације 

-Разговор о појму слободе у 

савременом друштву 
-разговарати о личном 

искуству на тему човекове 

слободе 
Хришћанско схватање 

личности 
-Проблемско поучавање 
-истраживање 
-симулација 
-интерпретација 
-симулација 
-практични радови 
 

-ученици да схвате да личност 

може постојат само у 

слободној заједници са другом 

личношћу 

-Разговор 
-спонтани разговор 
-Развијање комуникације 

-Наставник говори о 

хришћанском схватању 

личности,једна личност-
ниједна личност 
-говори о личности године 
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Христос-истинити Бог и 

истинити Човек 
Проблемско поучавање 
-истраживање 
-симулација 
-интерпретација 
-симулација 
-практични радови 

-Бити кадар да опише да је Бог 

слободно из љубави постао 

један од нас-Син Божији 

-излагање 
-објашњење 
-рад на тексту 
-прикупљање података 
Из текста 
-посматрање 
-играње улога 
-сценско извођење 
-комповање 
-певање 
-креативно обликовање 

чланака 

-Разговарати о томе зашто је 

Син Божији постао човек 
-закључити да је Син Божији 

из љубави постао човек 

Обожење створене природе у 

Христу 
Проблемско поучавање 
-истраживање 
-симулација 
-интерпретација 
-симулација 
-практични радови 

-Бити кадар да схвати да је 

циљ постојања обожење које је 

могуће једино у Христу и кроз 

Христа 

-излагање 
-објашњење 
-рад на тексту 
-прикупљање података 
Из текста 
-посматрање 
-играње улога 
-сценско извођење 
-комповање 
-певање 
-креативно обликовање 

чланака 

Објаснити значење тајне 

Христове као обрасца Тела и 

Крви Христове 

Црква као Тело Христово -Проблемско поучавање 
-истраживање 
-симулација 
-интерпретација 
-симулација 
-практични радови 
 

-Бити кадар да опише да је на 

икони Христос представљен и 

као Бог и као Човек 
-бити кадар да опише да је 

Христос Онај од кога сви 

зависе 

-Кретање 
- рад на креативан начин 
-игролике активности 

-Разговарати о икони 

Богородице где Христос и као 

дете благосиља Богородицу 
--на основу тумачења 

индетификовати се са 

Богочовеком који спасава свет 

својом љубављу и нацртаи 
своје виђење тог света 

посматрано из будућности 
Икона и иконичност Проблемско поучавање 

-истраживање 
-симулација 
-интерпретација 
-симулација 
-практични радови 
 

-бити кадар да распознаје 

основне моменте православне 

теологије иконе 

Кретање 
- рад на креативан начин 
-игролике активности 
-цртање 

-организовати ако је могуће 

посету цркви или 

иконописачкој радионици и 

учествовати у раду 
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3.4.2.2. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА Грађанско васпитање 

ЦИЉ  Општи 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. 

РАЗРЕД ОСМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 36 
 
 

 
ТЕМА/ОБЛАСТ 

 

 
ИСХОДИ 

 
САДРЖАЈИ 

 
 

УВОД 
 

• Ученици разумеју концепт 

универзалности права детета; 
• Стекли су знања о узроцима 

различитог степена остварености 

права детета у савременом свету; 
• Развијен  критички однос према 

појавама злоупотребе права детета; 
• Ученици су упознати  са 

неопходним условима за 

остваривање најбољег интереса 

детета 
• Упознати су са местом, улогом и 

значајем међународних 

организација које се у свом раду 

баве унапређивањем положаја деце 

у Републици Србији; 
• Упознати су са националним 

законодавним оквиром чији је циљ 

-Поглед уназад 
 -Представљање циљева, задатака, садржаја и 

метода рада 
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заштита интереса деце; 
• Разумеју места, улоге и 

одговорности државе, друштва, 

породице и детета у унапређивању 

положаја деце у друштву; 
• Разумеју улоге и значај медија у 

савременом друштву; 
• Стекли су вештине критичког 

разматрања информација добијених 

преко различитих медија; 
• Упознати су са улогом медија у 

креирању слике детета у друштву. 
ДЕЦА У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

  
-Положај деце у савременом дрруштву 
-Универзалност људских права и права детета 
 - Чиниоци који утичу на оствареност дечијих права 
-Примери злоупотребе права детета 
-Остваривање најбољег интереса деце 
-Међународне организације које се баве 

унапређивањем положаја деце и заштитом њиховог 

интереса 
 
-Положај деце у Републици Србији 
-Успешна заштита деце 
 
-Неуспешна заштита деце 
 
-Институционални оквири 
Законска  регулатива 
 
-Националне и локалне организације које се баве 

питањима деце 
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-Националне и локалне организације које се баве 

питањима деце 
 
-Учешће деце у одређеним организацијама 
 
-Компетенције деце значајне за укључивање у 

активности које доприносе   побољшању положаја у 

друштву 
-Активности за унапређивање положаја деце у 

Републици Србији 
Активности за унапређивање положаја деце у 

Републици Србији 

МЕДИЈИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 
 

 -Место, улога и значај медија 
-Разумевање и тумачење медијских порука 
 
-Медији као извор информација 
 
-Медији као извор информација 
-Утицај тачке гледишта на објективност 

информација 
-Деца и медији  
-Учешће деце у медијима 
-Анализа одабраног домаћег медија 
-Анализа одабраног домаћег медија 
-Разматрање предлога ученика 

 
 
 
 
 
ЗАВРШНИ ДЕО 

  
-Шта носим са собом 
 
-Размена ученичких искустава 
 
-Процена корисности и употребљивости стечених 

знања и вештина 
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4.ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 
 

4.1.Допунска настава 
 

4.1.1. Српски језик 
 

Циљ: да ученици који имају потешкоће у савладавању програма предмета (из објективних 

разлога) стекну основну језичку и писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих 

основних Стандарда образовних постигнућа, да овладају основим садржајем из предмета 

српски језик. 
 

Задаци: оспособљавање ученика да савлада читање, писање, основни ново из области  

Граматика, лексика, народни и књижевни језик, Књижевности, Вештина читања и 

разумевање прочитаног, Писано изражавање уз помоћ наставника и самостално. 
 
Допунска наставе се организује за ученике који из објективних разлога у редовној 

настави матерњег језика не постужу задовољавајуће резултате у неком од програмско-
тематских подручја. 
Организује се током целе наставне године, односно одмах чим се уоче тешкоће појединих 

ученика у усвајању програмских садржаја. Чим савлада одређену тешкоћу, ученик 

престаје са допунским радом ван редовне наставе. 
Зависно од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, 

наставник формира одговарајуће групе с којима организује допунски рад (на пример: 

група ученика с недовољним знањем одређених садржаја и граматике или правописа; 

група ученика који нису савладали неки од предвиђених елемената књижевне анализе или 

облика усменог и писменог изражавања; група ученика са артикулационим проблемима, 

итд.). На основу претходног испитивања тешкоћа и узрока, за сваку групу се ствара 
 

4.1.2. Енглески језик 
 
 

Допунска настава се организује за ученике који - из објективних разлога - у редовној 

настави страног језика не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-
тематских подручја.  
Зависно од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, 

наставник формира одговарајуће групе с којима организује допунски рад (на пример: 

група ученика с недовољним знањем одређених садржаја и граматике)На основу 

претходног испитивањатешкоћа и узрока, за сваку групу се ствара посебан, одговарајући 

план рада, чијим ће се савладавањем отклонити испољени недостаци у знању, умењу и 

вештини ученика. Допунски рад претпоставља и специфичне облике у савладавању 

одређених програмских садржаја (индивидуализација наставе - полупрограмираним и 

програмираним секвенцама, наставним листићима; предавањима с друкчијим - 
очигледнијим примерима; посебни групни и индивидуалнизадаци и др.). Нарочито треба 

водити рачуна о одмерености захтева, као и о стимулисању ученика за показане резултате 

(похвале, награде, позитивна оцена). Допунски рад организује се током целе наставне 

године, односно одмах чим се уоче тешкоће појединих ученика у усвајању програмских 
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садржаја. Чим савлада одређену тешкоћу или отклони недостатак, ученик престаје с 

допунским радом ван редовне наставе. Током даље редовне наставе такве ученике не 

треба испуштати из вида, односно - диференцирањем редовне наставе - омогућити 

ученицима да градиво савладају на редовним часовима.  
 
 

4.1.3. Историја 
 
 

Допунска настава организује се за оне ученике  који показују одређене тешкоће у 

наставном процесу учења и не постижу задовољавајући успех. Циљ и задатак допунске 

наставе је савладавање оним најнужнијим историјским појмовима и категоријама 

(друштво, класа, слој, народ, нација, држава); зависност историјских догађаја од услова, 

места и временач разумевање узрока, токова и последица одређених историјских догађаја, 

појава и прпцеса, као и њихових међусобних односа; опште карактеристике појединих 

фаза историјског развитка друштва итд. 
 

4.1.4. Географија 

Допунска настава се организује за ученике који због објективних разлога у редовној 

настави географије не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмских 

садржаја.  

Зависно од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика као и узрока заостајања 

наставник формира одговарајуће групе са којима организује допунски рад.На основу 

претходног испитивања потешкоћа и узрока за сваку групу се ствара посебан,одговарајући 

план рада чијим ће се савладавањем отклонити испољени недостаци у знању,умењу и 

вештини ученика.Нарочито треба водити рачуна о одмерености захтева као и о 

стимулисању ученика за показане резултате. 

Допунски рад организује се током целе наставне године,односно одмах чим се уоче 

тешкоће појединих ученика у савладавању појединих програмских  садржаја.Чим савлада 

одређену потешкоћу или отклони недостатак ученик престаје са допунским радом ван 

редовне наставе.Током даље редовне наставе такве ученике не треба испуштати из 

вида,односно диференцирањем редовне наставе омогућити ученицима да градиво 

савладавају на редовним часовима.  

 
4.1.5. 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 садаобрађују комплексније (користи се и 

дедуктивни приступ физичким појавама, раде се тежи задаци, изводе се прецизнија 

мерења на сложенијим апаратима итд.) и  
- 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 
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тематских садржаја у додатној настави прати редослед одговарајућих садржаја у редовној 

настави. Уколико у школи тренутно не постоје технички услови за остваривање неких 

тематских садржаја 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 или их сами предложе. Корисно је да наставник позове истакнуте стручњаке 

да у оквиру додатне наставе одрже популарна предавања.  
 

4.1.6. Математика 
Допунски рад се организује за ученике који - из објективних разлога  - у редовној 

настави математике не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско - 
тематских подручја. 
Зависно од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, 

наставник формира одговарајуће групе с којима организује допунски рад (на пример: 

група ученика с недовољним знањем одређених садржаја: бројеви и операције са њима 

или граматика или мерење,...).  
 На основу претходног испитивања тешкоћа и узрока, за сваку групу се ствара посебан, 

одговарајући план рада, чијим ће се савладавањем отклонити испољени недостаци у 

знању, умењу и вештини ученика. Допунски рад претпоставља и специфичне облике у 

савладавању одређених програмских садржаја (индивидуализација наставе -
полупрограмираним и програмираним секвенцама, наставним листићима; предавањима с 

друкчијим - очигледнијим примерима; посебни групни и индивидуални задаци и др.). 

Нарочито треба водити рачуна о одмерености захтева, као и о стимулисању ученика за 

показане резултате (похвале, награде, позитивна оцена). 
 Допунски рад организује се током целе наставне године, односно одмах чим се уоче 

тешкоће појединих ученика у усвајању програмских садржаја. Чим савлада одређену 

тешкоћу или отклони недостатак, ученик престаје с допунским радом ван редовне наставе.  
 

 
4.1.7. Биологија 

 
Програм допунске наставе обухвата поједностављавање и сужавање садржаја редовне 

наставе биологије и планиран је према предвиђеним наставним темама редовне наставе. 
 Циљеви и задаци: ученици треба да: усвоје основне појмове о живом свету и 

стекну представе и схвате значај биологије као мултидисциплинарне науке, стекну 

представе историјског  развоја као и законитости које владају у природи. Ученици треба 

да упознају: грађу ћелије као основне градивне и функционалне јединице свих живих 

бића, основну спољашњу и унутрашњу грађу вегетативних и генеративних органа биљке 

као разилтат прилагођавања животној средини, основне животне процесе биљака- 
ћелијско дисање, фотосинтеза, транспирација ..;   појме значај процеса опрашивања, 

оплођења и расејавања за очување и продужење биљних врста, начине основне 

систематизације према сродности и сложености грађе организама, упознају царство 

биљака и најзначајније групе,  значај и распознавање најпознатијих јестивих, лековитих, 

зачинских и отровних биљака, основне елементе зажтите и степена угрожености биљака 

под утицајем деловања човека у природи, значај постојања институција које се ревносно 

баве биљним светом са различитих  аспеката, упознају царство гљива и њихове основне 

карактеристике       
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4.1.8. Руски језик 

 
Циљеви и задаци: 
Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знање или су били 

одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, 

препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и 

вештина из наставног градива. 

 

 

 
4.2. Додатна настава 

 
4.2.1. Српски језик 

 
Циљ: подстицање талентованих ученика  
- за рад на проширивању знања из области предмета српски језик, задовољавање 

интересовања ученика из различитих области предмета које превазилазе основне 

образовне стандарде предмета.   
- да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да развијају 

такмичарски дух, изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима,  
 
Задаци:  
- проширивање и продубљивање знања ученика с циљем развијања маште, 

самообразоовања  
- развијање љубави ка матерњм језику, народној традицији, књижевности кроз одабране 

пројекте, посете културним институцијама и сл. 
- поступно и систематично овладавање стручним терминима 
- развијање мисаоних процеса,  логичког размишљања, закључивања  
- неговање лепог писменог и усменог изражавања  
- подстицање ученика на стваралачки рад и коришћење различитих извора знања 

и разне грађе 
- мотивисање ученика да самостално истражују и проналазе могућности да се што 

боље писмено и усмено изражавају. 
 

Додатна настава  се може реализовати и као индивидуални и групни у зависности 
од интересовања ученика и програмских тема. 
Улога наставника у додатном раду је специфична. У сарадњи са учеником наставник 

утврђује и реализује конкретан програм додатног рада, прати и евидентира њихов развој и 

напредовање. Додатни рад се може реализовати и кроз менторску сарадњу, по потреби и у 

складу са интересовањима и жељама ученика. Приликом опредељивања ученика за 

додатни рад, објективно треба проценити мотиве који су утицали на њихову одлуку (у 

обзир долазе само стварно надарени ученици, оцене из српског језика, а жеље ученика и 

родитеља не представљају пресудан фактор, јер не мора у сваком одељењу да буде 

даровитих ученика за овај предмет, талентованих за све предмете и области). Ученик 

остаје укључен у додатни рад онолико времена (година) колико жели. Посебно треба 
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водити рачуна о томе да се даровити ученици не оптерећују изнад њихових стварних 

могућности и жеља. Наставник заједно са ученицима утврђује (конкретизује) програм 

додатног рада с групама или појединим даровитим ученицима. Програмом рада 

обухватају се сегменти оријентационих садржаја програма (зависно од интересовања и 

жеља ученика: сва подручја или само књижевност, односно језик, односно култура 

изражавања, односно филмска или сценска уметност). То значи да наставник није 

обавезан да с појединцем или групом ученика оствари оријентационе програмске садржаје 

у целини. Битно је да планирани програмски садржаји буду у складу са интересовањима и 

жељама ученика, као и са расположивим годишњим фондом часова. 
 
 

4.2.2. Енглеки језик 
 

На часовима додатне наставе из енглеског језика увежбаваће се претежно граматика 

и вокабулар из претходних година школовања, допуњени јединицама из осмог разреда, те 

ће се одвијати припреме за такмичење. Часове похађају ученици осмог разреда, пошто је 

такмичење предвиђено само за тај узраст. Часови се одвијају једном недељно, а по 

потреби и више (пред такмичење). 
 

 
4.2.3. Историја 

 
Циљеви и задаци додатне наставе из историје:  
Циљ и задаци додатне наставе из историје је популарисање наставног предмета међу 

ученицима основношколског узраста. Услед ограниченог фонда часова неке теме, процеси 

и догађаји не могу се обрађивати у редовној настави, а важне су за свестрано  

приказивање историјског процеса (важни догађаји, живот и делатност историјских 

личности, историјска географија, културно-историјски споменици, савремена кретања у 

свету и нашој земљи итд.).  
 

4.2.4. Географија 

За додатни рад опредељују се ученици 7 и 8 разреда изнадпросечних способности и 

посебних интересовања за наставу географије,односно за продубљивање и проширивање 

знања из свих или само појединих програмских садржаја редовне наставе.То су они 

ученици чија се знања,интересовања и даровитост изразитије испољавају већ у нижим 

разредима.Такве ученике уочавају,прате и подстичу наставници.  

Додатни рад се организује и изводи за ученике 7 и 8 разреда,један час недељно током целе 

наставне године.Изузетно је важно да се започета динамика рада одржи док се не 

реализује утврђени програм.  

Додатни рад заснован на интересовању ученика за проширивање и продубљивање 

знања,умења и вештина непосредније активира ученике и оспособљава их за 

самообразовање,развија њихову машту,подстиче их на стваралачки рад и упућује на 

самостално коришћење различитих извора сазнања.  
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4.2.5. 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 садаобрађују комплексније (користи се и 

дедуктивни приступ физичким појавама, раде се тежи задаци, изводе се прецизнија 

мерења на сложенијим апаратима итд.) и  
- 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 не постоје технички услови за остваривање неких 

тематских садржаја 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 или их сами предложе. Корисно је да наставник позове истакнуте стручњаке 

да у оквиру додатне наставе одрже популарна предавања.  
 

4.2.6. Математика 
 
      За додатни рад опредељују се ученици од V до VIII разреда изнадпросечних 

способности и посебних интересовања за наставу математике, односно за продубљивање и 

проширивање знања из свих или само појединих програмско-тематских подручја редовне 

наставе (геометрија, бројеви и операције са њима, алгебра и функције, мерење, обрада 

података). То су они ученици чија се знања, интересовања и даровитост изразитије 

испољавају већ у I, II, III и IV разреду. Такве ученике уочавају, прате и подстичу 

наставници разредне наставе и педагошко-психолошка служба школе све до IV разреда 

када се први пут организује додатни рад (изводи се све до завршног разреда).  
     Додатни рад се организује и изводи за ученике од IV до VIII разреда, један час недељно 

током целе наставне године. Изузетно је важно да се започета динамика додатног рада 

одржи док се не реализује утврђени програм. Уколико се, изузетно, додатни рад 

организује само у једном делу наставне године, пожељно је да се интересовање даровитих 

ученика за овај рад доцније не гаси, односно да се они подстичу на самостални рад другим 

формама рада (нпр. појачаном индивидуализацијом рада у редовној настави, давањем 

посебних задатака, ангажовањем у одговарајућим слободним активностима и др.).  
     Додатни рад - заснован на интересовању ученика за проширивање и продубљивање 

знања, умења и вештина - непосредније активира ученике и оспособљава их за 

самообразовање, развија њихову машту, подстиче их на стваралачки рад и упућује на 

самостално коришћење различитих извора сазнања. Знања, умења и вештине које су 

стекли истраживачким, индивидуалним и групним радом ученици користе у редовној 

настави, слободним активностима и у другим приликама. Ученике који се посебно истичу 

у додатном раду треба и посебно стимулисати (похвале, награде, стипендије за даље 

школовање, упис у одговарајућу средњу школу и др.).  
     Уочавање потенцијално даровитих ученика у овој области остварује се непосредним 

праћењем од стране наставника разредне и предметне наставе, анализом радова ученика и 

остварених резултата на смотрама, такмичењима, интервјуисањем ученика и родитеља и 
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применом одређених инструмената од стране школског психолога-педагога. На основу 

добијених резултата праћења и испитивања, интересовања и жеља даровитих ученика и 

напред наведених оријентационих садржаја, наставник заједно са ученицима утврђује 

програм додатног рада с групама или појединим даровитим ученицима. Програмом рада 

обухватају се сегменти оријентационих садржаја програма (зависно од интересовања и 

жеља ученика). То значи да наставник није обавезан да с појединцем или групом ученика 

оствари оријентационе програмске садржаје у целини. Битно је да планирани програмски 

садржаји буду у складу са интересовањима и жељама ученика, као и са расположивим 

годишњим фондом часова.  
      Додатни рад из математике може се реализовати као индивидуализовани (примерен 

појединим ученицима) и групни (за групе ученика једног или више разреда који се 

посебно интересују за исте програмске садржаје додатног рада). Зависно од интересовања 

ученика и програмских тема, групе се могу мењати (флексибилност састава групе).  
     Улога наставника у додатном раду је специфична. У сарадњи са учеником (евентуално 

- родитељима и школским педагогом - психологом) наставник утврђује конкретан програм 

додатног рада. Реализујући програм додатног рада, наставник за сваку од одабраних тема 

проналази и примењује најпогодније облике и методе рада, пре свега оне које у највећој 

могућој мери активирају све потенцијале ученика, а нарочито оне који омогућавају развој 

креативности ученика. Током додатног рада наставник се поставља као сарадник који 

стручно помаже рад појединца или групе: упућује и усмерава, помаже да се дође до 

правих решења, закључака и генерализација. Однос ученика и наставника у додатном раду 

је сараднички, непосреднији и ближи него у редовној настави, заснован на узајамном 

поверењу и поштовању.  
     У додатном раду са ученицима наставник прати и евидентира њихов развој и 

напредовање, усавршава утврђене програме, открива нове могућности индивидуализације 

рада (проблемски задаци, истраживачки радови, програмиране и полупрограмиране 

секвенце), те врши уопштавање и примену стечених знања, умења и вештина у 

различитим ситуацијама. Обезбеђује укључивање ученика у организоване облике рада ван 

школе (конкурси, смотре, такмичења). За сваког ученика води досије у који уноси битне 

податке о његовом напредовању у развоју, те се стара да тај досије прати ученике пре 

уписа у средњу школу.  
    Ученици се самостално опредељују за додатни рад из математике (могу бити 

мотивисани, али никако присиљавани на то). Приликом опредељивања ученика за додатни 

рад, објективно треба проценити мотиве који су утицали на њихову одлуку (у обзир 

долазе само стварно надарени ученици, оцене из математике, а жеље ученика и родитеља 

не представљају пресудан фактор, јер не мора у сваком одељењу да буде даровитих 

ученика за овај предмет, талентованих за све предмете и области). Ученик остаје укључен 

у додатни рад онолико времена (година) колико жели. Посебно треба водити рачуна о 

томе да се даровити ученици не оптерећују изнад њихових стварних могућности и жеља 

(довољно је да ученик - уз редовну наставу - буде ангажован још само у једном виду 

васпитно-образовног рада - додатном раду, на пример, из овог предмета). 
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4.2.7. Биологија 
 

Програм додатне наставе обухвата проширивање и продубљивање садржаја редовне 

наставе биологије и планиран је према предвиђеним ставним темама редовне наставе. 
 Циљеви и задаци: ученици треба да: усвоје основне појмове о живом свету и 

стекну представе и схвате значај биологије као мултидисциплинарне науке, стекну 

представе историјског  развоја као и законитости које владају у природи. 
Код  ученика треба развијати одговарајуће квалитете и навике као део стила живота у 

односу према природи, развијати способности запажаља, критичког мишљења, 

објективног и логичког расуђивања, љубав према природи и осећај дужности и обавезе  у 

спровођењу очувања и заштите природе.  
Ученици треба да упознају: грађу ћелије као основне градивне и функционалне јединице 

свих живих бића, основну спољашњу и унутрашњу грађу вегетативних и генеративних 

органа биљке као разилтат прилагођавања животној средини, основне животне процесе 

биљака- ћелијско дисање, фотосинтеза, транспирација ..;   појме значај процеса 

опрашивања, оплођења и расејавања за очување и продужење биљних врста, начине 

основне систематизације према сродности и сложености грађе организама (организми 

ниже и више телесне организације: талофите и кормофите),упознају царство биљака и 

најзначајније групе,  значај и распознавање најпознатијих јестивих, лековитих, зачинских 

и отровних биљака, основне елементе зажтите и степена угрожености биљака под 

утицајем деловања човека у природи, значај постојања институција које се ревносно баве 

биљним светом са различитих  аспеката ( ботаничке баште, природњачки музеји, 

хербаријуми, заводи за заштиту животне средине, биолошки институти...), упознају 

царство гљива и љихове основне карактеристике 
 

4.2.8. Руски језик 
 
Циљеви и задаци: 
Додатни рад се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим 

сазнањима која превазилазе оквире предвиђене планом и програмом, са циљем повезивња 

и примене у свакодневној животу. 
Задатак  ове наставе је да ученици уоче елементе система страног језика и да у 

комуникацијском контексту усвоје одређену језичку грађу: вокабулар, структуре на 

фонолошком, морфолошком и синтаксичком нивоу. 
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5. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
 
Ради афирмације културно-уметничких стваралаштва ученика, богаћења културних 

манифестација и културно уметничког живота школе као и организованог утицаја на 

подизање опште културе становништва школа ће реализовати самостално или у сарадњи 

разноврсне програме.  
 
 
Планиране активности су подељене по важности садржаја и обиму на следеће: 
1.Приредбе на нивоу школе (Свети Сава; Дан школе...) 
2.Приредбе у оквиру одељењских заједница/актива  (Добродошлица првацима; Пријем 

првака у Дечји савез; Дани Јегричке; Дан просветних радника; Дан жена,...) 
3.Сарадња са друштваном средином (Посета забавишту; Дан ослобођења места; Дан 

победе; Угостимо будуће прваке; Црквена слава...) 
4.Акције у школи (Хуманитарне акције; Новогодишње сандуче жеља; Кићење јелке; 

Сандуче за Дан заљубљених; Дан толеранције,...) 
5.Разне активности (Сусрети са писцем за децу; Позоришне представе; Изложбе поводом 

Ускрса; Дан шале,...) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



329 

 

6.ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ 

АКТИВНОСТИ 
Циљеви спорта  у школе  је да се разноврсним моторичким активностима, допринесе 

интегралном развоју деце, да се задовољи потреба деце за кретањем, да се  развија 

здравствена  култура у сврху очувања и унапређења личног здравља и здравља околине и 

стварању трајне навике да физичко вежбање и тренинг буде саставни део свакодневног 

живота. Применом средстава физичког васпитања и тренинга отвара се могућност за 

стицањем нових знања, вештина и навика потребних за усвајање нових моторичких 

активности. 
У складу са општим и посебним циљевима, циљеви програма  Спорта у школи  су: 

• да се задовољи потреба деце за кретањем, 
• да се створе услови за дечију игру и само игру, 
• да се подстиче хармонични физички развој деце, 
• да се изгради навика  за свакодневним физичким вежбањем, 
• да се развија и унапређује здравствена култура ради очувања 

здравља, повећања отпорности организма на утицаје савременог 

начина живота 
• да се развијају и унапређују моторичке и функционалне способности. 

 
С обзиром на анатомско-физиолошке  карактеристике узраста деце и промене које 

се одигравају у организму деце, а у складу са циљевима  пројектовани су  
З а д а ц и: 

• применом различитих  средстава и метода физичког вежбања и 

тренинга, помагати оптималан раст и развој детета, утицати на развој 

моторичких способности с нагласком на координацију,  снагу, 

брзину, равнотежу, спретност, прецизност и издржљивост; 
• задовољити примарне мотиве детета, а посебно потребу за игром, 

кретањем и уводити децу у организовани систем за игру, такмичење и 

манифестације. 
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ДИНАМИКА 
Формирање секције кошарке, 

одбојке за ученике од петог до 

осмог разреда 

септембар 

Формирање секције за 

ученикеодпрвог до петог разреда 

«Играј фудбал» у сарадњиса 

фудбалским савезом Србије 
Учествовање у пројекту 

EUROPEAN SCHOOLSPORT DAY 
24.септембар 

Јесењи крос октобар 
Турнир у малом фудбалу и турнир 

у баскету за девојчице 
октобар 

Улична трка у Врбасу октобар 
Оптинско такмичење у кошарци октобар 
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ  
Одлазак на клизање у Нови Сад јануар 
Посета адреналин парку у Новом 

Саду 
април 

Пролећни крос мај 
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7. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМИ 

ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНИХ ПОНАШАЊА 
 
 

• Важни линкови: 
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање:   
https://www.pravno-informacioni-
sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2019/46/7/reg  
 
Портал ,,Чувам те“ : 
https://cuvamte.gov.rs/sr/sta-je-nasilje/o-timu-skole-za-zastitu-od-diskriminacije-
nasilja-zlostavljanja-i-zanemarivanja/  
 
Листа индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су 

потенцијалне жртве трговине људима: 
https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/09/Revidirana-lista-indikatora-za-
preliminarnu-identifikaciju-trgovine-ljudima.pdf  
 
Водич за примену ревидираних индикатора за прелиминарну идентификацију 

ученика који су потенцијалне жртве трговине људима: 
https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/Vodic-za-primenu-revidiranih-
indikatora-za-potencijalne-zrtve-trgovine-ljudima-1.pdf  

 
• Сарадници у реализацији плана:  

Ученици, родитељи, савет родитеља, школски одбор, колектив школе, школска 

управа, правосудни органи, МУП Србије, Центар за социјални рад, Здравствени 

центар Врбас.  
 

• Делокруг рада:  
Безбедност ученика у школи. 

 
• Задаци:  

1) доноси план рада и подноси извештаје о његовој реализацији, 
2) учествује у изради аката који се односе на заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, 
3) израђује пројекте који су у вези са заштитом од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, 
4) припрема програм заштите;  
5) информише децу и ученике, запослене и родитеље о планираним активностима 

и могућности тражења подршке и помоћи од тима за заштиту;  
6) учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција запослених 

потребних за превенцију и интервенцију у ситуацијама насиља, злостављања и 

занемаривања;  
7) предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у 

процени ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или 

дешавања насиља, злостављања и занемаривања;  
8) укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности;  

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2019/46/7/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2019/46/7/reg
https://cuvamte.gov.rs/sr/sta-je-nasilje/o-timu-skole-za-zastitu-od-diskriminacije-nasilja-zlostavljanja-i-zanemarivanja/
https://cuvamte.gov.rs/sr/sta-je-nasilje/o-timu-skole-za-zastitu-od-diskriminacije-nasilja-zlostavljanja-i-zanemarivanja/
https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/09/Revidirana-lista-indikatora-za-preliminarnu-identifikaciju-trgovine-ljudima.pdf
https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/09/Revidirana-lista-indikatora-za-preliminarnu-identifikaciju-trgovine-ljudima.pdf
https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/Vodic-za-primenu-revidiranih-indikatora-za-potencijalne-zrtve-trgovine-ljudima-1.pdf
https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/Vodic-za-primenu-revidiranih-indikatora-za-potencijalne-zrtve-trgovine-ljudima-1.pdf
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9) прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту деце и ученика и даје 

одговарајуће предлоге директору;  
10) сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и 

медија ради свеобухватне заштите деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања;  
11) води и чува документацију;  
12) извештава стручна тела и орган управљања. 

 
 
2) Интервенте активности према нивоима насиља, злостављања и занемаривања  

Установа је дужна да интервенише увек када постоји сумња или сазнање да дете и 

ученик трпи насиље, злостављање и занемаривање, без обзира на то где се оно 

догодило, где се догађа или где се припрема. Исти облици насиља, злостављања и 

занемаривања могу да се појаве на више нивоа, али се разликују у интензитету, 

степену ризика, учесталости, последицама и учесницима. 
Сви облици насиља, злостављања и занемаривања деце којима се угрожава или 

нарушава физички, психички и морални интегритет личности детета, представљају 

грубу поделу једног од основних права детета наведених у Конвенцији Уједињених 

нација о правима детета, а то је право на живот, опстанак и развој. 
Одредбе Конвенције односе се на заштиту детета од : 
❖ физичког и менталног насиља, 
❖ свих облика сексуалног злостављања и искоришћавања, 
❖ отмице и трговине децом, 
❖ свих других облика искоришћавања штетних по било који вид дететових 

добробити; 
 

Табела 2. Насиље по нивоима и интервентне активности  
 
 

НИВО НАСИЉА ИНТЕРВЕНЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 

Ударање чврга, гурање, штипање, 

гребање, гађање, чупање, уједање, 

саплитање, шутирање, прљање, 

уништавање ствари: 

омаловажавање, оговарање, 

вређање, ругање, називање 

погрдним именима, псовање, 

етикетирање, имитирање, 

"прозивање", добацивање, 

подсмевање, искључивање из групе 

или заједничких активности, 

фаворизовање на основу 

различитости, ширење гласина, 

неумесно, са сексуалном поруком: 

добацивање, псовање, ласцивни 

коментари, ширење прича, 

етикетирање, сексуално 

недвосмислена гестикулација, 

узнемиравајуће позивање, слање 

узнемиравајућих порука СМС-ом, 

ММС-ом... 

Активности предузима самостално 

одељењски старешина, наставник, у 

сарадњи са родитељем, у смислу појачаног 

васпитног рада са васпитном групом, 

одељенском заједницом, групом ученика и 

индивидуално. Изузетно, ако се насилно 

понашање понавља, ако васпитни рад није 

био делотворан, ако су последице теже, ако 

је у питању насиље и злостављање од 

стране групе према појединцу или ако исто 

дете и ученик трпи поновљено насиље и 

злостављање за ситуације првог нивоа, 

установа интервенише активностима 

предвиђеним за други, односно трећи ниво. 
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II 
 
 
 
 
 
 
 

Шамарање, ударање, гажење, 

цепање одела, "шутке", затварање, 

пљување, отимање и уништавање 

имовине, измицање столице, чупање 

за уши и косу, уцењивање, претње, 

неправедно кажњавање, забрана 

комуницирања, искључивање, 

манипулисање, сплеткарење, 

ускраћивање пажње од стране групе 

(игнорисање), неукључивање, 

неприхватање, манипулисање, 

искоришћавање, сексуално 

додиривање, показивање 

порнографског материјала, 

показивање интимних делова тела, 

свлачење, оглашавање, снимање и 

слање видео записа, злоупотреба 

блогова, форума и четовања, 

снимање камером појединаца 

против њихове воље, снимање 

камером насилних сцена, 

дистрибуирање снимака и слика.. 

Активности предузима одељењски 

старешина, у сарадњи са педагогом, 

психологом, тимом за заштиту и 

директором, уз обавезно учешће родитеља, 

у смислу појачаног васпитног рада. 

Уколико појачани васпитни рад није 

делотворан, директор покреће 

васпитнодисциплински поступак и изриче 

меру, у складу са законом. 

III Туча, дављење, бацање, 

проузроковање опекотина и других 

повреда, ускраћивање хране и сна, 

излагање ниским температурама, 

напад оружјем, застрашивање, 

уцењивање уз озбиљну претњу, 

изнуђивање новца или ствари, 

ограничавање кретања, навођење на 

коришћење наркотичких средстава и 

психоактивних супстанци, 

укључивање у деструктивне групе и 

организације, претње, изолација, 

малтретирање групе према 

појединцу или групи, организовање 

затворених група (кланова) које има 

за последицу повређивање других, 

завођење од стране ученика и 

одраслих, подвођење, злоупотреба 

положаја, навођење, изнуђивање и 

принуда на сексуални чин, 

силовање, инцест, снимање 

насилних сцена, дистрибуирање 

снимака и слика, дечија 

порнографија. 

Активности предузима директор са тимом 

за заштиту, уз обавезно ангажовање 

родитеља и надлежних органа, организација 

и служби (центар за социјални рад, 

здравствена служба, полиција и друге 

организације и службе). Уколико присуство 

родитеља није у најбољем интересу 

ученика, тј. може да му штети, угрози 

његову безбедност или омета поступак у 

установи, директор обавештава центар за 

социјални рад, односно полицију или јавног 

тужиоца. На овом нивоу обавезни су 

васпитни рад који је у интензитету 

примерен потребама ученика, као и 

покретање васпитно-дисциплинског 

поступка и изрицање мере, у складу са 

законом. Ако је за рад са учеником 

ангажована и друга организација или 

служба, установа остварује сарадњу са њом 

и међусобно усклађују активности. 

 
 

• Редослед поступања у интервенцији:  
1) Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и занемаривања 

обавља се прикупљањем информација - директно или индиректно;  
2) Заустављање насиља и злостављања и смиривање учесника;  
3) Обавештавање родитеља и предузимање хитних акција по потреби;  
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4) Консултације у установи (одељењски старешина, дежурни наставник, 

педагог, тим за заштиту, директор, ученички парламент). Уколико у току 

консултација у установи директор и тим за заштиту, услед сложених околности не 

могу са сигурношћу да процене ниво насиља, злостављања и занемаривања, као и 

да одреде мере и активности, у консултације укључују надлежне органе и друге 

организације и службе: министарство надлежно за послове образовања и васпитања 

(у даљем тексту: Министарство) - надлежну школску управу, центар за социјални 

рад, полицију, правосудне органе, здравствену службу и др.  
5) Мере и активности предузимају се за све нивое насиља и злостављања уз 

учешће ученика и у складу су са његовим развојним могућностима. Оперативни 

план заштите сачињава се за конкретну ситуацију другог и трећег нивоа за сву децу 

и 5 ученике - учеснике насиља и злостављања (оне који трпе, који чине и који су 

сведоци насиља и злостављања) и зависи од: врсте и тежине насилног чина, 

последица насиља по појединца и колектив, броја учесника и сл.  
6) Ефекте предузетих мера и активности прати установа (одељењски 

старешина, тим за заштиту педагог) ради провере успешности, даљег планирања 

заштите и других активности установе. Установа прати понашање детета и ученика 

које је трпело и које је извршило насиље и злостављање, али и деце и ученика који 

су индиректно били укључени (сведоци). Прати се и укљученост родитеља и 

других надлежних органа, организација и служби. Ефекте предузетих мера прате и 

надлежне службе Министарства.  
 

• Документација, анализа и извештавање  
 
У спровођењу превентивних и интервентних мера и активности установа:  

1) прати остваривање програма заштите установе;  
2) евидентира случајеве насиља, злостављања и занемаривања другог и трећег нивоа;  
3) прати остваривање конкретних планова заштите другог и трећег нивоа;  
4) укључује родитеља у васпитни рад у складу са врстом и нивоом насиља и праћење 

ефеката предузетих мера и активности;  
5) анализира стање и извештава. 

 

 
 

План рада Вршњачког тима  
САДРЖАЈ ДИНАМИКА НОСИОЦИ 

Поздрав чланова и 

дефинисање плана рада у 

новој школској години 

септембар Чланови тима и сарадник 

Активно учествовање у 

одговарању порука из 

сандучета поверења 

У току школске године Чланови тима 

Вођење књиге утисака ВТ У току школске године Чланови тима 
Уређивање просторије 

намењене ВТ 
У току школске године Чланови тима и сарадник 

Прослава-новогодишња 

журка 
децембар Чланови тима и сарадник 

Спортске активности мај Чланови тима 
Дигитална писменост Током године Сарадник и чланови 
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7.3.ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ И 

МАЛОЛЕТНИЧКЕ     ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ 
 

Планиране активности Носиоци реализације 

Теме за ЧОС: 
1. Пушење и здравље 
2. Алкохолизам 
3. Наркоманија 
4. Полно здравље 

одељенске старешине, педагог, 

здравствени радник 

Реализација часова биологије: 
- породица и друштво, 
- деликвенција, 
- болести зависности. 

наставник биологије 

Сарадња са установама: 
- Здравствени центар 
- Црвени крст 
- Центар за социјални рад 

одељенски старешина, педагог 

Развијати код ученика љубав за стицање знања сви наставници 
Развијати код ученика нова интересовања, креативне 

потенцијале и способности 
сви наставници 

Утицати на оптималан развој ученика и животно 

задовољство 
сви наставници 

Развијати осећај припадања школском колективу и радити 

на интегрисању ученика са поремећајима у понашању 
сви наставници 

Интензивирати рад слободних активности и укључивати све 
ученике у различите активности у школи 

сви наставници, педагог 

Идентификовање ученика са поремећајима у понашању одељенски старешина, педагог 
Праћење укључености ученика у слободне активности у 

школи 
педагог 

Предавање из области здравственог васпитања здравствени радник 
Праћење и саопштавање постигнутих резултата на 

такмичењима 
педагог 

Едукација наставника на примени адекватних педагошких 

поступака у раду са ученицима 
педагог 

Едукација родитеља  
(теме за родитељске састанке): 
1. Слободно време ученика 
2. Превенција болести зависности 
3. Похвала, награда, грдња и казна 
4. Сарадња породице и школе 
5. Учионица без насиља 

одељенске старешине, педагог, 

здравствени радник 

Сарадња са родитељима чија деца манифестују неке од 

облика поремећаја понашања 
 одељенске старешине 

Васпитно-образовни рад са ученицима који испољавају неке 

од облика поремећаја у понашању 
одељенске старешине, педагог 

Укључивање ученика у акције које организује Црвени крст одељенске старешине,  
руководилац Црвеног крста 

 
 

8. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
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Слободне наставне активности су део плана наставе и учења који школа планира. 

Ученици од петог до осмог разреда бирају један од три програма слободних наставних 

активности који школа нуди. Одабрани програми слободних наставних активности су за 

ученика обавезни а успех се изражава описном оценом и не утиче на општи успех. 
Сврха слободних наставних активности је да допринесу остваривању општих исхода 

образовања и васпитања, развијању кључних и општих међупредметних компетенција 

потребним за сналажење у свакодневном животу. Осим тога, подршка су професионалном 

развоју ученика који на крају основне школе доносе важну одлуку о наставку школовања 

у контексту новог концепта средње школе у којојсе полажу општа и стручна матура.  

Слободне  наставне активности доприносе бољем упознавању ученика и њиховој сарадњи. 
 Програми слободних наставних активности садрже циљ, компетенције, исходе, 

теме, кључне појмове садржаја, упутство за дидактичко-методичко остваривање и 

оцењивање ученика. 
Програми слободних наставних активности које је припремио Завод за унапређивање 

образовања и васпитањадати су у две групе. 
Прву групу чине програми намењени ученицима петог и шестог разреда: Вежбањем до 

здравља, Животне вештине и Медијска писменост. 
Другу групу чине програми намењени ученицима седмог и осмог разреда: 

Предузетништво, Моја животна средина и Уметност.  
Стручна друштва су за ученике петог и шестог разреда припремиле програме за: 

Домаћинство, Сртање сликање и вајање, Чуваре природе, Музиком кроз живот и 
Сачувајмо нашу планету, а за ученике седмог и осмог разреда Филозофија са децом.  
 
Програми слободних наставних активности реализују се комбиновањем различитих 

техника рада са ученицима као што су: презентације, демонстрације, студије случаја, 

симулације, играње улога, дебате, рад у малим групама, рад на пројектима, гледање и 

анализа видео прилога, креативне радионице, рад у групи на платформама за учење.... 
 
У складу са чланом 61. Закона о основном образовању и васпитању и Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (члан 7), слободне наставне 

активности се оцењују описно (истиче се, добар и задовољава), а оцена не улази у општи 

успех ученика. То подразумева да наставник континуирано прати активности ученика и 

њихов напредак у достизању исхода и развоју компетенција. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 
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       Професионална оријентација, као значајна активност школе, одвија се од I-VIII 
разреда. Задаци професионалне оријентације утврђени су по разредима.  
Од I-III разреда тежи се упознавању, праћењу и подстицању индивидуалних 

карактеристика личности, стицању основних знања о раду и занимањима, формирању 

радних навика.  
Од IV-VI разреда даље се упознају, прате и подстичу индивидуалне карактеристике 

личности, формирају радне навике. Ученицима се омогућава да стекну непосредна 

искуства у вези са радом и занимањима.  
Најинтензивнији рад на плану професионалне оријентације биће у VII и VIII разреду, када 

ученике треба оспособити да доносе реалне и зреле одлуке везане за избор занимања. 
Чланове Тима за професионалну оријентацију чине педагог и одељењске старешине 

седмог и осмог разреда. 
Планиране активности Носиоци реализације Динамика 

Израда годишњег плана рада ПО Тим IX 
Извештај о упису ученика у средње школе педагог IX 
Kреирање распореда реализације радионица 

са ученицама и информисање ученика  7. и 8.  
разреда, информисање родитеља  

Школски тим за ПО IX 

Анализа завршног испита Наставници, педагог, 

директор 
X 

Реализација радионица у 7. и 8. разреду Одељењске старешине, 

педагог 
током 

године  
Организовање манифестација и акција из 

области ПО 
Школски тим за ПО током 

године 
ЧОС: «Кад порастем бићу...» за ученике 

нижих разреда 
одељенске старешине, 

педагог 
током 

године 
Индивидуална сарадња са ученицима осмог 
разреда 

педагог током 

године 
Анкета о избору занимања у седмом разреду педагог XII 
Анкета о избору занимања у осмом разреду педагог XII 
Пробни завршни испит за ученике осмог 

разреда 
Наставници, педагог, 

директор 
март 

Час посвећен упису у средњу школу  
(услови уписа, завршни испит, пробно 

попуњавање листе жеља...) 

педагог V 

Набавка конкурса за упис у у средње школе и 

информатора 
педагог V 

Презентација средњих стручних школа представници средњих 

стручних школа 
V 

Заједнички родитељски састанак  педагог, одељенске 

старешине 
VI 

Припремна настава за завршни испит наставници српског 

језика, математике, 

биологије, физике, хемије, 

историје, географије 

током 

године 

Завршни испит уписна комисија основне 

школе 
јун 

Објављивање резултата завршног испита уписна комисија основне 

школе 
VI 

Објављивање распореда ученика по школама школска уписна комисија VII 
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10. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 
Брига о здрављу,  свестраном  развоју и јачању  психичких  и физичких  

способности ученика, сталан је задатак школе. Здравствена заштита ученика обухвата  

стицање хигијенских навика,  упознавање биолошких и физиолошких функција организма 

и реализацију здравствених захтева ради обезбеђења  нормалних услова за рад ученика.    
Програм превенције здравља оствариваће се кроз предавања и разговоре на часовима 

одељењског старешине, трибине за ученике и родитеље, изложбе, зидне новине, акције на 

уређењу ентеријера и екстеријера, активности Дечјег савеза, Програм превенције Болести 

зависности и малолетничке деликвенције Подмлатка ЦК, психолошке радионице, рад 

секција, спортских сусрета, индивидуални рад на отклањању тешкоћа у развоју детета, 

систематске прегледе, школе у природи, излета итд.              
 

Садржај активности: 
 
❖ Стварање и побољшавање  хигијенских услова  
❖ Стручна предавања  
❖ Систематски прегледи ученика  
❖ Ослобађање ученика од физичког васпитања  
❖ Стоматолошки преглед ученика  
❖ Осигурање ученика школе
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11. ПРОГРАМ  СОЦИЈАЛНЕ  ЗАШТИТЕ 

У сарадњи са центром за социјални рад школа брине о социјалној заштити. 
Циљ је пружање помоћи ученицима са поремећајима у понашању, васпитно запуштеним 

или угроженим ученицима, ученицима који долазе из породица са проблематичним 

односима , упознавање и праћење социјалних прилика ученика и пружање помоћи деци из 

тешких породичних прилика – упућивање на социјално – заштитне мере, упућивање 

родитеља на остваривање права и извршавање родитељских обавеза. 
Уколико је потребно школа кроз различите хуманитарне акције организује прикупљање 

средстава кроз акције Црвеног крста школе, хуманитарне акције у оквиру ,,Дечје недеље“ 

и хуманитарне акције током године ради пружања подршке социјално –угроженим 

ученицима.Носиоци активности су сви – ученици, наставници, стручна служба, директор 

и родитељи. 
Начин реализације: Активности се прво реализују у школи где стручни сарадници уз 

сарадњу учитеља уочавају социјални проблем назависно да ли је повезан са понашањем 

ученика и/или чланова породице. Уколико је потребно, стручни сарадник обавештава 

Центар за социјални рад који даље преузимају потребне активности у складу са својим 

овлашћењима. 
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12.ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Здрава животна средина је интерес читавог човечанства. Имајући у виду улогу школе у 

еколошком образовању, развијању еколошке свести и формирању позитивних ставова 

према природи и животној средини, а поводом Међународног дана заштите животне 

средине, и упутстава Министарства просвете, Школа планира различите активности 

којима ће се ученици упутити у област еколошког васпитања. 
Остваривање овог програма  планира се кроз бројне активности, а неке од њих су: 

- акције уређења учионица, школе, школског дворишта и околине 
- учешће на ликовним и литерарним конкурсима на тему екологије 
- дечије стваралаштво, креативне маштарије на тему екологије 
- укључивање у акције и пројекте који се организују на нивоу општине и шире 

Овај програм не треба да се остварује само у оквиру једног предмета или одређене 

области ваннаставног рада, већ треба да буде заступљен у свим областима и свим 

предметима. 
 
 
Планиране активности Носилац реализације динамика 
16.септембар –  
Дан заштите озонског 

омотача; 

одељењске старешине, 
ученици 
Тим  

септембар  

Како уредити своју собу/ 

своје окружење 
одељењске старешине, 
ученици 

октобар  

Учешће  на ликовним и 

литерарним конкурсима на 

тему екологије 

одељењске старешине; 
руководилац Тима, 
проф.ликовне културе  

током школске године 

Предавање ''Лековите 

биљке'' 
руководилац Тима, 

сарадници  
новембар  

Предавање '' Храна и 

адитиви'' 
руководилац Тима, 
сарадници 

новембар  

Предавање о рециклажи 

лименки и о опасном 

кућном отпаду 

Тим за заштиту животне 

средине ; 
стручњак – сарадник 

децембар   

22. март – Дан вода руководилац Тима, 
ученици, сарадници 

март  

Организовање и спровођење 

кампање за прикупљање  

отпада за рециклажу 

Тим за заштиту животне 

средине ; 
стручњак – сарадник 

март  

Учешће у пројекту ''Бисер 

као вода'' 
Тим за заштиту животне 

средине, ЈП «Воде 

Војводине» 

март 

Предавање  ''Та опасна 

амброзија'' 
руководилац Тима, 
сарадници 

април  

22.април – Дан планете 

Земље 
руководилац Тима, 

ученици, сарадници 
април  
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3.мај – Дан Сунца руководилац Тима, 
ученици, сарадници 

мај  
 

22.мај – Дан биодиверзитета руководилац Тима, 
ученици, сарадници 

мај  

Дани Јегричке – 
манифестација; изложба 

ликовних и литерарних 

радова 
 

Тим, 
проф.ликовне културе 
проф.српског језика, 
проф.биологије 
професори физичког 

васпитања 

мај  

5.јун – Дан заштите животне 

средине 
руководилац Тима, 
ученици, сарадници 

јун  

Прављење приручника 

''Цвеће моје баке'' 
ученици, Тим,  
сарадници добровољци 

током школске године 
 

Прављење паноа из 

здравственог васпитања на 

тему: 
1. загађивачи земљишта 
2. загађивачи вода  
3. загађивачи ваздуха 
4. ковид 

Ученички парламент, 

проф.биологије, 
Тим;  
одељењске старешине 
(од 1. До 4.разреда) 

 
 
током школске године 
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13. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 
 

Са предшколском установом „Дуга“ школа ће сарађивати путем међусобних 

посета, заједничких активности у оквиру Дечије недеље, одржавањем родитељских 

састанака учитеља четвртог разреда. 
 Са средњим школама и факултетима планира се сарадња на пољу професионалног 

информисања ученика осмих разреда.  
 Сарадња са Домом здравља и Одсеком за здравствено васпитање школа има 

дугогодишњу сарадњу што се тиче превенције болести зависности.  
Током године организоваће се систематски прегледи ученика у нашем месту. 
 Са Центром за социјални рад пратиће се деца са породичним проблемима, а са 

МУП-ом у  случају потребе. 
 Сарадња са МУП-ом реализоваће се путем едукације ученика из области 

безбедности деце у саобраћају. 
 Кроз различите облике такмичења организоваће се сусрети са ученицима школа 

општине Врбас.  
 Наставља се успешна сарадња са библиотеком у месту, Саветом месне заједнице, 

Домом културе, фабриком за производњу колача, пекаром. 
 Успешна сарадња наставља се и са Црвеним Крстом у Врбасу.  

Школа редовно обавештава локалну телевизију о свим догађањима у школи. 
 Континуирана сарадња одвијаће се и са Скупштином општине Врбас,  Школском 

управом и Покрајинским секретаријатом за образовање, управу и националне заједнице у 

Новом Саду. 
 
 
Институција 

са коjом  
се сарађује 

Активности  Начин 

реализације 
Време 

реализације 
реализатори 

Школска 

управа 
Организовање, 
едукација, 

саветодавни рад са 

наставицима и  

стручним 
сарадницима 

Присуствовање 

семинарима, 

разговори 

Током 

школске 

године 

Просветни 

саветници ШУ 

Дом здравља Систематски 

прегледи, редовна 

вакцинација, 

саветовалиште за 

младе 
Тематско 

едукативне 

радионице 

Прегледи 

ученика и 

предавања 

Током 

школске 

године 

Лекари дечијег 

диспанзера, 

сарадници 

Завода за јавно 

здравље 

Центар за 

социјални рад 
Заједничко 

решавање проблема 

ученика са 

проблемима у 

Упућивање 

захтева за 

материјалну 

помоћ, 

Током 

школске 

године 

Представници 

ЦСР, стручни 

сарадник, 

одељенске 
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понашању, 

(васпитно 

запуштене деце), 

хранитељске 
породице 

поремећаји у 

породичним 

односима , 

материјална 

помоћ,хуманитарне  
акције 

хуманитарне 

пакете , 

заједничке 

кућне посете , 

конференције 

случаја , 

саветодавни 

рад 

старешине  

Црвени крст Помоћ социјално 

угроженим 

породицама 

Подела 

хуманитарних 

пакета, 

организовање 

квизова и 

такмичења 

Током 

школске 
године 

Директор, 

одељењске 

старешине, 

радници и 

активисти 

Црвеног крста 
МУП Упознајмо полицију 

и спречимо 

вршњачко насиље 
У зачараном кругу 

дроге и алкохола 
Безбедно учешће 

деце у саобраћају 

Разговори, 

предавања, 

приказивање 

филмова 

Током 

године 
Стручни 

сарадник, 

радници МУП-а 

Средње школе Посете у време 

Отворених врата, 
 

Присуство 

неком од 

часова, 

обилазак 

школе, 

упознавање са 

образовним 

профилима и 

сл 

Април  
мај 

Одељенске 

старешине, 

стручни 

сарадник 

Вртић „Дуга“ посете посете Током 

школске 

године 
(уколико 

епидемиоло

шка 

ситуација 

буде то 

дозвољавала) 

Одељењске 

старешине, 

стручни 

сарадник 

 
 
 
 



343 

 

14. САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ 
 

 
Корелација и координација живота и рада школе и породице су веома важне за 

здрав и правилан психофизички развој детета. У времену у ком живимо и систему 
вредности који егзистира, породица се налази на маргинама друштвених збивања и 
постепено губи своју улогу, а школа добија нове васпитно-образовне димензије. Зато је 

перманентна сарадња школе и породице неопходна. 
 
Сарадња са родитељима оствариваће се путем: 
 

1. Родитељских састанака 
2. Индивидуалних разговора са родитељима 
3. Рада са групом родитеља 
4. Савета родитеља 
5. Учествовања родитеља у реализацији програма професионалног информисања 
6. Међусобног информисања родитеља и наставника 
7. Образовања родитеља за успешније обављање васпитне улоге 
8. Евентуалних посета дому ученика 
9. Дан отворених врата школе 
10.  Путем трибина 
 

Одељењске старешине планирају родитељске састанке за своје  одељење.  План  

сарадње са родитељима води се у Дневнику рада за свако одељење. Одељењски старешина 

одређује дан за индивидуалну сарадњу са родитељима.  
У току године планира се најмање четири родитељска састанка (IX, XI, I, IV).  
 

РОДИТЕЉИ

САВЕТ 
РОДИТЕЉА

ИНИЦИЈАТИВА

МИШЉЕЊЕ

ИЗЛЕТИ, 
ЕКСКУРЗИЈЕ, 
НАСТАВА У 
ПРИРОДИ,

ФИНАСИЈСКЕ 
ОБАВЕЗЕ

ДАНИ

ОТВОРЕН
ИХ ВРАТА

РОДИТЕЉСК
И САСТАНЦИ

УЧЕШЋЕ У 
РАДУ 

СТРУНИХ 
ТЕЛА

ШКОЛА 
РОДИТЕЉСТ

ВА

ИНДИВИДУЛАНИ 
РАЗГОВОРИ
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Директор и педагог школе у оквиру свог програма рада детаљно планира сарадњу 
са родитељима, инструктивно-саветодавни рад са њима, као и теме за родитељске 
састанке које ће се реализовати у сарадњи са одељењским старешинама. 
 
 Дан отворених врата школе 
 
У оквиру сарадње са родитељима школа ће организовати Дан отворених врата школе 

једном у месецу, током читаве школске године, када ће родитељи имати могућност да 

присуствују извођењу наставе. Овај вид сарадње са родитељима се промовише на 

родитељским састанцима, путем сајта школе и индивидуалном сарадњом са родитељима. 

Дани отворених врата се организују тако да се током школске године омогући посета 

родитеља свим часовима. 
Детаљан план дана отворених врата се доноси сваке школске године и саставни је део 

Годишњег плана рада школе. 
 
Р.Б

Р. АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОР

И 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
1. Упознавање родитеља са 

организацијом  
рада у школи; 
Информисање родитеља о 

организацији ужине у школи, 

осигурању ученика, „родитељском 

динару“ и дану за контакте са 

одељењским  
старешином; 
Избор члана Савета родитеља;  

одељењске 
старешине, 
директор 
 

септембар 
 
 

2. Пружање помоћи у осмишљавању 

радног и слободног времена 

ученика; 
 

Одељењске 

старешине, 

родитељи, 

педагог 

директор 

током године 

3. Одржавање родитељских састанака;  
Индивидуални разговори са 

родитељима; 

Одељењске 

старешине 
новембар 

4. Упознавање родитеља са успехом, 

понашањем и степеном 

прилагођености ученика на 

предметну 

Одељењске 

старешине 
новембар 

5. Веће ангажовање родитеља у 

ваннаставним активностима 
 

Одељењске 

старешине 
током године 
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15. ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА  
 

Екскурзије и излети су ваннаставни облик рада који се изводи како би се ученици 
упознали са крајевима наше државе, историјским, културним и другим садржајима из 
области које се изучавају у оквиру наставног предмета. 
 
 
За наредне четири године планиране су екскурзије за ученике од  V - VIII разреда. 
Дестинације и детаљни програм екскурзије налази се у Годишњем плану рада школе. 
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16. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
 

ЦИЉ 
Стручни сарадник – школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, доприноси 

остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у основним и средњим школама, 

реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и програмима. Програм рада 

школског библиотекара обухвата задатке 
и послове из области образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијске послове 

из домена културних и уметничких аспеката образовања. 
Он подстиче промовисање читања и самосталност ученика у учењу. 
 
ЗАДАЦИ 
Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и 

васпитања, као и библиотечко-информацијских из домена културних активности школске 

библиотеке, доприноси 
унапређивању свих облика и подручја рада, тако што учествује у пословима планирања, 
програмирања, 
организовања, унапређивања и праћења рада школе, односно целокупног образовног 

процеса, као члан 
школских тимова има задатке: 
- развијања и неговања навике читања и коришћења библиотеке код ученика и наставника, 
- развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација, 
- стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу,што ће 

се додатно унапредити увођењем интернета који је постао неопходан, 
- мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и 

образовање током целог живота, 
- сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима, 
- праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим 

склоностима ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом 

професионалном развоју, 
- пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, 

а посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и оним ученицима који живе 

у тежим социјалним 
приликама, сарађујући са њиховим родитељима и релевантним институцијама, 
- стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и 

расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне стваралачке 

способности и креативности код ученика, 
- обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању информационе писмености, 

како би се корисници оспособили за проналажење, анализирање, примену и саопштавање 

информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих 

технологија, 
- вођења библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, каталогизација, 
класификација библиотечке грађе и други послови), 
- коришћење савремених облика и метода рада са ученицима, 
- заштита и чување библиотечке грађе и периодична ревизија фонда. 
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ОБЛАСТИ РАДА 
 
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 
1. Планирање набавке литературе и периодичних публикација за ученике, наставнике и 

стручне сараднике, 
2. Израђивање годишњег плана рада 
3. Планирање и програмирање рада са ученицима у школској библиотеци, 
4. Планирање развоја школске библиотеке и набавка библиотечке грађе потребне за 

реализацију наставе и образовно-васпитног рада. 
 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 
1. Учешће у изради годишњег плана рада и самовредновања рада установе, 
2. Вођење  библиотечког пословања  
3. Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне 

активности(теоријска и практична настава, допунски и додатни рад, ваннаставне 

активности ученика и др.), 
4. Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, научно проверене методе и 

резултата сопственог 
истраживачког рада 
5.Побољшање информационе, медијске и информатичке писмености корисника 

развијањем критичког односа према различитим информацијама и изворима сазнања и 

осећаја за естетске вредности (уређење библиотеке, обележавање значајних датума) 
 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

1. Сарадња са наставницима на промоцији читања ради задовољства кроз све облике 

образовно-васпитног рада, 
2. Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално коришћење разних 

извора информација, 
3. Организовање наставних часова из појединих предмета у школској библиотеци, 
4. Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде лектире, и 

коришћења наставничко-сарадничког дела школске библиотеке, 
5. Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе, 
6. Систематско информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим књигама, 

стручним часописима и другој грађи, о тематским изложбама у вези с појединим 

издањима, ауторима, акцијама и 
јубилејима, и усмено или писмено приказивање појединих књига и часописа. 
 
РАД СА УЧЕНИЦИМА 
 
1. Припрема (обучава) ученика за самостално коришћење различитих извора сазнања и 

свих врста информација у настави и ван ње по добијању интернет мреже. 
2. Пружа помоћ ученицима код учење ван школе и усвајању метода самосталног рада на 

тексту и другим материјалима, 
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3. Пружа помоћ ученицима у припреми и обради задате теме, 
4. Упознаје ученике са методама и техникама научног истраживања и библиографског 

цитирања, 
5. Ради на развијању позитивног односа према читању и важности разумевања текста и 

упућивању на истраживачке методе рада (употреба лексикона, енциклопедија, речника и 

др.) и омогућавању претраживања и употреби свих извора и оспособљавању за самостално 

коришћење, 
6. Стимулише навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу, да 

развијају навику долажења у школску и јавну библиотеку и да узимају учешћа у њеним 

културно-просветним активностима у складу са њиховим интересовањима и потребама 

(часови библиотекарства и упознавање 
са радом школских секција; читање, беседништво, стваралаштво, такмичења, квизови о 

прочитаним књигама, развијање комуникације код ученика и сл.), 
7. Подстиче побољшање информационе, медијске и информатичке писмености ученика, 

развијањем истраживачког духа и критичког односа према различитим информацијама и 

изворима сазнања и осећаја за естетске вредности, 
8. Ради са ученицима у читаоници, у радионицама за ученике, и на реализацији школских 

пројеката 
(Здрав живот, Екологија, Толеранција, Школа без насиља, Дечија права и друго). 
 
РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 
 
1. Учешће на родитељским састанцима ради давања информација о читалачким 

интересовањима и потребама ученика, ради развијања читалачких и других навика 

ученика и формирању личних и породичних библиотека, 
2. Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем читалачких навика ученика 
(часописи и сл.) 
 
 
РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 
 
1. Сарадња са стручним већима наставника, педагогом, психологом и директором школе у 

вези с набавком и коришћењем књижне и некњижне грађе, те целокупном организацијом 

рада школске библиотеке, 
2. Информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци нове стручне 

литературе за предмете, дидактичко-методичке и педагошко-психолошке литературе, 
3. Информисање о развоју медијске и информатичке писмености, и упућивање на 

критички и креативни однос ученика приликом коришћења извора, 
4. Припрема заинтересованих за реализацију мултидисциплинарних пројеката, изложби, 

креативних радионица; за организовање књижевних сусрета и других културних догађаја, 

као и еколошких пројеката и садржаја у којима се апострофира борба против свих облика 

зависности, 
5. Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за школску библиотеку коју 

користе ученици, наставници и стручни сарадници, 
6. Припремање и организовање културних активности школе (књижевне трибине, сусрети, 

разговори, 
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акције прикупљања књига и завичајне књижне и друге грађе, изложбе, конкурси, 

обележавање значајних јубилеја везаних за школу и просвету: «Месец књиге», «Светски 

дан књиге», «Дечија недеља», 
«Дан писмености», «Дан матерњег језика», Јубилеј школских библиотека и школских 

библиотекара и др.), 
7.Учешће у припремању прилога и изради школског гласила и интернет презентације 

школе. 
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17. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ДРУГИХ ОБЛАСТИ РАЗВОЈНОГ 

ПЛАНА ШКОЛЕ КОЈИ УТИЧУ НА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ РАД 
 

 
17.1. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА 

 
 
Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника одвијаће се у школи и 
ваншколским инситуцијама (семинари, сабори...). 
Стручна већа у јуну месецу дају предлог семинара за наредну школску годину, а у складу 

са Каталогогом стручног усавршавања. 
Током године тим за стручно усавршавње  прати укључивање наставника у семинаре и о 

томе води евиденцију.  
Сваке школске године се  утврђује  потребан број бодова стручног усавршавања за 

наставнике у зависности од степена ангажованости у установи (норма часова) и налази се 

у Годишњем плану рада школе за сваку школску годину. 
Један облик стручног усавршавања су и стручне теме за стручне органе школе и посете 

часовима које се планирају Годишњим планом рада за сваку школску годину. 
 
. 
 

17.2.УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 
 

У школи делују следеће ученичке организације: Подмладак Црвеног крста, Дечији 

савез, , Вршњачки тим (у оквиру Тима за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања), Креативна радионица и Ученички парламент. Детаљан 

план ових организација налази се у Годишњем плану рада школе за сваку школску годину.
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17.3.ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 

 
Да би се ученици успешно припремили за завршни испит, потребна им је додатна подршка. 

Школе треба да ураде следеће:  
1. Утврђивање и спровођење плана припреме за завршни испит  
Школе су у обавези да израде детаљан план припреме ученика за завршни испит. Овај план 

треба да буде прилагођен ученицима који треба да полажу завршни испит. У плану треба 
навести активности, време реализације и носиоце активности. Неопходно је са овим планом 

упознати све ученике који полажу завршни испит.  
Садржај плана:  
а) Анализа образовних стандарда за крај обавезног образовања  
Завршни испит заснован је на образовним стандардима за крај обавезног образовања и 

васпитања. Наставници српског, односно матерњег језика и математике треба да проуче ове 

образовне стандарде, јер се задаци у тестовима на завршном испиту заснивају на образовним 
стандардима. Такође и наставници физике, историје, хемије, биологије и географије би требало 

да проуче образовне стандарде.  
б) Коришћење збирки задатака за припрему ученика  
У сваком тесту налазе се задаци који испитују постигнућа са сва три нивоа, основног, средњег и 
напредног. У збиркама задатака се, поред задатака, налази и листа образовних стандарда који се 

испитују тим задацима. Неопходно је да наставници искористе ове збирке како би припремили 

ученике за полагање завршног испита. Збирке су доступне и на сајту Министарства просвете и 
науке (www.mpn.gov.rs).  
в) Припремне активности  
Припремне активности могу се реализовати на редовним часовима српског, односно матерњег 
језика и математике, физике, историје, хемије, биологије и географије на допунској настави, 

путем домаћих задатака и на посебним часовима припреме за полагање овог испита. Припреме 

за полагање завршног испита треба организовати у условима који су исти или слични условима 

у којима ће они полагати завршни испит.  
г) Пробни завршни испит и коришћење добијених резултата  
На основу Правилника о Програму завршног испита,потребно је организовати пробно 

спровођење завршног испита за ученике. Овај пробни испит треба да помогне ученицима да се 
упознају са процедурама и начином полагања испита, садржајем и формом задатака. Друга 

важна фунција овог пробног испита је у самопроцењивању знања ученика, а за наставника ови 

подаци треба да буду основа за даље припремање ученика за завршни испит.  
д) Обавештавање ученика о завршном испиту  
Уважавајући све специфичности образовања, потребно је посветити посебну пажњу 

обавештавању ученика о завршном испиту. Сваки ученик треба да буде обавештен о обавези 

приступања завршном испиту да би добио уверење о завршеном основном образовању и 
васпитању.  
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Школе треба да припреме писано обавештење о обавези приступања завршном испиту које 

треба уручити сваком ученику, односно родитељу. Одељењскистарешина је одговоран за 
обавештавање ученика и родитеља, односно старатеља о завршном испиту и за реализацију 

других активности у складу са Упутством за одељењске старешине (Прилог 2). Сваки ученик 

потписом од стране родитеља треба да потврди да је примио ово обавештење.  
 
Прилагођавање спровођења завршног испита ученицима којима је потребна додатна 

образовна подршка 
 

Према члану 82, став 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“ бр. 72/2009) ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом полажу завршни 
испит у складу са својим моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева 

одређена врста сметње, односно инвалидитета.  
У зависности од моторичких и чулних могућности, степена и врсте инвалидитета и образовних 
потреба ученика, услови за полагање завршног испита могу бити прилагођавани на следећи 

начин:  
- посебна просторија у школи за полагање завршног испита, уколико је то у интересу ученика;  
- одређивање сталног пратиоца током испита у школи, уколико је то у интересу ученика;  
- полагање завршног испита у кућним условима, уколико то захтева природа болести, односно 

инвалидитета;  
- полагање завршног испита у болничким условима, уколико то захтева природа болести, 

односно инвалидитета;  
- време за полагање завршног испита може бити продужено или распоређено на краће 

интервале за рад, уколико је то у интересу ученика.  
 

 Ученике са сметњама у развоју и ученике из социјално нестимулативних средина за које су 

планирани посебни услови за полагање завршног испита, треба благовремено обавестити о 

томе да ће испит полагати у условима који се разликују од прописаних. Овим ученицима је 

потребно описати услове у којима ће полагати завршни испит.  

 Припреме за полагање завршног испита ученика са сметњама у развоју и ученика из 

социјално нестимулативних средина треба организовати у условима који су исти или слични 

условима у којима ће они полагати завршни испит.  

 Пратиоци ученика са сметњама у развоју и ученика из социјално нестимулативних средина, 

који ће им помагати током завршног испита, треба да буду укључени у припреме које се 

организују за ове ученике.  

 Уколико ученици са сметњама у развоју и ученици из социјално нестимулативних средина 

полажу испит у посебним просторијама, дежурни наставници треба да буду познати овим 

ученицима или да се претходно упознају са њима.  

 Пратиоци ученика са сметњама у развоју и ученика из социјално нестимулативних средина 

треба да комуницирају са учеником тако да се осигура максимална објективност проверавања 
знања и регуларност спровођења испита. С друге стране, од пратиоца се очекује да ученику 

пружи подршку и подстицај за рад.  

 На испиту треба омогућити ученицима са сметњама у развоју и ученицима из социјално 

нестимулативних средина да користе помоћна наставна средства и дидактички материјал, 

односно асистивне технологије, уколико је то у њиховом интересу.  
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17.4.ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 
 У школи функционише систем пружања подршке ученицима (што је планирано 

Школским развојним планом). Ученици су  обавештени  о врстама подршке које пружа 

школа . 
На основу анализе успеха предузимају се мере подршке ученицима. Остварује се 

комуникација са породицом. Функционишу тимови за подршку ученицима у 

прилагођавању школском животу. Школа сарађује са релевантним институцијама у 

пружању подршке . 
 
ЗАДАЦИ ТИМОВА ЗА ПОДРШКУ  УЧЕНИЦИМА 

- Подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног 

уважавања 
- Додатна подршка у учењу и образовању у виду индивидуалног образовног 

плана и допунске наставе, 
- Додатна подршка за ученике који желе да развију своје таленте(велики избор 

секција) 
- Школа сарађује и са релевантним институцијама и појединцима у подршци 

осетљивим групама  
- Повећање осетљивости свих који су укључени у живот и рад школе, на 

препознавање насиља и злостављања 
- Оспособљавање свих запослених и родитеља за рано препознавање знакова у 

понашању деце који указују на потенцијално насилно понашање 
- Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у 

учењу 
- Изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и 

кућном реду 
- Сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на 

превазилажењу проблема насиља у школи. 
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17.5. ПРОГРАМ ФИЗИЧКЕ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ 

УЧЕНИКА 
 

Физичка безбедност ученика остварује се кроз:  
A) уређење и одржавање у исправном стању свих просторија у школи;  
Б) организовању дежурства у школи;  
B) систем за видео надзор простора и објеката школе;  
Г) заштиту од поплава, пожара, удара грома и других елементарних непогода; 
Д) осигурању ученика; 
 
А) УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА 
 
Све радне и друге просторије, у школи морају бити уређене и одржаване на начин  
који обезбеђује максималну сигурност ученика приликом коришћења и боравка.  
Сви запослени дужни су да редовно обавештавају главног дежурног наставника о 

уоченим кваровима и недостацима тако што ће штету уписати у свеску дежурства која 

се налази у зборници.  
Мајстор на одржавању дужан је да редовно прати и отклања кварове и недостатке у 

школи. У случају да квар није у стању да сам отклони, дужан је да одмах о томе 

обавести директора, или секретара.  
 
Б) ДЕЖУРСТВО У ШКОЛИ 
 
Дежурство у школи изводе дежурни наставници, главни дежурни наставник, ученици и 

помоћно-техничко особље, у складу са процесом наставе.  
Дежурство почиње 30 минута пре почетка наставе, а завршава се 15 минута након краја 

последењег часа.  
Школа ради у једној смени и на сваком спрату, у дворишту и у ходницима за време 

сваког одмора дежурају наставници.  
Дежурни наставници обавезни су да на дежурство дођу 30 минута пре почетка  
наставе, да се јаве главном дежурном, обављају дежурство у делу школе предвиђеном 

распоредом дежурства, о свим уоченим променама обавештавају главног дежурног и 

извршавају његове налоге и омогућују безбедан улазак и излазак ученика из школе.  
Сви наставници на крају сваког часа, односно наставе, напуштају учионицу тек пошто 

је напусти последњи ученик.  
Наставник који организује допунски час, додатни час или неке друге активности,  
дужан је да брине о боравку ученика од почетка до краја ових активности.  
Одељенски старешина води уредно евиденцију о васпитно-образовном процесу  
(дневник рада, матична књига, ђачка књижица, сведочанства, дипломе). На основу 

лекарског оправдања правда изостанке, сарађује са родитељима ученика путем 

непосредних контаката (отворена врата и родитељски састанци, телефоном).  
Директор школе је одговоран за израду распореда дежурства и контролу његовог 

извршавања.  
Помоћно-техничко особље помаже у раду дежурним наставницима.  
У сарадњи са дежурним наставницима проверава разлоге доласка страних лица у школу 

и прате њихово кретање у школској згради.  
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Дежурни ученици и помоћно-техничко особље дужни су да се старају да за време 

трајања часова улазна врата буду под сталним надзором. Дежурни ученици у школу 

треба да дођу 15 минута пре почетка наставе, помажу дежурном наставнику у 

одржавању реда и дисциплине и воде евиденцију о уласку страних лица у школу. У 

сваком одељењу има два редара који пазе на ред и дисциплину, припремају средства за 

наставу, обавештавју наставника о одсуству ученика, свако оштећење у оквиру свог 

одељења пријављују одељенском старешини, дежурном наставнику, секретару школе. 
 
В) СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР  
 
Безбедност у школи је повећана увођењем видео надзора. То је систем који уз неколико 

камера  директно повезаних са Централним рачунаром свакодневно бележи догађаје у и 

око школе и смешта их у меморију. Ти садржаји се могу ретроактивно погледати.  
 
Г) ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА, ПОЖАРА, УДАРА И ДРУГИХ ЕЛЕМЕНТАРНИХ  
НЕПОГОДА 
 
У циљу заштите деце и запослених, у школи се спроводе мере заштите од пожара 

предвиђене законом, а које подразумевају обезбеђеност школе довољним бројем 

исправних апарата за гашење пожара и одржавање хидрантне инсталације у исправном 

стању. 
У школи постоји посебно лице противпожарне заштите, које је одговорно за то да су 

увек предузете све мере противпожарне заштите.  
Сви запослени у школи морају бити упознати са Правилником о заштити од пожара и 

обавезни су да га примењују.  
У прилогу протокола за заштиту деце од насиља дат је план евакуације у случају 

пожара и других елементарних непогода. Исправност свих апарата се редовно 

контролише.  
Мајстор на одржавању школе је одговоран да сва водоводна и електроинсталација буде 

у исправном стању и функционише нормално, па је у том циљу обавезан да у најкраћем 

року отклони мање кварове. За санирање већих кварова, у сарадњи са директором и 

секретаром, постараће се да се ангажује одговарајућа служба.  
 
Д) ОСИГУРАЊЕ 
 
Школа је у обавези да на почетку сваке школске године упозна родитеље са 

могућношћу осигурања ученика од последица несрећног случаја које се могу 

евентуално десити и са условима под којима се ученици осигуравају.  
 
Школа је такође у обавези да, уколико постоји заинтересованост родитеља, буде 

посредник између њих и осигуравајуће организације, како би родитељ уплатом премије 

осигурања омогућио свом детету заштиту од свих ризика у трајању од 24 часа дневно. 
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17.6. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
 

17.6.1. ИНТЕРНИ ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 

• Током школске године користити разглас у школи (пре почетка наставе и за 

време одмора, ако је потребно и за време наставе). На овај начин ученицима 

саопштавати актуелне информације и посебна обавештења. 
• У току године у ходницима и холу организовати изложбе ученичких ликовних и 

литерарних радова. 
• На свечаностима која школа организује за родитеље истицати резултате рада који 

се постижу у школи. 
• Два пута у току  школске године директор подноси извештај о резултатима рада 

школе. 
• Путем огласне табле информисати ученике и наставнике  
• У школи постоји књига утисака 
• Једном у току године објавити школски часопис 
 

 

Важнији датуми које школа обележава: 
 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ ИЗВРШИОЦИ 
Обележавање Дана ослобођења Равног 

Села  
14. октобар Наставници српског језика, 

музичке културе, верске наставе, 

разредне наставе 
Дан просветних радника 8.новембар Наставник музичке културе, 

српског језика, професори 

разредне наставе, Тим за културну 

и јавну делатност 
Прослава Дана Светог Саве 27. јануара Наставници српског језика, 

музичке културе, верске наставе, 

разредне наставе 

Прослава Дана школе 27. март Наставници српског језика, 

музичке културе, верске наставе, 

разредне наставе, Тим за културну 

и јавну делатност 
Обележавање Дана Победе  9. мај Наставници српског језика, 

музичке културе, верске наставе, 

разредне наставе 
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17.6.2. ЕКСТЕРНИ ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 
 
• Током године редовно давати податке локалној телевизији и листу о збивањима у 

школи и резултатима рада. 
• Два пута годишње доставити информације Савету Месне заједнице о 

остваривању програма рада. 
• Министарству просвете редовно достављати тражене информације, а посебно 

Годишњи план рада, Школски програм за први и други циклус, Школски развојни 

план и Извештај о раду школе. 
• Сарађивати са Просветним прегледом и стручним часописима. 
• Ажурирање WEB сајта школе. 
• Путем огласне табле информисати родитеље 
• Летопис школе водити уредно 
• Објављивање значајних дешавања у школи на фејсбук страници и сајту школе 
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18. НАЧИН ПРАЋЕЊА НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА У ТОКУ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

Праћење напредовања ученика у оквиру сваког разреда одвијаће се на три нивоа- од 

стране наставника, стручне слућбе школе и стручних органа школе. Праћење ће се 

одвијати у свим фазама наставног процеса, континуирано у току целе школске године 

уз вођење одговарајуће обавезне педагошке документације. 
 
 
19. НАЧИН ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 
ПРАЋЕЊЕ ОД СТРАНЕ НАСТАВНИКА:  
 
  
• степен до сада усвојених знања, 
• резултати иницијалних тестова, 
• индивидуалне разлике ученика, 
• специфични породични и социјални услови живота ученика, 
• индивидуалне разлике између одељења, 
• индивидуалне разлике у оцењивању, 
• степен усвојених знања и вештина, 
• примена стечених знања и вештина, 
• резултати учења и тестирања, 
• потреба за допунском и додатном наставом, 
• масовност укључивања у слободне активности, 
• актуелност садржаја слободних активности, 
• резултати на такмичењима и манифестацијама, 
• самосталност и креативност у раду, 
• схватање и поштовање правила понашања у школи, 
• информисање родитеља о учењу и понашању ученика. 
 
ПРАЋЕЊЕ ОД СТРАНЕ СТРУЧНИХ ОРГАНА: 
 
  
Праћење од стране одељењског већа: 
 
• реализација наставног плана и програма, 
• успех и дисциплина ученика, 
• иновације у настави, 
• стручно усавршавање наставника и стручних сарадника, 
• индивидуализација наставе, 
• напредовање ученика, 
• степен усвојених знања, 
• рад са талентима и ученицима са тешкоћама у учењу и понашању, 
• сарадња са родитељима, 
• реализација екскурзија, излета и посета, 
• укључивање и реализација пројеката, 
• остварње циљева и задатака планираних развојним и акционим планом школе. 
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Праћење од стране стручне службе 
 
• реализација плана и програма, 
• новине у плановима и програмима, 
• иновације у настави, 
• прилагођавање метода и техника карактеристикама одељења, 
• индивидуализација наставе, 
• праћење семинара, 
• степен усвојених знања и вештина, 
• резултати на такмичењима и смотрама. 
 
Праћење од стране Наставничког већа 
 
• реализација наставног плана и програма, 
• успех и дисциплина ученика, 
• иновације у настави, 
• стручно усавршавање наставника и стручних сарадника, 
• индивидуализација наставе, 
• напредовање ученика, 
• степен усвојених знања, 
• рад са талентима и ученицима са тешкоћама у учењу и понашању, 
• сарадња са родитељима, 
• реализација екскурзија, рекреативне наставе, излета и посета, 
• укључивање и реализација пројеката, 
• искоришћеност ресурса локалне средине, 
• убрзано напредовање ученика, 
• ослобађање ученика од наставе, 
• избор одељењског старешине, 
• праћење реализације пројеката, 
• оцена реализације развојног и акционог плана школе. 
       
Праћење од стране савета родитеља 
• реализација наставног плана и програма, 
• успех и дисциплина ученика, 
• иновације у настави, 
• набавка наставних средстава и опреме, 
• реализација екскурзија, рекреативне наставе, излета и посета, 
• исхрана ученика у школи, 
• укључивање и реализација пројеката, 
• искоришћеност ресурса локалне средине. 
 
Праћење од стране Школског одбора 
• реализација наставног плана и програма, 
• успех и дисциплина ученика, 
• реализација екскурзија, рекреативне наставе, излета и посета, 
• праћење реализације пројеката 
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Начин праћења реализације школског програма 
 

Садржај праћења Начин праћења Време 

праћења 
Носиоци 

активности 
1. Остваривање 

циљева и  
задатака Школског 

програма 

• реализација циљева и 

задатака образовно-
васпитног рада, 

• остварење специфичних 

циљева школе, 
• успех и дисциплина ученика 

на полугодишту и крају 
школске године, 

• поштовање правила шк. 

живота, дружење, помоћ и 

толеранција међу ученицима, 
• ангажовање ученика у 

акцијама које се спроводе и 

усвајање циљева изборних 
предмета грађанско 

васпитање и веронаука, 
• усвајање здравих стилова 

живота, унапређење 

емоционалног ,телесног и 
здравственог стања ученика, 

• кроз акције уређења 

школског простора и 

дворишта, 
• посета часовима, 

Полугодиште, 
крај школске 

године, 
током школске 

године 
 

• Стручна већа 

по 

предметима 
• Одељењско 

веће 
• Наставн. 

веће 
• Разредне 

старешине 
• Наставници,  
• Педагог 
• Директор 
• Савет 

родитеља 
• Школски 

одбор 

2. Корелације 

различитих 

предмета 

• анализа Стручних већа по 

предметима, 
• анализа на Одељенским 

већима, 
• посета часовима , 
• огледна и угледна предавања, 
• степен усвојених система 

знања, 
• анкетирање ученика, 

Полугодиште, 
крај школске 

године, 
током школске 

године 
 

• Стручна већа 

по 

предметима 
• Одељењско 

веће 
• Наставн. 

веће 
• Разредне 

старешине 
• Педагог 
• Директор 

3. Реализација 

програма 

слободних 

активности 

• рад секција и додатне 

наставе, 
• резултати на такмичењима и 

смотрама, 
• приредбе, манифестације и 

друге презентације школе, 
• реализоване акције, 

Полугодиште, 
крај школске 

године, 
током школске 

године 

• Стручна већа 

по 
предметима 

• Одељењско 

веће 
• Наставн. 

веће 
• Разредне 

старешине 
• Педагог 
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• Директор 
• Савет 

родитеља 
4. 
Индивидуализација 

наставе 

• резултати рада допунске, 

додатне наставе и секција, 
• рад са талентованим 

ученицима, 
• резултати на такмичењима и 

смотрама, 
• прилагођавање планова и 

програма предмета 

особеностима одељења, 
• уважавање индивидуалних 

разлика и особености 
ученика, 

• задавање задатака на више 

нивоа тежине, 

Полугодиште, 
крај школске 

године, 
током школске 

године 
 
 

• Стручна већа 

по 

предметима 
• Одељењско 

веће 
• Наставн. 

веће 
• Разредне 

старешине 
• Педагог  
• Директор 

5. Искоришћеност 

наставних 

средстава 

• учесталост коришћења 

техничких наставних 

средстава 
(ДВД,рачунари,ТВ,видео бим 
и сл.), 

• коришћење осталих 

наставних средстава ( 

часописи, енциклопедије, 

постери, слике, касетофон, 
мапе, модели, карте и сл.), 

• задовољство ученика, 
• задовољство наставника, 
• анкета, упитник о 

коришћењу наст.средстава, 

Полугодиште, 
крај школске 

године, 
током школске 

године, 
по набавци 

модерних 

наст.средстава 
 
 

• Стручна већа 

по 

предметима 
• Одељењско 

веће 
• Наставн. 

веће 
• Разредне 

старешине 
• Педагог 
• Директор 
• Савет 

родитеља 

6. Искоришћеност 

ресурса средине 
• бр. посета институцијама у 

граду, 
• заједничке изложбе, 
• заједничке акције или 

активности, 
• заједнички пројекти, 
• спонзорство и услуге,  
• анкете и упитници за 

ученике,наставнике, 
родитеље и институције, 

• предавања и трибине у 

сарадњи са институцијама, 

Полугодиште, 
крај школске 

године, 
током школске 

године 
 

• Стручна већа 
по   

предметима 
• Одељењско 

веће 
• Наставн. 

Веће 
• Педагог 
• Директор 
• Савет 

родитеља 
• Школски 

одбор 
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7. Праћење 

напредовања 

ученика 

• На начине који су наведени у 

делу праћење напредовања 

ученика, а на три нивоа:  
• Наставници 
• Стручна служба 
• Стручни органи 

Полугодиште, 
крај школске 

године, 
током школске 

године 
 
 

• Стручна већа 

по 

предметима 
• Одељенско 

веће 
• Наставн. 

веће 
• Разредне 

старешине 
• Педагог 
• Директор 
• Савет 

родитеља 
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Школски програм за други циклус за период од 1.7.2022-30.6.2026. године усвојио је 

Школски одбор на седници која је одржана ______________ године. 
 
 
 Директор школе,      Председник Школског одбора 
 __________________    ____________________  
 Јелена Вишњић     Милан Плећаш 
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