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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; 
 
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 разреда 
• Сагледавање знања и умења које ученици једног разреда треба да савладају, а која су 

им неопходна за прелазак у наредни разред 
 

 
 
2. НАСТАВНИ ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
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Први циклус обавезног образовања обухвата први, други, трећи и четврти разред обавезног 

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

2.1.Обавезни предмети 
2.1.1. Први разред 

Назив предмета Годишњи фонд часова Недељни фонд 

часова 
Српски језик 180 5 
Енглески језик 72 2 
Математика 180 5 
Свет око нас 72 2 
Ликовна култура 36 1 
Музичка култура 36 1 
Физичко  и здравствено 
васпитање 

108 3 

Дигитални свет 36 1 
Укупно 720 20 

 
2.1.2. Други разред 

Назив предмета Годишњи фонд часова Недељни фонд 

часова 
Српски језик 180 5 
Енглески језик 72 2 
Математика 180 5 
Свет око нас 72 2 
Ликовна култура 72 2 
Музичка култура 36 1 
Физичко и здравствено 

васпитање 
108 3 

Дигитални свет 36 1 
укупно 756 21 

 
2.1.3. Трећи разред 

Назив предмета Годишњи фонд часова Недељни фонд 

часова 
Српски језик 180 5 
Енглески језик 72 2 
Математика 180 5 
Свет око нас 72 2 
Ликовна култура 72 2 
Музичка култура 36 1 
Физичко и здравствено 

васпитање 
108 3 

Дигитални свет 36 1 
укупно 756 21 

 
 

2.1.4. Четврти разред 



6 

 

 
Назив предмета Годишњи фонд часова Недељни фонд 

часова 
Српски језик 180 5 
Енглески језик 72 2 
Математика 180 5 
Свет око нас 72 2 
Ликовна култура 72 2 
Музичка култура 36 1 
Физичко и здравствено 

васпитање 
108 3 

Пројектна настава 36 1 
укупно 756 21 

 
 

 
2.2.Изборни предмети 
 

2.2.1. Обавезни изборни предмети 

Од првог до четвртог разреда ученик бира један од два обавезна изборна предмета: верске 

наставе или грађанског васпитања.  

 
      2.3. 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.  
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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 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  

 
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 
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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). 
 
 
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; 
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* 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 детета/ 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): 
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; 
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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. 
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: 
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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. 
 
 
 

План рада тима за инклузију  
 

Активности  Носиоци 

реализације 
Време реализације 

План додатне подршке и израда и ревизија ИОП-а 

плана за ученике којима је то потребно (квартално и 

полугодишње) 

наставници 
чланови тима 
и подтима 

током године 

Сензибилизација родитеља-предавање за родитеље на 

тему „Инклузија у школи“ 
одељењске 

старешине 

првог разреда 

у првом 

полугодишту 

Сарадња са просветним саветницима из ШУ чланови тима, 

родитељи током године  

Формирање базе података (број деце са сметњама у 

развоју; број надарене деце). Редовно ажурирање базе. Чланови тима новембар 

Презентација Педагошком колегијуму 
(подношење извештаја на седницама) координатор током године 

 Сарадња са другим тимовима у школи  чланови тима током године 
Сарадња са локалном заједницом (са Месном 

заједницом, Центром за социјални рад, Општином) чланови тима током године 

Стручне теме  чланови тима током године 
Оргањизовање школских акција: Вршњачки тим, 

Ученички парламент, Црвени крст 
Одељењске 

заједнице током године 

Анализа резултата са такмичења- осврт на 

таленетоване ученике 
(Упоређивање са претходном школском годином) 

чланови тима мај 

 Опремљеност библиотеке и стварање базе података 

(литература, дидактичка средства) чланови тима мај 

Сарадња са тимом за подршку ученицима   чланови тима  током године 
Информисање јавности путем школског сајта- 
постављање значајних докумената, активности чланови тима  током године 

Обука наставника за инклузивну праксу (ван установе) чланови тима  током године 
Разматрање увођења педагошког асистента чланови тима  током године 
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Активности  Носиоци 

реализације 
Време реализације 

Прилагођавање школског простора потребама ученика чланови тима  током године 
 
 

 
Поједине активности могу се реализовати путем радионица или на припремљеном материјалу за 

презентацију. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПЛАН ТРАНЗИЦИЈЕ 

 

1. ИЗ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У ОСНОВНУ ШКОЛУ  
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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 

 
2. ИЗ РАЗРЕДНЕ НА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ   
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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 

 
 

 
 

 
 

3. ИЗ ОСНОВНЕ У СРЕДЊУ ШКОЛУ 
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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: 

- 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? 
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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, науке и технолошког 

развоја. 
Унапређивање школског програма је сталан и дугорочан процес. Предвиђени садржаји 

школског програма су само полазна основа. Oни се морају стално унапређивати и морају 

одговарати потребама ученика и родитеља, интересних група и локалне средине.  
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ПРВИ РАЗРЕД 
3.1.1. СРПСКИ ЈЕЗИК 

Циљеви предмета:   

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено 

правилно изражавати; да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одобрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка 

остварења из српске и светске баштине.   

Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности 

ученика у 

образовно-
васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-
васпитном раду 

I  Основе читања и писања                                                                  

-Претходна испитивања 
(испитивања способности детета 

за говорно општење; испитивање 

предзнања из читања и писања)                                

-Припрема за читање и писање 
(вежбе у посматрању, слушању, 

развијању културе усменог 

изражавања; аналитичко- 
синтетичка вежбања; усвајање и 

развијање појма реченице, речи, 

гласа; лексичко- синтаксичка 

вежбања; вежбе артикулације; 

моторичке вежбе) 

 

 

 

 

 

Почетно читање и писање  

 
Испитивање предзнања ученика; посебне 
вежбе за групе ученика и појединце ради 

уједначавања предзнања; диференцирани 

задаци; визуелне, акустичке вежбе; 

развијање културе усменог изражавања; 

формирање и усавршавање културе 

практичног комуницирања; усвајање и 

развијање појма реченице, речи и гласа; 

аналитичка, синтетичка и аналитичко- 
синтетичка вежбања; лексичка и 

синтаксичка вежбања; вежбе 

артикулације; моторичке вежбе;  
 
 
 
 
 
Рад на више нивоа уз примену принципа 

индивидуализације; користити животне 

ситуације; читање својим темпом према 

способностима; писање линија и 

елемената слова; увежбавање читања и 

писања до степена аутоматизма; 

систематска вежбања; повезивање слова у 
речи и реченице; примерено и 

подстицајно вредновање рукописа; рад на  
нивоима. 

1СЈ. 0.1.5. уме самостално (својим речима) 

да описује и прича на задату тему; држи се 
теме, јасно структуира казивање, добро 

распоређујући основну информацију и 

додатне информације 
 
1СЈ. 0.1.6. уме на занимљив начин да 

почне и заврши своје причање  
 
1СЈ. 1.2.1. влада основном техником 

читања ћиириличког и латиничног текста 
1СЈ. 1.2.2. одговара на једноставна питања 

у вези са текстом, проналазећи 
информације експлицитно исказане у 

једној реченици, пасусу или у једноставној 

табели (ко, шта, када, где, колико,...) 
 
1СЈ. 1.2.5. одређује основну тему текста 
 
1СЈ. 1.2.6. разуме дословно значење текста 
 
1СЈ. 1.3.1. пише писаним словима 

ћирилице  
 
1СЈ. 1.3.3. почиње реченицу великим 
словом, завршава је одговарајућим 

интерпункцијским знаком 
 

 
посматра, 
испитује, 

дефинише, 
усваја знања, 

прати, 
повезује, 

пише, 
именује, 

илуструје,... 
 
 
 
 
 
 
 

посматра, 
испитује, 

дефинише, 
усваја знања, 

прати, 
повезује, 

пише, 
именује, 

илуструје,... 
 

 
припрема, 
мотивише, 
објашњава, 

прати, 
указује, 
упућује, 
помаже, 
едукује, 

вреднује,... 
 
 
 
 
 
 
 

припрема, 
мотивише, 
објашњава, 

прати, 
указује, 
упућује, 
помаже, 
едукује, 

вреднује,... 
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1.графички правилно и естетски 

ваљано- лепо писање слова, речи 

и реченица                              

2.логичко читање текстова из 

Буквара; правилан изговор свих 

гласова; правилно наглашавање 

речи; течно повезивање речи у 

реченици/ разговор о 

прочитаном                       -
Усавршавање читања и писања 
(до аутоматизма)                       

 
 

1СЈ. 1.3.8. користи скроман фонд речи (у 

односу на узраст); правилно их 

употребљава 
 
1СЈ. 2.2.8. износи свој став о садржају 

текста и образлаже зашто му се допада/не 

допада, због чега му је занимљив/ 

незанимљив; да ли се слаже/не слаже са 

поступцима ликова 
 
1СЈ. 2.3.1. зна и користи оба писма 

(ћирилицу и латиницу) 
1СЈ. 2.3.6. саставља кратак наративни 

текст 
 
1СЈ. 2.3.7. саставља кратак дескриптивни 

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

да га адресира 
 
1СЈ. 3.3.1. пише јасним, потпуним, добро 

обликованим реченицама; користи 

разноврсне синтаксичке конструкције, 

укључујући и сложене 
 
1СЈ. 3.3.5. користи богат фонд речи (у 

односу на узраст) 
II  Језик   
-Граматика  
(Реченица: реч, глас и слово; 

Улога гласа у разликовању 

значења речи; Разликовање 

реченица као обавештења, 
питања и заповести; Изговор и 

писање гласова: ћ,ч,ђ,џ,х,р) 
-Правопис 
(Употреба великог слова на 

почетку реченице, у писању 

личних имена и презимена, те 

једночланих назива насеља; 
 
Правилно потписивање (име па 

Вежбама слушања, говорења, читања и 

писања се постепено изучавају језички 

садржаји; Формулисати захтеве: 

запажање, оучавање, усвајање, појам, 

препознавање, разликовање, 

информативно, употреба, обнављање, 
систематизација,... Поштовати 

поступност и селективност у настави; 

Вежбање у настави језика се мора 

одредити на основу систематског 

праћења говора и писања ученика. 

Применити поступке: подстицање свесне 

активности и мисаоног осамостаљивања 

ученика; сузбијање мисаоне инерције и 

ученикових имитаторских склоности; 

 
1СЈ. 1.3.3. почиње реченицу великим 

словом, завршава је одговарајућим 
интерпункцијским знаком 
 
1СЈ. 1.4.3. препознаје врсте реченица по 
комуникативној функцији (обавештајне, 

упитне, узвичне, заповедне) и по 

потврдности/ одричности (потврдне и 

одричне) 
 
1СЈ. 2.3.1. зна и користи оба писма 

(ћирилицу и латиницу) 
 
1СЈ. 2.3.3. пише јасним и потпуним 

Сагледава језичке 

чињенице 

(примере), њихово 

упоређивање, 

описивање и 

класификовање; 
 
Илуструје и 

графички 

представља;  
 
Дефинише језички 

појам;  
 
Препознаје, 

 
подстиче 

ученике; 
упућује у 

бележење и 

сазнавање; 
прати; помаже;  
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презиме); 
Употреба тачке на крају 

реченице; 
Место и функција упитника и 

узвичника у реченици) 

заснивање тежишта наставе на 

суштинским вредностима, односно на 

битним својствима и стилским 

функцијама језичких појава; уважавање 

ситуационе условљености језичких 

појава; повезивање наставе језика са 

доживљајем уметничког текста; 

откривање стилске функције, односно, 

изражајности језичких појава; указивање 

на граматичку сачињеност стилских 
изражајних средстава... по одређеним 

методичким радњама. 

реченицама ; варира језички израз (ред 

речи у реченици, типове реченица, дужину 

реченице) 
 
1СЈ. 2.4.6. одрећује врсте реченица по 

комуникативној функцији (обавештајне, 

упитне, узвичне, заповедне) и по 

потврдности/ одричности (потврдне и 

одричне) 
 
 
1СЈ. 3.3.1. пише јесним, потпуним, добро 

обликованим реченицама; користи 

разноврсне синтаксичке конструкције, 

укључујући и сложене 
 
1СЈ. 3.4.5. употребљава речи у основном и 

пренесеном / фигуративном значењу 

објашњава и 

примењује сазнато 

градиво;  
 
Утврђује, обнавља  

и примењује 

стечено знање и 

умење. 
 

III Књижевност   
-Лектира (Лирика; Епика; Драма; 

Популарни и информативни 

текстови; Избор из илустрованих 
енциклопедија);   
-Читање текста;  
-Тумачење текста;               -
Књижевни појмови  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учитељ понуђене текстове прилагођава 

конкретним наставним потребама; 

прилагођавање читања врсти текста; 

опсег тумачења текста у зависности од 
сложености његове унутрашње 

структуре; повезивање и груписање са 

одговарајућим садржајима из других 

предметних подручја- граматике, 

правописа и језичке културе. Читање 

текста има сва обележја првог и темељног 

овладавања овом вештином као знањем. 

Ученици поступно и функционално 

усвоје ваљано читање наглас које у себи 

садржи неке од важнијих чинилаца 

логичког читања (изговор, јачина гласа, 

паузирање, интонационо прилагођавање 
и др.). Тумачење текста има изразита 

обележја спонтаног и слободног 

разговора са ученицима о релевантним 

појединостима- просторним, временским, 

акционим,... 

 
 
1СЈ. 1.2.5. одређује основну тему текста 
 
1СЈ. 1.2.6. разуме дословно значење текста 
 
1СЈ. 1.5.1. препознаје књижевне родове на 

основу формалних одлика поезије, прозе и 

драме 
 
1СЈ. 1.5.2. препознаје књижевне врсте 

(бајку и басну) 
 
1СЈ. 1.5.3. одређује главни догађај и 

ликове (који су носиоци радње) у 

књижевноуметничком тексту 
 
1СЈ. 2.2.8. износи свој став о садржају 

текста и образлаже зашто му се допада/ не 

допада, због чега му је занимљив/ 

незанимљив; да ли се слаже/ не слаже са 

поступцима ликова 
 
1СЈ. 2.5.3. препознаје риму, стих и строфу 

у лирској песми 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уочавају, 
запажају, 
откривају, 
упоређују, 

објашњавају, 

образлажу, 
илуструју, 

пишу 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

припрема, 
мотивише, 
објашњава, 

прати, 
указује, 
упућује, 
помаже, 
едукује, 

вреднује,... 
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1СЈ. 2.5.4. одрешује карактеристичне 

особине, осећања, изглед и поступке 

ликова; и односе међу ликовима у 

кљижевноуметничком тексту 
 
1СЈ. 3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и 

поступке ликова у тексту 
 
1СЈ. 3.5.3. тумачи идеје у 
књижевноуметничком тексту, аргументује 

их позивајући се на текст 
 
IV Језичка култура             - 
Основни облици усменог и 

писменог изражавања 
(Препричавање; Причање о 

догађајима и доживљајима; 

Описивање предмета);  
-Усмена и писмена вежбања 
(ортоепске вежбе; ортографке 

вежбе; диктат; аутодиктат; 
лексичке вежбе; синтаксичке 

вежбе; ребуси; казивање напамет 

научених текстова; сценска 

импровизација; служење 

речникоми стварање сопственог 

речника; усмено општење са 

непознатим и одраслим 

саговорником; писање честитке; 

израда и анализа домаћих 

писмених задатака у II 
полугодишту). 

Правилна артикулација свих гласова и 

графички узорна употреба писма;  

напуштање локалног говора и 

навикавање на стандардни књижевни 

језик у говору, читању и писању;  

оспособљавање за слободно 

препричавање, причање и описивање и уз 

функционалну примену усвојених и 

правописних правила; разноврсна усмена 

и писмена важбања која имају за циљ 
богаћење ученичког речника; сигурно 

овладавање реченицом као основном 

говорном категоријом; указивање на 

стилске вредности употребе језика у 

говору и писању и др. Усавршава- ње и 

неговање свих облика говорне 

комуникације;Самостална припрема 

ученика за препричавање из разних 

медијских области; Причање догађаја или 

доживљаја у којима су доживљени 

радост, изненађење, одушевљење, 

радозналост, страх,... у разним етапама 
часа;  

1СЈ. 1.3.10. пише честитку (за Нову 

годину, рођендан), позивницу (за 

рођенданску прославу, забаву), 

разгледницу (са летовања, зимовања, 

екскурзије) 
1СЈ. 2.3.6. саставља кратак наративни 

текст 
1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни 

текст 
1СЈ.2.3.11. пише писмо (приватно) и уме 
да га адресира 
1СЈ. 3.3.1. пише јесним, потпуним, добро 

обликованим реченицама; користи 

разноврсне синтаксичке конструкције, 

укључујући и сложене 
1СЈ. 3.3.5. користи богат фонд речи (у 

односу на узраст) 

 
самостално 

описује посматра, 
испитује, 

дефинише, 
усваја знања, 

прати, 
повезује, 

пише, 
именује, 

илуструје,... 
 

 
припрема, 
мотивише, 
објашњава, 

прати, 
указује, 
упућује, 
помаже, 
едукује, 

вреднује,... 
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3.1.2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 
Циљеви предмета:  
Циљ наставе страног језика у првом разреду јесте да оспособи ученика да на страном језику комуницира на основном нивоу у усменом 

облику о темама из свог непосредног окружења.  
 

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

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
Моја кућа и породица Слушање и реаговање на 

команде наставника или са 

аудио записа ; рад у паровима , 

малим или великим групама; 

мануалне активности ;вежбе 

слушања; игре ;певање у групи 

; погађање предмета или лица 

;игра по улогама. 

Разумевање и реаговање на 

краћи усмени текст у вези са 

познатим темама.Усмено 

изражавање садржаја у вези са 

познатим темама, самостално 

или уз помоћ. 

Посматрање, слушање,   

писање на основу слика, 

прикупљање података,  

повезивање,  разумевање, 

критички процењују, заузимају 

свој став, решавају проблеме,  

повезују са свакодневним 

животом. 
 

Упућује ученике, посматра, 

бележи, презентује, предаје,  

даје упутстава, користи 

информационе технологије, 

евалуира,  организује групни 

рад, израђује наставне 

материјале, усклађује рад са 

индивидуалним 

способностима ученика, 
поштује узрасне и развојне 

карактеристике ученика, води 

наставни процес, oхрабрује, 

мотивише, даје повратне 

информације. 
Школа Слушање и реаговање на 

команде наставника или са 

аудио записа ; рад у паровима , 

малим или великим групама; 

мануалне активности ;вежбе 

слушања; игре ;певање у групи 

; погађање предмета или лица 
;игра по улогама. 

Ученик остварује 

комуникацију и са 

саговорницима размењује 

кратке информације у вези са 

познатим темама. 

Реагује вербално и невербално 

на упутства и постављена 

питања у вези са познатим 

темама.Изражава допадање 

или недопадање. Учествује и 

игри и комуникацији на часу. 

Препознаје шта је ново 
научио.  

Упућује ученике, посматра, 

бележи, презентује, предаје,  

даје упутстава, користи 

информационе технологије, 

евалуира,  организује групни 

рад, израђује наставне 

материјале, усклађује рад са 
индивидуалним 

способностима ученика, 

поштује узрасне и развојне 

карактеристике ученика, води 

наставни процес, oхрабрује, 

мотивише, даје повратне 

информације. 
Игра Слушање и реаговање на 

команде наставника или са 

аудио записа ; рад у паровима , 

малим или великим групама; 

мануалне активности ;вежбе 
слушања; игре ;певање у групи 

Ученик остварује 

комуникацију и са 

саговорницима размењује 

кратке информације у вези са 

познатим темама. 

Разуме вербални садржај уз 

помоћ облика невербалне 

комуникације.Реагује на 

одговарајући начин на кратке 

усмене поруке и вези са 
личним искуством или са 

Упућује ученике, посматра, 

бележи, презентује, предаје,  

даје упутстава, користи 

информационе технологије, 

евалуира,  организује групни 
рад, израђује наставне 
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; погађање предмета или лица 

;игра по улогама. 
активностима на часу. материјале, усклађује рад са 

индивидуалним 

способностима ученика, 

поштује узрасне и развојне 

карактеристике ученика, води 

наставни процес, oхрабрује, 

мотивише, даје повратне 

информације. 
Божић Слушање и реаговање на 

команде наставника или са 

аудио записа ; рад у паровима , 
малим или великим групама; 

мануалне активности ;вежбе 

слушања; игре ;певање у групи 

; погађање предмета или лица 

;игра по улогама. 

Разумевање других и 

различитих култура и 

традиција.  

Поставља једноставна питања . 

Учествује у игри и 

комуникацији на часу ( у пару 
, у групи , итд.) Препознаје 

шта је ново научио. 

Упућује ученике, посматра, 

бележи, презентује, предаје,  

даје упутстава, користи 
информационе технологије, 

евалуира,  организује групни 

рад, израђује наставне 

материјале, усклађује рад са 

индивидуалним 

способностима ученика, 

поштује узрасне и развојне 

карактеристике ученика, води 

наставни процес, oхрабрује, 

мотивише, даје повратне 

информације. 
Одећа Слушање и реаговање на 

команде наставника или са 

аудио записа ; рад у паровима , 

малим или великим групама; 

мануалне активности ;вежбе 

слушања; игре ;певање у групи 

; погађање предмета или лица 

;игра по улогама. 

Усмено изражавање садржаја у 
вези са познатим темама , 

самостално или уз помоћ 

наставника.Постављање 

једноставних питања. 

Поставља једноставна питања . 
Учествује у игри и 

комуникацији на часу ( у пару 

, у групи , итд.) Препознаје 

шта је ново научио. 

Упућује ученике, посматра, 
бележи, презентује, предаје,  

даје упутстава, користи 

информационе технологије, 

евалуира,  организује групни 

рад, израђује наставне 

материјале, усклађује рад са 

индивидуалним 

способностима ученика, 

поштује узрасне и развојне 

карактеристике ученика, води 

наставни процес, oхрабрује, 

мотивише, даје повратне 
информације. 

Срећан рођендан  Слушање и реаговање на 

команде наставника или са 

аудио записа ; рад у паровима , 

малим или великим групама; 

мануалне активности ;вежбе 

слушања; игре ;певање у групи 

; погађање предмета или лица 

Ученик остварује 

комуникацију и са 

саговорницима размењује 

кратке информације у вези са 

познатим темама. 

Репродукује , сам или у групи , 

кратке рецитације и бројалице 

и пева познате песмице. 

Упућује ученике, посматра, 

бележи, презентује, предаје,  

даје упутстава, користи 

информационе технологије, 

евалуира,  организује групни 

рад, израђује наставне 

материјале, усклађује рад са 
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;игра по улогама. индивидуалним 

способностима ученика, 

поштује узрасне и развојне 

карактеристике ученика, води 

наставни процес, oхрабрује, 

мотивише, даје повратне 

информације. 
Ускрс Слушање и реаговање на 

команде наставника или са 

аудио записа ; рад у паровима , 

малим или великим групама; 
мануалне активности ;вежбе 

слушања; игре ;певање у групи 

; погађање предмета или лица 

;игра по улогама. 

Разумевање других и 

различитих култура и 

традиција.  

Поставља једноставна питања . 

Учествује у игри и 

комуникацији на часу ( у пару 

, у групи , итд.) Препознаје 
шта је ново научио. 

Упућује ученике, посматра, 

бележи, презентује, предаје,  

даје упутстава, користи 

информационе технологије, 
евалуира,  организује групни 

рад, израђује наставне 

материјале, усклађује рад са 

индивидуалним 

способностима ученика, 

поштује узрасне и развојне 

карактеристике ученика, води 

наставни процес, oхрабрује, 

мотивише, даје повратне 

информације. 
Време је за купање Слушање и реаговање на 

команде наставника или са 
аудио записа ; рад у паровима , 

малим или великим групама; 

мануалне активности ;вежбе 

слушања; игре ;певање у групи 

; погађање предмета или лица 

;игра по улогама. 

Ученик остварује 

комуникацију и са 
саговорницима размењује 

кратке информације у вези са 

познатим темама. 
Разуме везу између сопственог 

залагања и постигнућа и 

језичким активностима. 

Посматрање, слушање,   

писање на основу слика, 
прикупљање података,  

повезивање,  разумевање, 

критички процењују, заузимају 

свој став, решавају проблеме,  

повезују са свакодневним 

животом. 
 

Упућује ученике, посматра, 

бележи, презентује, предаје,  
даје упутстава, користи 

информационе технологије, 

евалуира,  организује групни 

рад, израђује наставне 

материјале, усклађује рад са 

индивидуалним 

способностима ученика, 

поштује узрасне и развојне 

карактеристике ученика, води 

наставни процес, oхрабрује, 

мотивише, даје повратне 

информације. 
Животиње- пријатељи Слушање и реаговање на 

команде наставника или са 

аудио записа ; рад у паровима , 

малим или великим групама; 

мануалне активности ;вежбе 

слушања; игре ;певање у групи 

; погађање предмета или лица 

;игра по улогама. 

Ученик остварује 
комуникацију и са 

саговорницима размењује 

кратке информације у вези са 

познатим темама. 
 

Поставља једноставна питања . 
Учествује у игри и 

комуникацији на часу ( у пару 

, у групи , итд.) Препознаје 

шта је ново научио. 

Упућује ученике, посматра, 
бележи, презентује, предаје,  

даје упутстава, користи 

информационе технологије, 

евалуира,  организује групни 

рад, израђује наставне 

материјале, усклађује рад са 

индивидуалним 
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способностима ученика, 

поштује узрасне и развојне 

карактеристике ученика, води 

наставни процес, oхрабрује, 

мотивише, даје повратне 

информације. 
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3.1.3.МАТЕМАТИКА 
 

Циљеви предмета:  
Циљ наставног предмета математике је да ученици ,овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развију основе 

апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према  математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и  
примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи 

развој математичких појмова.  
 
 

 
Садржаји по темама 

 
Начин остваривања рада 

 
Стандарди-исходи 

Активности ученика у 

образовно-васпитном 

раду 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 
ГЕОМЕТРИЈА: 
 
1. Положај, величина и 

облик предмета; 
 
 
 
 
 
 
2. Линије. 

 
 
1. -Просторне релације. 
-Величина предмета и бића. 
-Геометријска тела:лопта, коцка, 

квадар, ваљак, пирамида и купа. 
-Геометријске фигуре: круг, 

правоугаоник, квадрат и троугао. 
 
2. –Права, крива и изломљена линија. 
-Затворена и отворена линија. 
-Тачка и линија. 
-Дуж. 
 

По завршетку разред ученик ће бити у 

стању да: 
 
-одреди међусобни положај предмета и 

бића и њихов положај у односу на тло: 
-упореди предмете и бића по величини: 
-уочи и именује геометријске облике 

предмета из непосредне околине: 
-именује геометријска тела и фигуре: 
-групише предмете и бића са заједничким 

својством; 
-сложи/разложи фигуру која се састоји од 
познатих облика; 
-разликује: криву, праву, изломљену, 

затворену и отворену линију; 
-црта праву линију и дуж помоћу лењира; 
-броји унапред и уназад и са прескоком; 
-прочита, запише, упореди и уреди бројеве 

прве стотине и прикаже их на бројевној 

правој; 
-користи редне бројеве; 
-разликује парне и непарне бројеве, одреди 

највећи и најмањи број, претходника и 

следбеника; 
-користи појмове: сабирак, збир, умањеник, 

умањилац, разлика; 
-сабира и одузима два једноцифрена броја 

не записујући поступак; 

 
Посматра, уочава, 

врши поре-
ђење,класификује, 

образлаже, сарађује у 

оквиру различитих 

облика рада, описује, 

анализи-ра,активно 

учествује, користи нове 

научене појмове , 

објашњава, , прати , 

повезује знање,  
илуструје, показује 

радозналист, 

пита,илуструје, 

истражује,репродукује, 

примењује научено... 
 
 
 
 
 
 

 
Припрема се за 

наставу, набавља 

потребна наставна 

средства,презентује, 

графички приказује, 

указује на проблеме, 

помаже ученицима да 

дођу до закључка, 

мотивише,организује 

различите облике рада, 

коо-рдинира,бележи, 
упућује на различите 

изворе сазнања, прати, 

едукује,вреднује, 

евалуира,усавршава 

се, указује на 

корелацију међу 

предметима и указује 

на примену обрађених 

садржаја у пракси... 
 
 
 
 

 
БРОЈЕВИ 

 
-Бројање, писање и читање бројева. 
-Приказивање бројева помоћу тачака 

на бројевној правој. 
-Упоређивање бројева. 
-Редни бројеви. 
-Сабирање и одузимање бројева у 

оквиру 20 и приказивање на бројевној 

правој. 
- Сабирање и одузимање бројевадо 

100 без прелаза преко десетице и 

приказивање на бројевној правој. 
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-Својства сабирања. 
-Откривање непознатог броја у 

једнакостима с једном операцијом. 
-Динар, кованице и новчанице до 100 

динара. 

-сабира и одузима до 100 без преласка 

преко десетице; 
-растави број на сабирке и примени замену 

места и здруживање сабирка лакшег 

рачунања; 
-реши текстуални задатак са једном 

операцијом; 
-разликује новчане апоене до 100 динара и 

упореди њихову вредност; 
-уочи правило и одреди следећи члан 
започетог низа; 
-прочита и користи податке са 

једноставнијег стубичног и сликовног 

дијаграма или табеле; 
-измери дужину задатом, нестандардном 

јединицом мере; 
-преслика тачке фигуре у квадратној мрежи 

на основу задатог упуства. 
 
  

 
МЕРЕЊЕ  И МЕРЕ 

 
-Мерење дужине нестандардним 

јединицама мере. 
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3.1.4.СВЕТ ОКО НАС 

Циљ предмета:  упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему;  

 
Садржаји по темама 

 
Начин остваривања рада 

 
Стандарди-исходи 

Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
 
 
 
 
JA И ДРУГИ: 
 
Ја као природно и друштвено 

биће 
-Амбијент у коме живим 
-Групације људи у окружењу и 

моје место у њима 
 -Празници и обичаји 
 -Дечија права 
 
 

 
У наставном процесу полази се 

од несистематизованих 

искуствених сазнања ученика 

и иде се ка општим,  
научно заснованим, 

систематизованим знањима из 

области природе, друштва и 

културе. При избору 

програмске  
граñе примењена је концепција 

спиралних кругова у циљу 
формирања елементарних 

научних појмова и  
постављање мреже за систем 

појмова из области природе, 

друштва и културе, у складу са 

узрасним  
карактеристикама ученика. 

 
1ПД.1.5.1. зна које друштвене 

групе постоје и ко су њихови 

чланови 
1ПД.1.5.1. зна које друштвене 

групе постоје и ко су њихови 

чланови 
1ПД.2.5.1. зна које су улоге 

различитих друштвених група 

и њихових чланова  
1ПД.2.5.2. зна која су права и 

обавезе чланова у различитим 
друштвеним групама 
1ПД.3.5.1. разуме заједничке 

карактеристике друштвених 

група и разлике међу њима  
1ПД.3.5.2. разуме да се права и 

обавезе чланова друштвених 

група међусобно  
допуњују  

 
- Посматрање са усмереном и 

концентрисаном пажњом ради 

јасног запажања и уочавања 

света у окружењу (уочавање 

видних карактеристика);  
- Описивање - вербално или 

ликовно изражавање 

спољашњих и унутрашњих 

запажања; 
-Процењивање - самостално 

одмеравање;  
- Груписање - уочавање 

сличности и различитости 

ради класификовања;  
- Праћење - континуирано 

посматрање ради запажања 

промена;  
- Бележење - записивање 

графичко, симболичко, 

електронско бележење 

опажања;  
- Практиковање - у настави, 
свакодневном животу и 

спонтаној игри и раду;  
- Експериментисање - намерно 

модификоване активности, 

огледи које изводи сам ученик;  
- Истраживање - испитивање 

својстава и особина, веза и 

узрочно-последичних односа;  
- Сакупљање - прављење 

колекција, збирки, албума из 

природног и друштвеног 

окружења;  
- Стварање - креативна 

 
 
 
 
 
Припрема се за наставу, при-
бавља потребна наставна 

средства,презентује, графички 

приказује, указује на 

проблеме, помаже ученицима 

да дођу до закључка, 

мотивише,организу-је 
различите облике рада, коо-
рдинира,бележи, упућује на 

различите изворе сазнања, 

прати, едукује,вреднује, евалу-
ира,усавршава се, указује на 

корелацију међу предметима и 

указује на примену обрађених 

садржаја у пракси; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ЖИВА И НЕЖИВА 

ПРИРОДА: 
 
-Шта чини природу - 
разликовање живе од неживе 

природе 
 
-Жива природа 
-Нежива природа 
-Веза живе и неживе природе 
 

1ПД.1.1.1. прави разлику 

између природе и производа 

људског рада  
1ПД.1.1.2. зна ко и шта чини 
живу и неживу природу  
1ПД.1.1.3. зна заједничке 

карактеристике живих бића  
1ПД.1.1.4. уме да класификује 

жива бића према једном од 

следећих критеријума:  
изгледу, начину исхране, 

кретања и размножавања  
1ПД.1.1.5. препознаје и 

именује делове тела живих 

бића 
1ПД.1.2.3. разликује повољно 
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и неповољно деловање човека 

по очување природе  

1ПД.1.3.1. зна основна 

својства воде, ваздуха и 

земљишта  
1ПД.1.3.4. зна основна 

својства материјала: тврдоћа, 

еластичност, густина,  
растворљивост, провидност, 

намагнетисаност 
1ПД.1.3.6. зна промене 

материјала које настају због 

промене температуре, услед  
механичког утицаја и 

деловања воде и ваздуха 
1ПД.2.1.1. разуме повезаност 

живе и неживе природе на 

очигледним примерима  
1ПД.2.1.2. зна основне разлике 

између биљака, животиња и 

људи 
1ПД.2.1.1. разуме повезаност 

живе и неживе природе на 

очигледним примерима  
1ПД.2.1.2. зна основне разлике 

између биљака, животиња и 

људи 
1ПД.2.2.3. зна основне мере 

заштите живе и неживе 

природе као природних 

ресурса  
1ПД.2.2.4. зна шта је добробит 

животиња и поступке којима 
се она штити  1ПД.2.3.1. зна 

сложенија својства воде и 

ваздуха: агрегатно стање и 

кретање 

продукција;  
- Играње - дидактичке, 

едукативне и спонтане игре;  
- Активности у оквиру мини-
пројекта - осмишљавање и 

реализација. 
 
- Посматрање са усмереном и 

концентрисаном пажњом ради 

јасног запажања и уочавања 
света у окружењу (уочавање 

видних карактеристика);  
- Описивање - вербално или 

ликовно изражавање 

спољашњих и унутрашњих 

запажања; 
-Процењивање - самостално 

одмеравање;  
- Груписање - уочавање 

сличности и различитости 

ради класификовања;  
- Праћење - континуирано 

посматрање ради запажања 

промена;  
- Бележење - записивање 

графичко, симболичко, 

електронско бележење 

опажања;  
- Практиковање - у настави, 

свакодневном животу и 

спонтаној игри и раду;  
- Експериментисање - намерно 

модификоване активности, 
огледи које изводи сам ученик;  
- Истраживање - испитивање 

својстава и особина, веза и 

узрочно-последичних односа;  
- Сакупљање - прављење 

колекција, збирки, албума из 

природног и друштвеног 

окружења;  
- Стварање - креативна 

продукција;  

 
 
 
 
 
 
 
Припрема се за наставу, при-
бавља потребна наставна 

средства,презентује, графички 
приказује, указује на 

проблеме, помаже ученицима 

да дођу до закључка, 

мотивише,организу-је 

различите облике рада, коо-
рдинира,бележи, упућује на 

различите изворе сазнања, 

прати, едукује,вреднује, евалу-
ира,усавршава се, указује на 

корелацију међу предметима и 

указује на примену обрађених 
садржаја у пракси; 
 

ОРИЈЕНТАЦИЈА У 

ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ: 
 
-Кретање 
-Оријентација у простору 
-Сналажење у времену 

 
 
У наставном процесу полази се 

од несистематизованих 

искуствених сазнања ученика 

и иде се ка општим,  

 
1ПД.1.4.1. уме да препозна 

кретање тела у различитим 

појавама  
1ПД.1.4.2. зна помоћу чега се 

људи оријентишу у простору: 
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научно заснованим, 

систематизованим знањима из 

области природе, друштва и 

културе. При избору 

програмске  
граñе примењена је концепција 

спиралних кругова у циљу 

формирања елементарних 

научних појмова и  
постављање мреже за систем 
појмова из области природе, 

друштва и културе, у складу са 

узрасним  
карактеристикама ученика. 

лева и десна страна,  
стране света, адреса, 

карактеристични објекти  

1ПД.2.4.1. зна да кретање тела 

зависи од силе која на њега 

делује, врсте подлоге и  
облика тела  
 

- Играње - дидактичке, 

едукативне и спонтане игре;  
- Активности у оквиру мини-
пројекта - осмишљавање и 

реализација. 
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КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА: 
  
-Елементи културе живљења 
-Својства материјала одреñују 

њихову употребу и унапреñују 

културу живљења 
-Опасне ситуације по живот, 

здравље и околину 
-Саобраћај и правила 

безбедног понашања 
 

У наставном процесу полази се 

од несистематизованих 

искуствених сазнања ученика 

и иде се ка општим,  
научно заснованим, 

систематизованим знањима из 

области природе, друштва и 

културе. При избору 

програмске  
граñе примењена је концепција 
спиралних кругова у циљу 

формирања елементарних 

научних појмова и  
постављање мреже за систем 

појмова из области природе, 

друштва и културе, у складу са 

узрасним  
карактеристикама ученика. 

1ПД.1.3.5. зна да својства 

материјала одређују њихову 

употребу и препознаје  
примере у свом окружењу 

1ПД.1.5.4. зна који су главни 

извори опасности по здравље и 

живот људи и основне  
мере заштите 
1ПД.1.5.5. зна поступке за 

очување и унапређивање 
људског здравља 

- Посматрање са усмереном и 

концентрисаном пажњом ради 

јасног запажања и уочавања 

света у  
окружењу (уочавање видних 

карактеристика);  
- Описивање - вербално или 

ликовно изражавање 

спољашњих и унутрашњих 

запажања; 
 -Процењивање - самостално 

одмеравање;  
- Груписање - уочавање 

сличности и различитости 

ради класификовања;  
- Праћење - континуирано 

посматрање ради запажања 

промена;  
- Бележење - записивање 

графичко, симболичко, 

електронско бележење 
опажања;  
- Практиковање - у настави, 

свакодневном животу и 

спонтаној игри и раду;  
- Експериментисање - намерно 

модификоване активности, 

огледи које изводи сам ученик;  
- Истраживање - испитивање 

својстава и особина, веза и 

узрочно-последичних односа;  
- Сакупљање - прављење 

колекција, збирки, албума из 
природног и друштвеног 

окружења;  
- Стварање - креативна 

продукција;  
- Играње - дидактичке, 

едукативне и спонтане игре;  
- Активности у оквиру мини-
пројекта - осмишљавање и 

реализација. 
 
 

Припрема се за наставу, при-
бавља потребна наставна 

средства,презентује, графички 

приказује, указује на 

проблеме, помаже ученицима 

да дођу до закључка, 

мотивише,организу-је 

различите облике рада, коо-
рдинира,бележи, упућује на 

различите изворе сазнања, 
прати, едукује,вреднује, евалу-
ира,усавршава се, указује на 

корелацију међу предметима и 

указује на примену обрађених 

садржаја у пракси; 
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3.1.5.ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Циљ предмета:  да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за 

комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа.  

 
Садржаји по темама 

 
Начин остваривања рада 

 
Стандарди-исходи 

Активности 
ученика у 

образовно-
васпитном раду 

Активности 
наставника у 

образовно-
васпитном раду 

ЛИКОВНА КУЛТУРА И ОКРУЖЕЊЕ 

Простор. Отворени и затворени простор, природа и 

простор који је човек обликовао. Карактеристичне 

визуелне одлике по којима се препознаје врста простора. 

Значај чувања споменика или значајних објеката у 

најближем окружењу. Значај уређења простора у коме 

ученик борави.                                                Уметничка за-
нимања и продукти. Сликар – слика, вајар – скулптура, 

фотограф – фотографија... Изглед употребних предмета 

које су дизајнирали уметници. Установе културе (биоскоп, 

музеј, галерија, позориште, библиотека…). Правила 

понашања и облачења у различитим установама културе, 

договорена правила понашања.                         

 ОДНОСИ У ВИДНОМ ПОЉУ                                        
Облици.      Облици из природе, облици које је створио 
човек, правилни и неправилни облици. Својства облика 

(цело, део, велико, мало, високо, ниско, краће, дуже, уско, 

широко, светло, тамно, обојено, безбојно, једнобојно, 

шарено, меко, тврдо, глатко, храпаво, обло, рогљасто).                                                
Положај облика у простору и у равни (горе, доле, 

између, испод, у, на, испред, иза, усправно, по                                                                   
ложено, косо, лево, десно).                                Кретање. 
Покретни и непокретни облици. Кретање бића и машина. 

Смер кретања облика (налево, надесно, нагоре и надоле). 

Безбедност у саобраћају – илузија величине покретних и 

непокретних објеката у односу на удаљеност од 

 
 
 
Учитељ има значајан простор за 

слободу избора и повезивање 

садржаја, метода наставе и 

учења и активности ученика 

како би водио ученике ка 

остваривању датог исхода. 

Већина предметних исхода 
постиже се кроз непосредну 

истраживачку активност деце и 

ненаметљив подстицај и 

подршку наставника.  
 
 
 
Пожељне су активности које 

омогућују интеракцију са 

физичком и социјалном 

средином, јер доприносе 
спознавању света око нас, тако 

што се откривају односи и 

упознају својства и 

карактеристике предмета, бића, 

појава и процеса и стичу се 

социјалне 

вештине.Најефикасније методе 

учења јесу оне методе које 

ученика стављају у адекватну 

активну позицију у процесу 

развијања знања. Потребно је 

 

                                                                    
-опише,својимречима, 

визуелне карактеристике 

по којима препознаје 

облике и простор;                                       
– пореди своје утиске и 

утиске других о 
уметничким делима, 

изгледу објеката/предмета 

и облицима из природе и 

окружења;                        – 
одреди, самостално и у 

сарадњи са другима, 

положај облика у простору 

и у равни; – црта на 

различитим подлогама и 

форматима папира;                                
– користи материјал и 
прибор у складу са 

инструкцијама;             – 
обликује једноставне 

фигуре од меког 

материјала;                    – 
одабере, самостално, 

начин спајања најмање два 

материјала;                         
– преведе једноставне           
појмове и информације у 

ликовни рад; 
– изрази, материјалом и 

 
– Посматрање са 

усмереном 

иконцентрисаном 

пажњом ради 

јасног запажања и 

уочавања света у 

окружењу 

(уочавање видних 

карактеристика);                            
– Описивање – 
вербално или 

ликовно 

изражавање 

спољашњих и 

унутрашњих 

запажања; – 
Процењивање – 
самостално 

одмеравање; – 
Груписање – 
уочавање  
 
 
сличности и 

различитости ради 

класификовања;            

– Праћење – 
континуирано 

посматрање ради 

запажања 

промена;    – 

 
-Користи 

различите 

поступке за 

мотивисање 

ученика;                      
 
-Примењује 

адекватне облике, 

методе и средства 
рада; 
-Усмерава 

интеракције међу 

ученицима, тако 

да оне буду у 

функцији 

учења(употреба 

питања, идеја, 

коментара...) 
 
- Похваљује 
њиховнапредак; 
 
 
 
 
 
 
 
-Пружа потпуну и 

разумљиву 

повратну 
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посматрача.                          Светлост и сенка. Природни и 

вештачки извори осветљења. Промена осветљености у току 

дана. Изглед облика и сенке у зависности од осветљења.   

ОБЛИКОВАЊЕ                                          Материјал и 

прибор. Поступци правилног и безбедног руковања и 

одржавања материјала, прибора и радне површине, значај 

одржавања хигијене и безбедног руковања прибором.                                               
Обликовање скулптуре. Обликовање меких материјала 

поступком додавања. Спајање разноврсних материјала.                                      
Обликовање цртежа. Врсте линија (отворена, затворена, 

права, крива, светла, тамна, широка, уска, дугачка, кратка, 

непрекинута, испрекидана, груба, нежна, спирална, 

таласаста, степенаста...). Изражајна својства линија у 

односу на материјал и прибор.                   Обликовање 

слике. Боја природних облика и боја облика које је створио 

човек. Изражајна својства боје у односу на материјал и 

прибор. Преобликовање. Предмети и материјал погодни 

за преобликовање (оштећени предмети, амбалажа, остаци 

тканина...).                                 Различите информације 

као мотивација за стваралачки рад. Природа и 

непосредно окружење; машта и стварни догађаји; приче, 

песме и текстови из књига и часописа за децу и уџбеника, 

уметничка дела...  

СПОРАЗУМЕВАЊЕ                                                            
Читање визуелних информација. Илустрација у дечјим 

књигама и уџбеницима. Стрип. Цртани и анимирани филм 

– традиционално урађени (слободоручно обликовани или 

нацртани ликови) и савремени (урађени у апликативном 

програму). Прича у цртаном и анимираном филму. Изглед 

места и ликова.                           Знак. Графички знак (ноте,    
слова и цифре), гестовни и звучни знак. Лепо писање. 

Украсна слова.                                                  Традиција. 
Празници и украшавање.                        Невербално 

изражавање. Пантомима, игре,перформанс. 

стварање ситуација учења у 

којима ће доћи до изражаја 

различите активности ученика 

које омогућују различите 

начине учења и примену 

наученог кроз идејно успешне и 

креативно осмишљене радове; 

техником по избору, своје 

замисли, доживљаје, 

утиске, сећања и опажања;                           
–преобликује, сам или у 

сарадњи са другима, 

употребне предмете 

мењајући им намену;     – 
изрази познате појмове 

мимиком и покретом тела, 

без звука;             –повеже 
одабрану установу културе 

са њеном наменом; – 
поштује договоре и     
правила понашања и 

облачења приликом посете 

установама културе. 

Практиковање – у 

настави, 

свакодневном 

животу и 

спонтаној игри и 

раду; – 
Експериментисањ

е – намерно 

модификоване 

активности, 
огледи које изводи 

сам ученик; – 
Истраживање – 
испитивање 

својстава и 

особина, веза и 

узрочно-
последичних 

односа;                   
– Стварање – 
креативна 
продукција; – 
Играње – 
дидактичке, 

едукативне и 

спонтане игре;                        
– Активности у 

оквиру мини-
пројекта – 
осмишљавање и 

реализација. 

информацију  
ученицима о 

њиховом раду; 
 
-Адекватно 

реагује на 

међусобна 

неслагања 

иконфликте у 

одељењу; 
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3.1.6.МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

Циљ  
Циљ учења предмета музичка култура је да код ученика развије интересовање и љубав према музици кроз индивидуално и колективно  
музичко искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и духа заједништва, као и одговорног односа према 
очувању музичког наслеђа и културе свога и других народа. 

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

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном 

раду 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слушање музике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уметничка музика у 

цртаним и анимираним 

филмовима. Однос звук – 
лик, музика – 
радњаКомпозиције које 

илуструју различита 

осећања.Звук и тон 

(извори).Звуци тела (пулс, 

куцање срца, дисање...). 

Звуци из природе и 

окружења. Звучни знак 

(школско звоно, 

аутомобилска сирена...). 

Тон: боја (различити 

гласови и инструменти), 

трајање (кратак – дуг), 
јачина (гласан – тих), 

висина (висок – дубок). 

Тишина и одсуство 

звука.Композиције које 

илуструју различите боје 

људског гласа и 

инструмената.Музички 

дијалог (хор, глас и хор, 

глас и инструмент, два 

гласа, два инструмента, 

један свирач, група 

свирача, оркестар). 

Различити жанрови везани 

за ситуације значајне за 

ученике (празници, 

– објасни својим речима 

утиске о слушаном делу, 

особине тона, доживљај 

прегласне музике и њеног 

утицаја на тело и зашто је 

тишина важна; 

– разликује одабране 

звукове и тонове, 

певање/свирање; хор/један 

певач/група певача; 

оркестар/један 

свирач/група свирача, боју 

различитих певачких 

гласова и инструмената и 

музичке изражајне 

елементе; 

препозна музички почетак 

и крај и понављање теме 

или карактеристичног 

мотива у слушаном делу; 

– повезује музичко дело у 

односу на њему блиске 

ситуације, врсту гласа и 

боју инструмента са 

карактером дела; 

-Посматрање,усвајање 

нових знања; 
-Дефинисање нових 

појмова; 
-Именовање  праћење и 

повезивање знања; 
Илустровање,самостални 

рад; 
- Решавање проблема; 

-Истраживање; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Припрема, 

објашњавање, 

указивање на 

проблеме, 

праћење,помагање, 

мотивисање,едуковање 

и вредновање  знања. 
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ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

приредбе, свечаности, 

рођендани, венчања, 

новогодишње и божићне 

песме...).  

Певање песама по слуху 

различитог садржаја и 

карактера.Певање песама 

уз покрет – песме уз игру и 

народне песме.Певање 

модела и наменских 

песама и повезивање 

њихових почетних тонова 

уз боју (до-зелено, ре-
браон, ми-жуто, фа-плаво и 

сол-црвено).Дечји ритмички 

инструменти и начииа 

свирања на њима. 

Свирање по слуху пратње 

уз бројалице и песме – 
пулс, ритам, груписање 

удара.  

Певање и извођење 

музичких игара уз свирање 

на дечјим инструментима – 
песме уз игру, дидактичке 

игре, музичке 

драматизације. 

 

 

 

 

– пева по слуху песме 

различитог садржаја и 

расположења;– пева по 

слуху уз покрет народне 

песме, музичке игре;– 
примењује правилан начин 

певања и договорена 

правила понашања у 

групном певању и 

свирању;– свира по слуху 

звучне ономатопеје и 

илустрације, ритмичку 

пратњу уз бројалице и 

песме, једноставне 

аранжмане, свирачке 

деонице у музичким 

играма;– повезује почетне 

тонове песама-модела и 

једноставних наменских 

песама са бојама, ритам са 

графичким приказом;– 
објашњава својим речима 

доживљај свог и туђег 

извођења;– учествује у 

школским приредбама и 

манифестацијама;– 
направи дечје ритмичке 

инструменте; 

 

 
 
 
 
 
 

-Посматрање,усвајање 

нових знања; 
-Дефинисање нових 

појмова; 
-Именовање  праћење и 

повезивање знања; 
Илустровање,самостални 

рад; 
- Решавање проблема; 

-Истраживање; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
-Припрема, 

објашњавање, 

указивање на 

проблеме, 

праћење,помагање, 

мотивисање,едуковање 

и вредновање  знања. 
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МУЗИЧКО 
СТВАРАЛАШТВО 

Стварање мањих 

ритмичких целина на 

основу музичког искуства – 
изговором у ритму, 

различитим покретима, 

предметима и дечјим 

ритмичким инструментима. 

Стватање једноставне 

мелодије на краћи текст.  

 

 

– ствара звучне ефекте, 

покрете уз музику, мању 

ритмичку целину помоћу 

различитих извора звука, 

ритмичку пратњу за 

бројалице, песме и музичке 

игре помоћу различитих 

извора звука, музичко 

питање и одговор на 

ритмичким удараљкама, 

једноставну мелодију на 

краћи задати текст; 

 

-Посматрање,усвајање 

нових знања; 
-Дефинисање нових 

појмова; 
-Именовање  праћење и 

повезивање знања; 
Илустровање,самостални 

рад; 
- Решавање проблема; 

-Истраживање; 
 

-Припрема, 

објашњавање, 

указивање на 

проблеме, 

праћење,помагање, 

мотивисање,едуковање 

и вредновање  знања. 
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3.1.7.ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Циљеви предмета:  

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

допринесе интегралном развоју личности ученика ( когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и 

примени моторичких  умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада 

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

образовно-васпитном 
раду 

Активности наставника 

у образовно-васпитном 
раду 

I  Ходање и трчање 
Ходање: у месту, у кретању, у 

различитом ритму, на прстима, уз 

узручење, са истезањем тела. 
Трчање: уз правилно постављање 

стопала и правилан рад руку, са 

подизањем колена, са забацивањем 
потколенице,са укрштањем ногу, 

трчање уназад, брзо трчање (са разним 

начинима поласка). Игре. 

Програм физичког васпитања 

претпоставља се кроз 

развијање физичких 
способности и стицање 

мноштва разноврсних знања и 

умења, ученици 
оспособљавају за 

задовољавање индивидуалних 

потреба и склоности за 

коришћење физичког вежбања 
у свакодневном животу.  
 
Прецизирани су оперативни 

задаци с обзиром на пол и 

узраст ученика, а програм се 

остварује кроз следеће етапе: 
утврђивање стања; 

одређивање радних задатака 

за појединце и групе ученика; 
утврђивање средстава и 

метода за остваривање радних 

задатака; остваривање 

васпитних задатака; праћење и 
вредновање ефеката рада; 

оцењивање.   

 

- Задовољавање основних 

дечјих потреба за кретањем 

и игром;  

 

- Стицање моторичких 

умења у свим природним 

(филогенетским) облицима 
кретања у различитим 

условима; елементарним 

играма, ритмици, плесним 

вежбама и вежбама на тлу; 
упознавање са кретним 

могућностима и 

ограничењима сопственог  
тела;  

 

 

прати упутства, 
трчи, 
хода, 

ради вежбе 

обликовања, 
учествује у игри 

 

припрема, 
едукује, 

демонстрира, 
коригује, 

мотивише, 
прати, 

помаже, 
вреднује 

II Скакање и прескакање  
Поскоци у месту (са вијачом, 

једноножним и суножним одскоком) 
Поскоци у кретању (после неколико 
корака једноножно наизменично, 

једноножни наскок на узвишену 

површину;школица; игра „ластиша“). 
Скок удаљ;  Скок увис; Прескакање 

дуге вијаче (варијанте). Игре. 

ради вежбе 

обликовања, 
скаче, 

прескаче, 
учествује у игри 

припрема, 
едукује, 

демонстрира, 
коригује, 

мотивише, 
прати, 

помаже, 
вреднује 

III Бацање и хватање 
Бацање лоптице у циљ; Бацање лопте 

увис и после одбијања од тла хватање 
обема рукама (уз цео окрет, затварања 

очију,...)Вођење и додавање лопте. 
Игре. 

ради вежбе 

обликовања, 
баца, 
хвата, 
води, 

додаје, 
учествује у игри 

припрема, 
едукује, 

демонстрира, 
коригује, 

мотивише, 
прати, 

помаже, 
вреднује 
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IV Вишења, упори и пењања  
Вишења (на дохватном вратилу; у вису 

лежећем опруженим телом, помицање 

улево и удесно; вис активни на свим 

справама на којима се може извести). 
Упор активни на свим справама на 

којима се може извести. 
Пењење и спуштање на и са 

различитих справа. 

   
Програмски задаци остварују 
се, осим на редовним 

часовима, кроз ванчасовне и 

ваншколске организационе 
облике рада, као што су излет, 

крос, логоровање, зимовање, 

курсни облици, слободне 

активности, такмичења, 
корективно- педагошки рад, 

дани спорта, приредбе и јавни 

наступи. 
 
Физичко васпитање треба да 

буде примерено 
индивидуалним разликама 

ученика, који се узимају као 

критеријум у диференцираном 
приступу, усмеравати на 

програмске садржаје у 

часовној, ванчасовној и 
ваншколској организацији 

рада који одговарају 

индивидуалним 

интересовањима и 
могућностима.  
 
Ученицима  који услед 

ослабљеног здравља, 

смањених физичких или 

функционалних способности, 
лошег држања тела или 

телесних деформитета  не 

могу да прате обавезни 
програм обезбеђен је 

корективно- педагошки рад 
(који се реализује у сарадњи са 

одговарајућом здравственом 

установом). 

 

 

 

- Развијање координације, 

гипкости, равнотеже и 

експлозивне снаге;  

 

 

 

- Стварање претпоставки за 
правилно држање тела, 

јачање здравља и развијање 

хигијенских навика;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ради вежбе 

обликовања, 
пење се, 

виси, 
спушта, 

користи справе 

припрема, 
едукује, 

демонстрира, 
коригује, 

мотивише, 
прати, 

помаже, 
вреднује 

V Вежбе на тлу  
Клек; усправ без помоћи руку; колут 

напред; поваљка на стомаку; поваљка 

на леђима; „свећа“ (комбинације вежби 
на тлу).  
Полигон игре са вежбама на тлу 

(комбинације). 

 
ради вежбе 

обликовања, 
вежбе на тлу, 

учествује у полигону 

припрема, 
едукује, 

демонстрира, 
коригује, 

мотивише, 
прати, 

помаже, 
вреднује 

VI Вежбе (скакања и прескакања) 

упором рукама  
Боком поред шведске клупе; упор и 

суножним одскоком у упор чучећи; 

исто, прескоћити клупу 

 
ради вежбе 

обликовања, 
скаче и прескаче 

справе, 
учествује у игри 

припрема, 
едукује, 

демонстрира, 
коригује, 

мотивише, 
прати, 

помаже, 
вреднује 

VII Вежбе равнотеже  
Ходање (по линији напред и уназад; по 

шведској клупи напред, уназад, 

устрану). 
Научити комбинацију: из става спетног 

на почетку шведске клупе, трчање до 

половине клупе, одручити став; једна 

нога иза друге узручити; ходање уназад 

до половине клупе, једна нога иза 

друге, руке о бок,...). 

 
ради вежбе 

обликовања, 
хода по справама, 
учествује у игри 

 

припрема, 
едукује, 

демонстрира, 
коригује, 

мотивише, 
прати, 

помаже, 
вреднује 

VIII Вежбе реквизитима  
Користити: палице, обруче, вијаче, 

чуњеве, коцке за: 
*вежбе обликовања; 
*трчања, поскоке и скокове;  
*ритмичке вежбе; 

ради вежбе 

обликовања, 
користи реквизите, 

трчи, скаче, 
диже, носи, 

припрема, 
едукује, 

демонстрира, 
коригује, 

мотивише, 
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*дизања и ношења; 
*елементарне игре 

 
Програмски садржаји се 
односе на оне вежбе и 

моторичке активности које 

чине основ за стицање трајних 
навика за вежбање и за које 

школа има највише услова да 

их реализује (природни облици 

кретања, вежбе обликовања, 

атлетика, вежбе на тлу и 

справама, игре, ритмичка 
гимнастика).  
 
Школа има обавезу да 
обезбеди све просторне и 

материјалне услове рада.   
 
Теоријско образовање треба 

да буде усклађено са нивоом 

интелектуалне зрелости и 
знањима које су ученици 

стекли у другим наставним 

предметима.  
 

- Формирање и овладавање 

елементарним облицима 

кретања – „моторичко 

описмењавање“. 

 

 

 

- Стварање услова за 

социјално прилагођавање 

ученика на колективан 

живот и рад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

учествује у игри 
(ритмичкој и 

елементарној) 

прати, 
помаже, 
вреднује 

IX Ритмичке вежбе и народни 

плесови  
Ритмичко ходање и трчање са 

променом ритма,темпа и динамике уз 

пљесак и одговарајућу музичку пратњу. 

Основни положаји покрета руку, трупа 

и ногу. Галоп напред и странце. 
Дечји поскок; 
Плесови „Ја посејах лан“ и једно коло 

по избору. 

 
ради вежбе 

обликовања, 
хода и трчи у ритму, 

скаче, 
плеше, 

игра коло 

 
припрема, 
едукује, 

демонстрира, 
коригује, 

мотивише, 
прати, 

помаже, 
вреднује 

X Здравствено васпитање 
Теме: 
1. Ово сам ја 
2. Лична хигијена и хигијена здравља 
3. Дневни ритам 
4. Исхрана и њен значај за здрав живот 

 
усваја знања, 

учествује у теми 
(прати, слуша, 
пита,уочава, 

упоређује,...) 
примењује стечена 

знања 
 

 
припрема, 
едукује, 

мотивише, 
објашњава 
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3.1.8.ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ – ВЕРСКА НАСТАВА 
 

Циљеви предмета:  

Циљ наставе православног катихизиса у овом разреду јесте прихватање да је постојање израз заједништва личности, а да личност постоји 

само у заједници слободе са другом личношћу.    

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

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
I Човак је икона Божја (човек 

има својство да љубављу чини 

нешто да постоји, слично као што 

то може Бог) 

-У настави користити дечја 

искуства кроз приче, цртеже 
која ће деца сама цртати и на 

којима ће бити представљена 

бића у односу, тј.целина онога 

што се црта.  
-Појмове као што су: Бог, 
личност, слобода, љубав, треба 

тумачити на основу искуства 

заједништва са другим човеком, 

односно литургијског искуства 

заједништва.  
-Искуство љубави које чини да 

свет који нас окружује не буде 

маса, већ да га чине конкретна и 

непоновљива бића. 
-Користити: Библију за 

децу,песме,приче,бојанке, CD, 
DVD, укрштенице, часописе, 

житија,листиће,... 
-Одлазити у цркву. 

Ученици треба да постану 

чланови Литургијске заједнице.  
 
Ученици треба да науче да је 

човек икона Божија управо због 

тога што може да друга бића 

чини непоновљивим. 
 
Ученици треба да буду 

упознати са историјом настанка 

празника (Господњих, 

Богородичних, светитељских) и 

садржином догађаја који се 

слави.  
 
Упознати ученике са 

богословском подлогом поста 

(пре Васкршњег поста) и 
његовом важношћу за човека.  
 
 

испитује,чита,  
усваја знања, 

прати, повезује, 
пише, именује, 

илуструје,... 

припрема, едукује, 
објашњава, прати, 

мотивише, 
демонстрира,  

вреднује 
II Бог је заједница личности Оца 

и Сина и Светог Духа (биће као 

заједница, као љубав) 

чита, боји, пита,  
илуструје,пише, 
именује, прати, 

описује, илуструје,... 

припрема, едукује, 
указује, прати, 

мотивише,објашњава,  
вреднује 

III Човек као биће заједнице усваја знања, 
истражује, чита,... 

припрема, едукује, 
помаже, вреднује 

IV Бог је из љубави створио свет 

заједно са Сином и Духом 
именује,чита, 

илуструје, истражује, 
пише, усваја знања 

припрема, едукује, 
помаже, демонстрира,  
мотивише, вреднује 

V Исус Христос је посредник 

између Бога и створене природе 
повезује,чита, 
усваја знања, 

описује, илуструје  

припрема, едукује, 
прати, мотивише,  

вреднује 
VI Црква је заједница свих људи 

и целе природе кроз Христа са 

Богом 

именује,чита, 
илуструје, истражује, 

пише, усваја знања 

припрема, едукује, 
упућује,објашњава,  
мотивише, вреднује 

VII Православна иконографија 

показује свет и човека у 

заједници с Богом 

истражује,посматра,  
именује,чита, 
усваја знања, 

илуструје 

припрема, едукује, 
указује, мотивише,  
прати, објашњава,  
помаже, вреднује 
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3.1.9.ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ – ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

Циљеви предмета: Циљ учења програма грађанско васпитање је подстицање развоја личности која је одговорна према својим правима и 

правима других, отворена за договор и сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске заједнице, уважавајући принципе, 
процедуре и вредности демократског друштва. 

Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности 

ученика у 

образовно-
васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-
васпитном раду 

1.Људска права                        
Ја и други у одељењу 
(Идентитет; Потребе и права; 

Права детета; Кршење и заштита 

права) 

2.Демократско друштво   
Одељење/ група као 

заједница          
(Функционисање заједнице) 

3.Процеси у савременом 

свету                               
Комуникација и сарадња    
(Комуникација; Сарадња) 
 
4.Грађански активизам   
Акција одељења/ групе    
(Планирање и извођење 

једноставне акције у 

одељењу/групи) 
 

 

 

 

 

 

-Програм грађанског васпитања, у првом 

циклусу основног образовања и 

васпитања, организован је по моделу 

спирале што значи да се понављају 

садржаји у сва четири разреда дати у 

наведеним областима. Садржаји се из 

разреда у разред проширују и 

продубљују, а многи исходи се 

надограђују или се ако је у питању 
вештина даље развијају. 
-Остваривање исхода захтева примену 

различитих интерактивних облика рада, 

као и одабир и коришћење одговарајућих 

метода и техника. Наставници су у 

прилици да бирају: радионице, 

симулације, играње улога, студије 

случаја, дискусије, мини истраживања, 

једноставне акције, као и да сами осмисле 

неке друге активности. 
-Грађанско васпитање, као програм, део 
је ширег концепта образовања за 

демократију и грађанско друштво и у том 

смислу је тесно повезано са другим 
предметима, ваннаставним активностима 

и етосом школе. Најјача корелација је са 

српским језиком и предметом свет око 

нас где се може користити тематско 

планирање. 
-У овом предмету продукти ученичких 

активности имају посебан значај. Они 

могу бити различите врсте као што су 

По завршеном разреду ученик ће 

бити у стању да: 
-наведе у чему је успешан и у чему 

жели да напредује; 
-уочава међусобне разлике и 

сличности са другим ученицима у 

одељењу; 
-понаша се на начин који не 

угрожава потребе, права и осећања 

других;  
-препозна код себе и других 

основна осећања;  
-препознаје примере поштовања и 

кршења права детета у свом 

окружењу, причама, филмовима;  
-преипитује своје поступке и 
прихвата да не мора увек да буде у 

праву;  
-тражи помоћ у ситуацијама 

кршења својих и туђих права;  
-разликује добру и лошу 

комуникацију у сопственом 

искуству, ближем окружењу, 

књижевним делима, филмовима;  
-комуницира слушајући 

-сазнају кроз игру; 
-искуствено уче 

(уобличавање  и 

поимање личних, 

аутентичних 

доживљаја и 

ставова ученика 

кроз размену у 

групи); 
-истражују 

разноврсна 

дивергентна 

решења за 

проблеме са 

којима се 

суочавају; 
-опуштено и 

слободно користе 

различите видове 

изражавања;  
-илуструју; 
-фотографишу; 
-играју улоге;  
-дискутују о 

својим и туђим 

ставовима; 
-одлучују; 
-вреднују свој и 

туђ рад; 
-износе мишљења 

о теми;  

-подржава 

ученике и помаже 

им у правом 

избору речи; 
-поставља 

подстицајна 

питања; 
-уважава и 

прихвата ученике 
у својој 

различитости; 
-даје повратну 

информацију и 

подстиче ученике 

на разумевање 

односа у групи;  
-својим 

понашањем 

доприноси 

стварању 
демократске 

атмосфере која је 

погодна за рад у 

групи; 
-уважава 

другачије погледе 

и мишљења; 
-допуњује, 

проширује, мења 

план рада водећи 

рачуна о 
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постери, аудио-визуелни записи, 

презентације, прикази резултата 

истраживања и друго. Они се могу 

користити при интеграцији или 

рекапитулацији обрађених садржаја, 

процени напредовања ученика, као и 

самопроцени наставника колико успешно 

ради. Продукти се могу користити и ван 

одељења/ групе, на пример на изложби у 

холу школе, у школским новинама, сајту 
школе. 
-С обзиром на узраст ученика добро је у 

току часа комбиновати различите 

активности и осмислити такву динамику 

рада којом се одржава њихова пажња и 

мотивација за учествовањем. За овај 

предмет важно је обезбедити такав начин 

седења ученика који омогућава свим 

учесницима да виде једни друге, 

окренути лицем у лице.  
-Пример једноставне акције  у корист 
детета је вршњачка подрша као важан 

сегмент укупне подршке инклузивног 

образовања, тако да је укљученост 

ученика у овај сегмент живота и рада 

школе веома значајан јер води рачуна о 

потребама сваког ученика обухваћаног 

инклузивним образовањем.  
-Оцењивање ученика у грађанском 

васпитању је усаглашено са Правилником 

о оцењивању у основној школи и 

ученицима блиско јер се описно оцењују 

из свих предмета. 

саговорника и тражи објашњење 

онога што не разуме; 
-слободно износи мишљење, 

образлаже идеје, даје предлоге и 

прихвата да други могу имати 

другачије мишљење;  
-сарађује и преузима различите 

улоге у групи/тиму;  
-договара се и одлучује у доношењу 

одељењских правила и да се понаша 

у складу са њима;  
-својим речима образложи 

неопходност правила која регулишу 

живот у заједници; 
-препозна добре стране свог 

одељења и оно што би требало 

променити/ побољшати; 
-заједно са вршњацима и 

наставником учествује у решавању 

проблема у одељењу; 
-учествује у изради плана 

једноставне акције;  
-са другим ученицима изводи и 

документује једноставну акцију; 
-доприноси промоцији акције; 
-на једноставан начин вреднује 

изведену акцију. 
 

-препознају и 

решавају проблем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

исходима. 
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3.2.ДРУГИ РАЗРЕД 
 

3.2.1.СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Циљеви предмета:   
 Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено 

правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка 

остварења из српске и светске баштине. 
 

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

образовно-васпитном 

раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном 

раду 
 

ЈЕЗИК 
Граматика 

- Реченица – 
обавештење, 

питање и 

заповест.Уочавање 

потврдних и 

одричних 

реченица. 

Обележја реченице 

у говору 

(интонација и 

пауза) и у тексту 

(велико почетно 

слово и знаци 

интерпункције: 

тачка, упитник, 

узвичник). 
 

- Препознавање 

главних делова 

 
 
 
Уочавање и схватање 

реченице као основне 

језичке категорије 
 
 
 
 
Препознавање главних 

делова реченице 
 
 
 
 
Упознавање са 

фонетским и 

морфолошким појмовима 

према захтевима 

програма 
 

Исходи: 
По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да:  
-разликује књижевне 

врсте: песму, причу, 

басну, бајку, драмски 

текст;  
-одреди главни догађај, 

време и место дешавања 

у прочитаном тексту;  
-одреди редослед 

догађаја у тексту;  
-уочи главне и споредне 

ликове и разликује 

њихове позитивне и 

негативне особине;  
-разликује стих и строфу; 
-уочи стихове који се 

римују;  
-објасни значење 

пословице и поуке коју 

 
 
 
Посматра, 
дефинише нове појмове,  
усваја знања, 
продубљује стечена 

знања, 
прати предавања, 
повезује логички, 
пише, 
именује, 
самостално ради,... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Припрема, 
објашњава, 
прати,  
указује,  
упућује,  
мотивише, 
помаже,  
едукује, 
вреднује,... 
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реченице 

(предикат и 

субјекат). 
 

- Именице и глаголи 

(уочавање и 

препознав.). 

Разликовање 

основних 

глаголских облика 

за исказивање 

садашњег, прошлог 

и будућег времена; 

разликовање 

потврдних и 

одричних 

глаголских облика. 

Разликовање рода 

и броја именица. 
 

- Глас и слог, 

самогласници и 

сугласници; 

слоготворно р. 

Подела речи на 

слогове у изговору 

(једноставнији 

случајеви). 

 
 
 
 
 
 
 
Уочавање и схватање 

реченице као основне 

језичке категорије 
 
 
 
 
Препознавање главних 

делова реченице 
 
 
 
 
Упознавање са 

фонетским и 

морфолошким појмовима 

према захтевима 

програма 
 
 

уочава у басни;   
-наведе једноставне 

примере поређења из 

текстова и свакодневног 

живота;  
-чита текст поштујући 

интонацију 

реченице/стиха;  
-изражајно рецитује 

песму;  
-изводи драмске 

текстове;  
-износи своје мишљење о 

тексту;  

 
 
 
 
Посматра, 
дефинише нове појмове,  
усваја знања, 
продубљује стечена 

знања, 
прати предавања, 
повезује логички, 
пише, 
именује, 
самостално ради,... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Припрема, 
објашњава, 
прати,  
указује,  
упућује,  
мотивише, 
помаже,  
едукује, 
вреднује,... 
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ЈЕЗИК 

Правопис 
- Употреба великог 

слова у писању 

личних имена и 

презимена, 

надимака уз лично 

име, имена 

животиња, 

вишечланих 

географских имена 

и улица 

(једноставнија 

решења). 
 

- Писање адресе. 
 

- Растављање речи 

на крају реда 

(основна правила). 
 

- Писање речце ЛИ у 

упитним 

реченицама и 

речце НЕ уз 

глаголе у 

одричним 

реченицама. 
 

- Скраћенице за 

мере. 
 
- Тачка. Упитник. 

Узвичник. Две 

тачке и запета у 

 
 
 
 
 
Овладавање читања и 

писања латиницом 
 
 
 
 
Савладавање основних 

програмских захтева из 

правописа; 
 
 
 
 
Уочавање и схватање 

речнице као основне 

језичке категорије 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Овладавање читања и 

писања латиницом 

-резликује глас и слог и 

препозна самогласнике и 

сугласнике;  
- разликује врсте речи у 

типичним случајевима;  
-одређује основне 

граматичке категорије 

именица и глагола;  
-разликује реченице по 

облику и значењу;  
-поштује и примењује 

основна правописна 

правила;  
-влада основном 

техником читања и 

писања латиничног 

текста;  
-пронађе експлицитно 

исказане информације у 
једноставном тексту 

(линеарном и 

нелинеарном);  
-користи различите 

облике усменог и 

писменог изражавања: 
препричавање, причање, 

описивање;  
- правилно састави дужу 

и потпуну реченицу и 

споји више реченица у 

краћу целину;  
-учествује у разговору и 

пажљиво слуша 

саговорника;  
-разликује основне 

делове текста (наслов, 

 
 
 
 
Посматра, 
дефинише нове појмове,  
усваја знања, 
продубљује стечена 

знања, 
прати предавања, 
повезује логички, 
пише, 
именује, 
самостално ради,... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Посматра, 
дефинише нове појмове,  
усваја знања, 

 
 
 
 
Припрема, 
објашњава, 
прати,  
указује,  
упућује,  
мотивише, 
помаже,  
едукује, 
вреднује,... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Припрема, 
објашњава, 
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набрајању. 
 

- Усвајање латинице 

– читање и писање 

у другом 

полугодишту. 
 
 

 
 
Савладавање основних 

програмских захтева из 

правописа; 
 
 
Уочавање и схватање 

речнице као основне 

језичке категорије 
 
 
 

пасус, име аутора, 

садржај);  
-изражајно чита 

ћирилични текст. 

продубљује стечена 

знања, 
прати предавања, 
повезује логички, 
пише, 
именује, 
самостално ради,... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

прати,  
указује,  
упућује,  
мотивише, 
помаже,  
едукује, 
вреднује,... 
 
 

КЊИЖЕВНОСТ 
 
Лектира 
Лирика 
Епика  
Драма 
Популарни и 

информативни текстови 
Избор из енциклопедија  и 

часописа за децу 
Читање текста 
Тумачење текста 
Књижевни појмови 
 
 
 
 
 

Увежбавање  читања 

наглас, усавршавање 

читања у себи, тумачење 

текста; 
 
Уочавање и тумачење 

битних чинилаца текста 

према захтевима 

програма 
 
 
 
 
 
 

 Посматра, 
дефинише нове појмове,  
усваја знања, 
продубљује стечена 

знања, 
прати предавања, 
повезује логички, 
пише, 
именује, 
самостално ради,... 
 
Посматра, 
дефинише нове појмове,  
усваја знања, 
продубљује стечена 

знања, 
прати предавања, 
повезује логички, 
пише, 
именује, 

Мотивисање и 

подстицање, усмеравање 

на читање лектире; 
Стимулисање усвајања 

књижевних и 

функионалних појмова 
Припрема, објашњава, 
прати, указује,  
упућује, мотивише, 
помаже, едукује, 
вреднује,... 
Мотивисање и 

подстицање, усмеравање 

на читање лектире; 
 
Стимулисање усвајања 

књижевних и 

функионалних појмова; 
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самостално ради,... 
 
 
 
 
 

 
 

 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
 
-Усмено и писмено    
 изражавање (основе) 
 
-Усмена и писмена   
 вежбања 
 
 
 
 
 
 

 
Системско и доследно 

реализовање 

програмираних и 

сличних вежбања у 

говору и писању; 
Овладавање основним 

облицима језичког 

изражавања; даље 

неговање језичке културе 
 
 
 
 
 
Системско и доследно 

реализовање 

програмираних и 

сличних вежбања у 

говору и писању; 
 
 
 
 
Овладавање основним 

облицима језичког 

изражавања; даље 

неговање језичке културе 
 
 

  
Посматра, 
дефинише нове појмове,  
усваја знања, 
продубљује стечена 

знања, 
прати предавања, 
повезује логички, 
пише,именује, 
самостално ради,... 
 
Посматра, 
дефинише нове појмове,  
усваја знања, 
продубљује стечена 

знања, 
прати предавања, 
повезује логички, 
пише, 
именује, 
самостално ради,... 
 
 

 
Припрема, 
објашњава, 
прати,  
указује,  
упућује,  
мотивише, 
помаже,  
едукује, 
вреднује,... 
 
 
 
Припрема, 
објашњава, 
прати,  
указује,  
упућује,  
мотивише, 
помаже,  
едукује, 
вреднује,... 
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3.2.2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 
 
Циљеви предмета:  
Циљ наставе страног језика на млађем узрасту  јесте да оспособи ученика да на страном језику комуницира на основном нивоу у усменом 

облику о темама из свог непосредног окружења.  
 

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

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
Уводна тема Слушање и реаговање на 

команде наставника или са 

аудио записа ; рад у паровима , 

малим или великим групама; 

мануалне активности ;вежбе 

слушања; игре ;певање у групи 

; погађање предмета или лица 

;игра по улогама. 

Ученици: 
- именују ликове из уџбеника; 
- препознају и именују кључне 

предмете и животиње из првог 

разреда; 
- умеју да се представе и 

користе формалне и 

неформалне поздраве; 
- препознају слова абецеде и 

могу да прочитају речи којима 

се именују ликови; 
разумеју и певају/показују 

песме које се односе на тему. 

Посматрање, слушање,   

писање на основу слика, 

прикупљање података,  

повезивање,  разумевање, 

критички процењују, заузимају 

свој став, решавају проблеме,  

повезују са свакодневним 

животом. 
 

Упућује ученике, посматра, 

бележи, презентује, предаје,  

даје упутстава, користи 

информационе технологије, 

евалуира,  организује групни 

рад, израђује наставне 

материјале, усклађује рад са 

индивидуалним 
способностима ученика, 

поштује узрасне и развојне 

карактеристике ученика, води 

наставни процес, oхрабрује, 

мотивише, даје повратне 

информације. 
Сафари у соби Слушање и реаговање на 

команде наставника или са 

аудио записа ; рад у паровима , 

малим или великим групама; 

мануалне активности ;вежбе 

слушања; игре ;певање у групи 

; погађање предмета или лица 
;игра по улогама. 

Ученици могу: 
- да препознају и именују 

дивље животиње;  
- да питају и кажу шта умеју / 

не умеју да раде / ураде; 
- да прате и разумеју кратке 

приче везане за тему; 
- да разумеју, певају и 

покретом прате песме које се 

односе на тему. 
 

Реагује вербално и невербално 

на упутства и постављена 

питања у вези са познатим 

темама.Изражава допадање 

или недопадање. Учествује и 

игри и комуникацији на часу. 
Препознаје шта је ново 
научио.  

Упућује ученике, посматра, 

бележи, презентује, предаје,  

даје упутстава, користи 

информационе технологије, 

евалуира,  организује групни 

рад, израђује наставне 

материјале, усклађује рад са 
индивидуалним 

способностима ученика, 

поштује узрасне и развојне 

карактеристике ученика, води 

наставни процес, oхрабрује, 

мотивише, даје повратне 

информације. 
Време је за школу Слушање и реаговање на 

команде наставника или са 

аудио записа ; рад у паровима , 

Ученици могу: 
- да препознају и именују 

предмете из учионице и боје; 

Разуме вербални садржај уз 

помоћ облика невербалне 

комуникације.Реагује на 

Упућује ученике, посматра, 

бележи, презентује, предаје,  

даје упутстава, користи 
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малим или великим групама; 

мануалне активности ;вежбе 

слушања; игре ;певање у групи 

; погађање предмета или лица 

;игра по улогама. 

- да опишу предмете 

користећи кратке изразе у 

комбинацији боје и именице; 
- да опишу јачину и ритам 

звука;  
- да кажу чије је нешто и 

колико нечега има; 
- да прате и разумеју кратке 

приче везане за тему; 
- да разумеју, певају и 
покретом прате песме које се 

односе на тему. 
 

одговарајући начин на кратке 

усмене поруке и вези са 

личним искуством или са 

активностима на часу. 

информационе технологије, 

евалуира,  организује групни 

рад, израђује наставне 

материјале, усклађује рад са 

индивидуалним 

способностима ученика, 

поштује узрасне и развојне 

карактеристике ученика, води 

наставни процес, oхрабрује, 

мотивише, даје повратне 
информације. 

Божић Слушање и реаговање на 

команде наставника или са 

аудио записа ; рад у паровима , 

малим или великим групама; 

мануалне активности ;вежбе 

слушања; игре ;певање у групи 

; погађање предмета или лица 

;игра по улогама. 

 
Ученици могу: 
- да разумеју и одглуме кратки 

драмски текст на тему Божића 

и певају Божићну песму 

Звончићи; 
- да разговарају о 

културолошким разликама у 

начину прославе Божића. 
 
 

Поставља једноставна питања . 

Учествује у игри и 

комуникацији на часу ( у пару 

, у групи , итд.) Препознаје 

шта је ново научио. 

Упућује ученике, посматра, 

бележи, презентује, предаје,  

даје упутстава, користи 

информационе технологије, 

евалуира,  организује групни 

рад, израђује наставне 

материјале, усклађује рад са 

индивидуалним 

способностима ученика, 
поштује узрасне и развојне 

карактеристике ученика, води 

наставни процес, oхрабрује, 

мотивише, даје повратне 

информације. 
Гладан-гладна сам  Слушање и реаговање на 

команде наставника или са 

аудио записа ; рад у паровима , 

малим или великим групама; 

мануалне активности ;вежбе 

слушања; игре ;певање у групи 

; погађање предмета или лица 

;игра по улогама. 

Ученици могу: 
- да препознају и именују шест 

врста хране и пића; 
- да питају и кажу шта воле / 

не воле; 
- да разумеју и кажу порекло 

хране – шта се од чега добија; 
- да прате и разумеју кратке 
приче везане за тему; 
- да разумеју, певају и 

покретом прате песме које се 

односе на тему. 

Поставља једноставна питања . 

Учествује у игри и 

комуникацији на часу ( у пару 

, у групи , итд.) Препознаје 

шта је ново научио. 

Упућује ученике, посматра, 

бележи, презентује, предаје,  

даје упутстава, користи 

информационе технологије, 

евалуира,  организује групни 

рад, израђује наставне 

материјале, усклађује рад са 

индивидуалним 
способностима ученика, 

поштује узрасне и развојне 

карактеристике ученика, води 

наставни процес, oхрабрује, 

мотивише, даје повратне 

информације. 
Моја школа  Слушање и реаговање на 

команде наставника или са 

Ученици могу: 
- да препознају и именују 

Репродукује , сам или у групи , 

кратке рецитације и бројалице 

Упућује ученике, посматра, 

бележи, презентује, предаје,  
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аудио записа ; рад у паровима , 

малим или великим групама; 

мануалне активности ;вежбе 

слушања; игре ;певање у групи 

; погађање предмета или лица 

;игра по улогама. 

предмете који се односе на 

живот у школи; 
- да уоче и комуницирају о 

разликама у животу и раду у 

школама у ВБ и Србији. 

и пева познате песмице. даје упутстава, користи 

информационе технологије, 

евалуира,  организује групни 

рад, израђује наставне 

материјале, усклађује рад са 

индивидуалним 

способностима ученика, 

поштује узрасне и развојне 

карактеристике ученика, води 

наставни процес, oхрабрује, 
мотивише, даје повратне 

информације. 
Срећна лица  Слушање и реаговање на 

команде наставника или са 

аудио записа ; рад у паровима , 

малим или великим групама; 

мануалне активности ;вежбе 

слушања; игре ;певање у групи 

; погађање предмета или лица 

;игра по улогама. 

Ученици могу: 
- да препознају, именују и 

опишу делове лица и боју 

косе; 
- да комуницирају о чулима; 
- да прате и разумеју кратке 

приче везане за тему; 
- да разумеју, певају и 

покретом прате песме које се 

односе на тему. 
 
 
 
 
 

Поставља једноставна питања . 

Учествује у игри и 

комуникацији на часу ( у пару 

, у групи , итд.) Препознаје 

шта је ново научио. 

Упућује ученике, посматра, 

бележи, презентује, предаје,  

даје упутстава, користи 

информационе технологије, 

евалуира,  организује групни 

рад, израђује наставне 

материјале, усклађује рад са 

индивидуалним 

способностима ученика, 

поштује узрасне и развојне 
карактеристике ученика, води 

наставни процес, oхрабрује, 

мотивише, даје повратне 

информације. 

Моја кућа Слушање и реаговање на 

команде наставника или са 

аудио записа ; рад у паровима , 

малим или великим групама; 

мануалне активности ;вежбе 

слушања; игре ;певање у групи 

; погађање предмета или лица 

;игра по улогама. 

Ученици могу: 
- да препознају и именују 

просторије у стану / кући; 
- да питају и кажу где се нешто 

налази; 
- да се сналазе у простору – 
горе / доле, лево / десно; 
- да прате и разумеју кратке 
приче везане за тему; 
- да разумеју, певају и 

покретом прате песме које се 

односе на тему. 
 
 

Посматрање, слушање,   

писање на основу слика, 

прикупљање података,  

повезивање,  разумевање, 

критички процењују, заузимају 

свој став, решавају проблеме,  

повезују са свакодневним 

животом. 
 

Упућује ученике, посматра, 

бележи, презентује, предаје,  

даје упутстава, користи 

информационе технологије, 

евалуира,  организује групни 

рад, израђује наставне 

материјале, усклађује рад са 

индивидуалним 
способностима ученика, 

поштује узрасне и развојне 

карактеристике ученика, води 

наставни процес, oхрабрује, 

мотивише, даје повратне 

информације. 
Ускрс Слушање и реаговање на 

команде наставника или са 

Ученици могу: 
- да разумеју и одглуме кратки 

Поставља једноставна питања . 

Учествује у игри и 

Упућује ученике, посматра, 

бележи, презентује, предаје,  
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аудио записа ; рад у паровима , 

малим или великим групама; 

мануалне активности ;вежбе 

слушања; игре ;певање у групи 

; погађање предмета или лица 

;игра по улогама. 

драмски текст на тему Ускрса 

и певају Ускршњу песму; 
- да разговарају о 

културолошким разликама у 

начину прославе Ускрса. 
 

комуникацији на часу ( у пару 

, у групи , итд.) Препознаје 

шта је ново научио. 

даје упутстава, користи 

информационе технологије, 

евалуира,  организује групни 

рад, израђује наставне 

материјале, усклађује рад са 

индивидуалним 

способностима ученика, 

поштује узрасне и развојне 

карактеристике ученика, води 

наставни процес, oхрабрује, 
мотивише, даје повратне 

информације. 
Код куће Слушање и реаговање на 

команде наставника или са 

аудио записа ; рад у паровима , 

малим или великим групама; 

мануалне активности ;вежбе 

слушања; игре ;певање у групи 

; погађање предмета или лица 

;игра по улогама. 

Ученици могу: 
- да уоче сличности и разлике 

у култури становања у ВБ и 

Србији; 
- да опишу типичну кућу у ВБ. 

Посматрање, слушање,   

писање на основу слика, 

прикупљање података,  

повезивање,  разумевање, 

критички процењују, заузимају 

свој став, решавају проблеме,  

повезују са свакодневним 

животом. 
 

Упућује ученике, посматра, 

бележи, презентује, предаје,  

даје упутстава, користи 

информационе технологије, 

евалуира,  организује групни 

рад, израђује наставне 

материјале, усклађује рад са 

индивидуалним 

способностима ученика, 

поштује узрасне и развојне 
карактеристике ученика, води 

наставни процес, oхрабрује, 

мотивише, даје повратне 

информације. 
Лето Слушање и реаговање на 

команде наставника или са 

аудио записа ; рад у паровима , 

малим или великим групама; 

мануалне активности ;вежбе 

слушања; игре ;певање у групи 

; погађање предмета или лица 

;игра по улогама. 

Ученици могу: 
- да препознају и именују 

делове одеће; 
- питају и кажу шта тренутно 

имају на себи; 
- да опишу временске прилике; 
- да прате и разумеју кратке 

приче везане за тему; 
- да разумеју, певају и 
покретом прате песме које се 

односе на тему. 
 

Посматрање, слушање,   

писање на основу слика, 

прикупљање података,  

повезивање,  разумевање, 

критички процењују, заузимају 

свој став, решавају проблеме,  

повезују са свакодневним 

животом. 
 

Упућује ученике, посматра, 

бележи, презентује, предаје,  

даје упутстава, користи 

информационе технологије, 

евалуира,  организује групни 

рад, израђује наставне 

материјале, усклађује рад са 

индивидуалним 

способностима ученика, 
поштује узрасне и развојне 

карактеристике ученика, води 

наставни процес, oхрабрује, 

мотивише, даје повратне 

информације. 
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3.2.3.МАТЕМАТИКА 
 

Циљ предмета: 
Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава 

и зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из 

животне праксе, за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних 

способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 
 

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

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
Природни бројеви до 100  

Сабирање и одузимање 

природних бројева до 100 (с 

прелазом преко десетице). 

Комутативност и 

асоцијативност сабирања. 

Множење и дељење 

природних бројева; знаци за 

множење и дељење (. , :); речи: 

чиниоци, производ, дељеник, 

делилац, количник. Нула и 

јединица као чиниоци; нула 

као дељеник. Комутативност и 

асоцијативност множења. 

Изрази (две операције); 

заграде, редослед рачунских 

операција. 

Слово као замена за неки број. 

Одређивање непознатог броја 

у једнакостима типа: x + 5 = 
9;7 x= 35; x : 5 = 3; 12 : x = 4. 

Појам половине. 

Решавање једноставнијих 

Програм математике у 

разредној настави предвиђа да 

ученици поступно упознају 

бројеве природног низа и број 

нулу како би на крају II 
разреда у потпуности 

савладали систем природних 

бројева и његова својства. 
 
Математички језик чине 

основни симболи, изрази и 
формуле. То је језик тачан, 

јасан и истовремено прецизан. 
Идеја функције прожима све 

програмске садржаје, почевши 

од формирања појма броја и 

операције.  
Текстуални задаци користе се 

као садржаји разних вежбања, 

при чему ученици у разним 
животним ситуацијама 

уочавају одговарајуће 

математичке релације, и 

обратно-математичке 

апстракције примењују у 

одговарајућим животним 

односима: они представљају 

средство повезивања наставе 

математике са животом. 
Домаћи задаци имају за циљ не 

само утврђивање и понављање 
пређеног градива на часу, већ 

Исходи: 
По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 
-одреди десетице најближе 

датом броју;  
-усмено сабира и одузима 

бројеве до 100;  
-користи појмове:чинилац, 
производ, дељеник, делилац, 

количник, садржалац;  
-примени замену места и 

здруживање сабирака и 

чинилаца ради лакшег 

рачунања; 
-усмено множи и дели у 

оквиру прве стотине;  
-израчуна вредност бројевног 

израза са највише две 

операције;  
-реши текстуални задатак 
постављањем израза са 

највише две рачунске 

операције и провери тачност 

решења;  
-одреди непознати број у 

једначини са једном 

аритметичком операцијом;  
-одреди делове (облика 1/n) 
дате величине;  
-изрази одређену суму новца 

преко различитих апоена;  
-прочита број записан римским 

Посматрају, анализирају, 

закључују  
 
уочавају, решавају задатке ,  
 
дефинишу нове појмове ,  
 
истраживују,илуструју, 
повезују  
 
знања , цртају , прате , бележе ,  
 
играју се  

Организатор, даје објашњења ,  
 
упућује , разговара , усмерава ,  
 
  мотивише , едукује , вреднује  
 
знање , израђује и набавља  
 
дидактички материјал , 

подстиче на  
 
стваралаштво , посматра , даје  
 
сугестије  
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задатака (највише две 

операције). 

 

и даље усавршавање 

математичких знања, умења и 

навика ученика 
 

цифрама и запише дати број 

римским цифрама;  
-прикаже мањи број података у 

таблици и стубичастим 

дијаграмом;  
-уочи правило и одреди 

следећи члан започетог низа;  
Геометријска тела и фигуре  

Предмети облика лопте, 

ваљка, квадра и коцке. 

Упоређивање предмета по 

облику, ширини, висини и 

дебљини. 

Дуж, полуправа и права. 

Цртање разних кривих и 

изломљених линија. Отворена 

и затворена изломљена линија. 

Уочавање и цртање 

правоугаоника и квадрата на 

квадратној мрежи. 

 

Основна интенција програма у 

области геометрије састоји се 

у томе што се инсистира и на 

геометрији облика, као и на 
геометрији мерења (мерење 

дужи, површи, тела). 

Изучавање геометријског 

градива повезује се с другим 

садржајима почетне наставе 

математике. Користе се 

геометријске фигуре у процесу 

формирања појма броја и 

операција с бројевима; и 

обратно, користе се бројеви за 

изучавање својства 
геометријских фигура. На 

пример: комутативно својство 

множења приказује се на 

правоугаонику који је 

растављен на једнаке квадрате, 

задаци о кретању илуструју се 

на дужима итд 
Домаћи задаци имају за циљ не 

само утврђивање и понављање 

пређеног градива на часу, већ 

и даље усавршавање 

математичких знања, умења и 
навика ученика 

 

-разликује дуж, полуправу и 

праву;  
-одреди дужину изломљене 

линије (графички и рачунски);  
-одреди обим геометријске 

фигуре;  
-нацрта правоугаоник, квадрат 

и троугао на квадратној мрежи 

и тачкастој мрежи;  
-уочи подударне фигуре на 

датом цртежу;  
-уочи симетричне фигуре;  
-допуни дати цртеж тако да 

добијена фигура буде 

симетрична у односу на дату 
праву;  
 
 

Посматрају, анализирају, 

закључују , уочавају, решавају 

задатке , дефинишу нове 

појмове , 
истраживују,илуструју , 

повезују знања , цртају , прате 

, бележе , играју се  
 
 
Посматрају, анализирају, 

закључују  
 
, уочавају, решавају задатке ,  
 
дефинишу нове појмове ,  
 
истраживују,илуструју , 

повезују  
 
знања , цртају , прате , бележе ,  
 
играју се  
 

Организатор, даје објашњења , 

упућује , разговара , усмерава ,   

мотивише , едукује , вреднује 

знање , израђује и набавља 
дидактички материјал , 

подстиче на стваралаштво , 

посматра , даје сугестије  
 
 
 
Организатор, даје објашњења ,  
 
упућује , разговара , усмерава ,    
 
мотивише , едукује , вреднује  
 
знање , израђује и набавља  
 
дидактички материјал , 

подстиче на  
 
стваралаштво , посматра , даје  
 
сугестије  
 

Мерење и мере  

Мерење дужи помоћу метра, 

дециметра и центиметра. Мере 

за време: час, минут, дан, 

За упознавање метарског 

система мера треба користити 

очигледна средства и давати 
ученицима да мере предмете 

из околине (у учионици, 

школском дворишту, код куће 

-изрази дужину у различитим 

јединицама за мерење дужине;  
-измери дужину дужи и нацрта 
дуж дате дужине;  
-чита и запише време са 

часовника;  

Посматрају, анализирају, 

закључују,  
 
 уочавају, решавају задатке ,  
 
дефинишу нове појмове ,  

Организатор, даје објашњења ,  
 
упућује , разговара , усмерава , 
 
   мотивише , едукује , вреднује  
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седмица - недеља, месец.  

Однос између јединица 

упознатих мера. 

 
 

итд.). Исто тако, неопходно је 

и да се ученици вежбају да 

процењују одока (нпр. 

раздаљину између два 

предмета, масу и сл.), па да по 

завршеном таквом мерењу 

утврђују израчунавањем 

колику су грешку учинили. 

Домаћи задаци имају за циљ не 

само утврђивање и понављање 

пређеног градива на часу, већ 

и даље усавршавање 

математичких знања, умења и 

навика ученика 
 

-користи јединице за време у 

једноставним ситуацијама. 
 
 

 
истраживују,илуструју , 

повезују  
 
знања , цртају , прате , бележе ,  
 
играју се  
 

знање , израђује и набавља  
 
дидактички материјал , 

подстиче на  
 
стваралаштво , посматра , даје  
 
сугестије  
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3.2.4.СВЕТ ОКО НАС 
 

Циљеви предмета:  
Циљ наставног предмета свет око нас јесте да ученици упознају себе, своје окружење и развију способности за одговоран живот у њему.  
 

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

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
ЖИВА И НЕЖИВА 

ПРИРОДА 

Жива природа  

Заједничке особине живих 
бића (дисање, исхрана, раст, 

остављање потомства).  

Разноврсност биљака у мојој 

околини.  

Разноврсност животиња у 

мојој околини.  

Разлике међу живим бићима у 

зависности од средине у којој 

живе.  

Узајамна зависност биљака, 

животиња и човека.  

Човек као део живе природе и 

његова улога у одрживости 

природне равнотеже.  

Нежива природа  

Где све има воде (облици 

појављивања и основна 

својства воде).  

Променљивост облика и 

Наставни програми предмета 

свет око нас надовезују се на 

садржаје Припремног 

предшколског програма у 

оквиру кога су ученици стекли 

нека сазнања о себи, 

природном и друштвеном 

окружењу. Пуно остварење 
програма, чији се циљ односи 

на стицање знања, формирање 

вештина, усвајање ставова и 

вредности, подразумева 

корелацију са обавезним и 

изборним наставним 

предметима и ваннаставним 

активностима.У наставном 

процесу полази се од 
несистематизованих 

искуствених сазнања ученика 
и иде се ка општим, научно 

заснованим, систематизованим 

знањима из области природе, 

друштва и културе. Знања која 

се стичу у оквиру овог 

предмета треба да буду у 

функцији одговорног односа 

према себи, другима и 

природи. Овај наставни 

предмет представља основу за 

изучавање садржаја у оквиру 

наставних предмета биологија, 
географија, историја, физика и 

хемија. У овом предмету 

учење треба да се одвија кроз 

интерактивне социјалне 

Исходи: 
По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 
-идентификује групе људи 

којима припада и своју улогу у 

њима;  
-оствари права и изврши 

обавезе у односу на правила 

понашања у групама којима 

припада;  
-понаша се тако да уважава 

различитости других људи;  
-прихвати последице када 

прекрши правила понашања 

групе;  
-сарађује са другима у групи 

на заједничким активностима;  
-разликује потребе од жеља на 

једноставним примерима из 

сопственог живота;  
-препозна грб, заставу и химну 

Републике Србије и примерено 

се понаша према симболима;  
-одреди тип насеља на основу 

његових карактеристика;  
-повеже личну хигијену, 

боравак у природи, физичку 

активност и разноврсну 

исхрану са очувањем здравља;  
-одржава личну хигијену-руку, 

зуба и чулних органа;  

Посматрају, анализирају, 

закључују  
 
, уочавају, решавају задатке ,  
 
дефинишу нове појмове ,  
 
истраживују,илуструју , 
повезују  
 
знања , цртају , прате , бележе , 
 
 играју се  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организатор, даје објашњења ,  
 
упућује , разговара , усмерава  
 
,   мотивише , едукује , 

вреднује  
 
знање , израђује и набавља  
 
дидактички материјал , 

подстиче на 
 
 стваралаштво , посматра , даје  
 
сугестије  
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слободна површина воде, 

услови тока.  

Ваздух свуда око нас, ваздух - 
услов живота.  

Како препознати ваздух (кроз 

сопствено кретање и 

покретање тела).  

Сунце - извор светлости и 

топлоте и услов живота.  

Промене које настају при 

загревању и хлађењу воде и 

ваздуха (промена температуре, 

испаравање и замрзавање воде, 

настајање облака, магла, 

падавине, ветар...).  

Земљиште - услов за раст и 

развој биљака.  

Веза живе и неживе природе  

Без чега не могу жива бића - 
нераскидива веза живе и 

неживе природе.  

Промене у природи и 

активности људи у зависности 

од годишњих доба.  

Загађеност воде, ваздуха и 

земљишта (начини загађивања 

и њихове последице) и 

могућност заштите.  

активности, испољавање 

индивидуалности уз 

поштовање различитости, 

туђих потреба и права.  

 

 

 

Кад год је то могуће, у процесу 

учења треба омогућити 

ученицима избор различитих 

активности, сходно њиховим 

субјективним склоностима, 

ради постизања жељених 

циљева. Активности треба 
осмислити тако да (уз опрез) 

дете испробава своје 

могућности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-примени правила културног и 

безбедног понашања у 

саобраћају и превозним 

средствима у насељу са 

околином;  
-безбедно поступа пре и током 

временских непогода;  
-истезањем, савијањем и 

сабијањем одреди својства 

материјала;  
-одабере материјале који 

својим својствима највише 

одговарају употреби предмета; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Посматрају, анализирају, 

закључују,  
 
уочавају, решавају задатке ,  
 
дефинишу нове појмове ,  
 
истраживују,илуструју , 

повезују  
 
знања , цртају , прате , бележе ,  
 
играју се 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организатор, даје објашњења ,  
 
упућује , разговара , усмерава ,   
 
 мотивише , едукује , вреднује  
 
знање , израђује и набавља  
 
дидактички материјал , 

подстиче на 
 
 стваралаштво , посматра , даје  
 
сугестије  
 
 

ГДЕ ЧОВЕК ЖИВИ 

Рељеф и површинске воде у 

Наставни програми предмета 

свет око нас надовезују се на 

садржаје Припремног 

предшколског програма у 

 
-пронађе нову намену 

коришћеним предметима;  
-наводи примере различитих 

Посматрају, анализирају, 

закључују  
 
, уочавају, решавају задатке ,  

Организатор, даје објашњења ,  
 
упућује , разговара , усмерава ,  
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месту и околини.  

Насеља (појам и врсте насеља 

некад и сад).  

Живимо у насељу (групе људи, 

улоге појединаца и група).  

Правила понашања у групи 

(права и одговорности 

припадника групе, обичаји, 

традиција и празници некад и 

сад).  

Сналажење у насељу (улица, 

број, карактеристични 

објекти...).  

Саобраћај као вид 

комуникације (значај 

саобраћаја у животу човека, 

врсте саобраћаја и саобраћајна 

средства, основна правила 
безбедног понашања и култура 

понашања у саобраћају...).  

 

оквиру кога су ученици стекли 

нека сазнања о себи, 

природном и друштвеном 

окружењу. Пуно остварење 

програма, чији се циљ односи 

на стицање знања, формирање 

вештина, усвајање ставова и 

вредности, подразумева 

корелацију са обавезним и 

изборним наставним 
предметима и ваннаставним 

активностима.  
У наставном процесу полази се 

од несистематизованих 

искуствених сазнања ученика 

и иде се ка општим, научно 

заснованим, систематизованим 

знањима из области природе, 

друштва и културе.  
Знања која се стичу у оквиру 

овог предмета треба да буду у 
функцији одговорног односа 

према себи, другима и 

природи.  
Овај наставни предмет 

представља основу за 

изучавање садржаја у оквиру 

наставних предмета биологија, 

географија, историја, физика и 

хемија.  
У овом предмету учење треба 

да се одвија кроз интерактивне 

социјалне активности, 
испољавање индивидуалности 

уз поштовање различитости, 

туђих потреба и права.  
Кад год је то могуће, у процесу 

учења треба омогућити 

ученицима избор различитих 

активности, сходно њиховим 

субјективним склоностима, 

ради постизања жељених 

циљева. Активности треба 

облика кретања у окружењу;  
- одабере начин кретања тела, 

узимајући у обзир облик тела, 

врсту подлоге и средину у 

којој се тело креће;  
-измери растојање које тело 

пређе током свог кретања; 
-пронађе тражени објекат у 

насељу помоћу адресе/ 

карактеристичних објеката;  
-именује занимања људи у 

свом насељу са околином;  
-одреди време помоћу 

часовника и календара 

користећи временске 

одреднице: сат, дан, седмицу, 

месец, годину;  
-забележи и прочита податке 

из личног живота помоћу 

ленте времена;  
-разликује облике рељефа у 
свом насељу и околини;   
- разликује облике и делове 

површинских вода  
у свом насељу и околини; 
 
 
 
  
-идентификује заједничке 

особине живих бића на 

примерима из окружења 
-повеже делове тела живих 
бића са њиховом 

улогом/улогама;  
 
 
 

 
дефинишу нове појмове ,  
 
истраживују,илуструју , 

повезују  
 
знања , цртају , прате , бележе ,  
 
играју се  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Посматрају, анализирају, 

закључују  
 
, уочавају, решавају задатке ,  
 
дефинишу нове појмове ,  
 
истраживују,илуструју , 

повезују  
 
знања , цртају , прате , бележе ,  
 
играју се 

  мотивише , едукује , вреднује  
 
знање , израђује и набавља  
 
дидактички материјал , 

подстиче на 
 
 стваралаштво , посматра , даје  
 
сугестије  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организатор, даје објашњења ,  
 
упућује , разговара , усмерава ,  
 
  мотивише , едукује , вреднује  
 
знање , израђује и набавља  
 
дидактички материјал , 

подстиче на  
 
стваралаштво , посматра , даје  
 
сугестије  
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осмислити тако да (уз опрез) 

дете испробава своје 

могућности.  
ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ 

Човек ствара (услови за живот 

и рад, потребе људи, 

производи људског рада).  

Исти материјал - различити 

производи, различити 

материјали за исти производ.  

Разноврсност материјала 
(дрво, камен, метал, стакло, 

разне врсте пластике, гума, 

папир, картон, пластелин ...).  

Основна својства материјала 
(тврдоћа, еластичност, 

пластичност...) и њихов значај 

за људску делатност.  

Понашање материјала под 

механичким утицајима.  

Утицај топлоте на тела 

(промена температуре, ширење 
и скупљање, топљење и 

очвршћавање, сагоревање ...).  

Топлотна проводљивост 

материјала.  

Могућност наелектрисавања 

тела и особине које тада 

испољавају.  

Електрична проводљивост 

материјала (провера помоћу 

струјног кола са батеријом и 

Наставни програми предмета 

свет око нас надовезују се на 

садржаје Припремног 

предшколског програма у 

оквиру кога су ученици стекли 

нека сазнања о себи, 

природном и друштвеном 

окружењу. Пуно остварење 
програма, чији се циљ односи 

на стицање знања, формирање 
вештина, усвајање ставова и 

вредности, подразумева 

корелацију са обавезним и 

изборним наставним 

предметима и ваннаставним 

активностима.  
У наставном процесу полази се 

од несистематизованих 

искуствених сазнања ученика 
и иде се ка општим, научно 

заснованим, систематизованим 

знањима из области природе, 

друштва и културе.  
Знања која се стичу у оквиру 

овог предмета треба да буду у 

функцији одговорног односа 

према себи, другима и 

природи.  
Овај наставни предмет 

представља основу за 

изучавање садржаја у оквиру 
наставних предмета биологија, 

географија, историја, физика и 

хемија.  
У овом предмету учење треба 

да се одвија кроз интерактивне 

социјалне активности, 

испољавање индивидуалности 

уз поштовање различитости, 

туђих потреба и права.  

-разврста биљке из окружења 

на основу изгледа листа и 

стабла; 
- разврста животиње из 

окружења на основу начина 

живота и начина исхране;  
-наведе примере који показују 

значај биљака и животиња за 
човека; 
- штедљиво троши производе 

које користи у свакодневним 

ситуацијама; 
-разврста отпад на предвиђена 

места;    
-негује и својим понашањем не 

угрожава биљке и животиње у 

окружењу;  
-препозна примере 

повезаности живих бића са 
условима за живот;  
-повеже промене у природи и 

активности људи са годишњим 

добима;  
-изведе једноставне огледе 

пратећи упутства; 
-повеже резултате рада са 

уложеним трудом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Посматрају, анализирају, 

закључују  
 
, уочавају, решавају задатке ,  
 
дефинишу нове појмове ,  
 
истраживују,илуструју , 

повезују  
 
знања , цртају , прате , бележе ,  
 
играју се  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Организатор, даје објашњења ,  
 
упућује , разговара , усмерава ,    
 
мотивише , едукује , вреднује  
 
знање , израђује и набавља  
 
дидактички материјал , 

подстиче на  
 
стваралаштво , посматра , даје  
 
сугестије  
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малом сијалицом).  

Комбиновање материјала и 

прављење нових целина.  

Појам и значај рециклаже.  

 

 
 
 
 
 
 
Кад год је то могуће, у процесу 

учења треба омогућити 

ученицима избор различитих 

активности, сходно њиховим 
субјективним склоностима, 

ради постизања жељених 

циљева. Активности треба 

осмислити тако да (уз опрез) 

дете испробава своје 

могућности.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Посматрају, анализирају, 

закључују 
 
 , уочавају, решавају задатке , 
 
 дефинишу нове појмове , 
 
 истраживују,илуструју , 

повезују  
 
знања , цртају , прате , бележе ,  
 
играју се 

 
 
Организатор, даје објашњења ,  
 
упућује , разговара , усмерава ,  
 
  мотивише , едукује , вреднује  
 
знање , израђује и набавља  
 
дидактички материјал , 

подстиче на  
 
стваралаштво , посматра , даје  
 
сугестије 

КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И 

ВРЕМЕНУ 
Дан, одређивање доба дана 

према положају Сунца, 

трајање дана.  

Кретање у простору и времену 

(промена положаја у току 

времена).  

Шта све утиче на брзину 

кретања тела (облик и 

величина тела, материјал од 

кога је начињено, подлога, 

средина, јачина деловања).  

Брзина кретања организама у 

зависности од облика тела и 

средине у којој живе.  

Мерење времена (појам сата и 

коришћење часовника).  

Временске одреднице: дан, 

Наставни програми предмета 

свет око нас надовезују се на 

садржаје Припремног 

предшколског програма у 

оквиру кога су ученици стекли 
нека сазнања о себи, 

природном и друштвеном 

окружењу. Пуно остварење 

програма, чији се циљ односи 

на стицање знања, формирање 

вештина, усвајање ставова и 

вредности, подразумева 

корелацију са обавезним и 

изборним наставним 

предметима и ваннаставним 

активностима.  
У наставном процесу полази се 
од несистематизованих 

искуствених сазнања ученика 

и иде се ка општим, научно 

заснованим, систематизованим 

знањима из области природе, 

друштва и културе.  
Знања која се стичу у оквиру 

овог предмета треба да буду у 

функцији одговорног односа 

 
 
 
 

 
 
 
Посматрају, анализирају, 

закључују  
 
, уочавају, решавају задатке ,  
 
дефинишу нове појмове ,  
 
истраживују,илуструју , 

повезују  
 
знања , цртају , прате , бележе ,  
 
играју се  

 
 
 
Организатор, даје објашњења ,  
 
упућује , разговара , усмерава ,    
 
мотивише , едукује , вреднује  
 
знање , израђује и набавља  
 
дидактички материјал , 

подстиче на  
 
стваралаштво , посматра , даје  
 
сугестије  
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седмица, месец, година.  

Делови године - годишња доба 

(трајање).  

Сналажење на временској 

ленти.  

 

према себи, другима и 

природи.  
Овај наставни предмет 

представља основу за 

изучавање садржаја у оквиру 

наставних предмета биологија, 

географија, историја, физика и 

хемија.  
У овом предмету учење треба 
да се одвија кроз интерактивне 

социјалне активности, 

испољавање индивидуалности 

уз поштовање различитости, 

туђих потреба и права.  
Кад год је то могуће, у процесу 

учења треба омогућити 

ученицима избор различитих 

активности, сходно њиховим 

субјективним склоностима, 

ради постизања жељених 
циљева. Активности треба 

осмислити тако да (уз опрез) 

дете испробава своје 

могућности.  
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3.2.5. ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Циљеви предмета:  
 Циљ образовно-васпитног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у 

складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 
 
 

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

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
 
КРЕТАЊЕ ОБЛИКА У 

ПРОСТОРУ 
 
Кретање више облика у 

простору;  
 
Кретање једног облика у 

простору 
 
Три појма: кретање, облик, 

простор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДЕЈСТВО СВЕТЛОСТИ НА 

КАРАКТЕР ОБЛИКА 
(СВЕТЛОСТ) 
 
Природна и вештачка 

светлост; силуета, сенка 

(сопствена и бачена); фигура и 

позадина; светло и сенка у 

фигури 

 
Деци је могуће објашњавати 

њихово кретање, али и 
кретање облика у 

простору.Нпр.,опажање 

кретања лишћа на дрвећу 

(бреза, платан, шљива, 

храст...).  
Као супротност кретању треба 

их наводити да опажају и 

статичне облике у природи, 

нпр. кућу, школу, аутобуску 

станицу,... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практиковати игре светла и 

сенке.  
Ове игре ће омогућити 

креативно трагање, али и 

утемељивање знања о значају 
светлости у природикао једног 

од значајних услова живота. 
 

Исходи: 
По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да:  
- користи материјал и прибор 

на безбедан и одговоран 

начин;  
-изрази, одабраним 

материјалом и техникама своје 

емоције, машту, сећања и 

замисли;  
-користи једноставне 

информације и одабрана 

ликовна дела као подстицај за 

стваралачки рад;  
-изражава, светлим или 

тамним бојама, свој доживљај 

уметничког дела;  
-идентификује истакнути део 

целине и визуелне 

супротности у свом окружењу;  
 
 
 
 

 
Цртачке и сликарске технике 
 
Активности ученика: 

посматра, 
уочава, 
преноси своја опажања 

ликовним путем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цртачке, сликарске и вајарске 

технике 
 

Активности ученика: 

посматра, 
уочава, 
преноси своја опажања 

ликовним путем 
 
 

   
 
Активности наставника: 
организује рад на часу, 
прати напредовање ученика, 
усмерава и  
помаже 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Активности наставника: 

организује рад на часу, 
прати напредовање ученика, 
усмерава и  
помаже 
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Појмови: светлост, силуета 
 

 
 

 
АМБИЈЕНТ – СЦЕНСКИ 

ПРОСТОР 
 
Израда маски, костима, сцене 
 
Појмови: амбијент, сцена 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЛЕПО ПИСАЊЕ СА 

КАЛИГРАФИЈОМ 
 
Писање латиничких слова;  
Писање ћириличких слова; 
 
Појмови: ћирилица, латиница 
 
 
 
 
 

 
Са ученицима водити разговор 

о опажању и препознавању 

карактеристика различитих 

амбијената (улица, учионица, 

кућа, музеј).  
У  учионици може да се 

сачини и сцена неког 
амбијента. 
 
 
 
 
 
 
1.Повлачење уских, кривих 

линија, повлачење широких, 

правих и кривих линија, 

писање ћириличких и 
латиничких слова; повезивање 

слова у речи 
2.Повлачење уских, косих, 

правих и положених линија; 

повлачење широких, косих, 

перавих и положених линија; 

повлачење отворених и 

затворених линија; писање 

слова упоредо са учењем 

абецеде 

-преобликује, самостално или 

у сарадњи са другима, 

материјале и предмете за 

рециклажу;  
-тумачи једноставне визуелне 

информације које опажа у 

свакодневном животу;  
- изражава мимиком и/или 
телом различита расположења, 

покрете и кретања;  
-упоређује свој и туђ естетски 

доживљај простора, дизајна и 

уметничких дела;  
-повезује уметничко занимање 

и одговарајуће продукте;  
-пружи основне информације о 

одабраном музеју;  
-разматра, у групи, шта и како 

је уочио/ла и где та знања 
може применити. 
 

 
Разне технике, по договору и у 

зависности од потреба задатка: 

цртачке, сликарске, вајарске, 

комбиноване технике 
 

Активности ученика: 

посматра, 
уочава, 
преноси своја опажања 

ликовним путем 
 
 
 
 

Технике писања заоштреним 

воштаним пастелом, 

графитном''Б''  или столарском, 

пљоснатом оловком, металним 
пером, тушем, пенкалом 
 
Активности ученика: 

посматра, 
уочава, 
преноси своја опажања 

ликовним путем 
 
 

 
Активности наставника: 

организује рад на часу, 
прати напредовање ученика, 
усмерава и  
помаже 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Активности наставника: 

организује рад на часу, 
прати напредовање ученика, 
усмерава и  
помаже 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНТРАСТ (КАО 

МОТИВАЦИЈА ЗА 

ОПАЖАЊЕ ОБЛИКА) 
Природни и вештачки облици 

(слагање-разлагање; 

разлагање-слагање;једнобојан-

Повод за ово ликовно 

изражавање наћи у  нашој 

околини; начина за мотивацију 

је безброј, као и дечијих идеја. 
 
 

 Све технике које тема тражи:  
цртачке, сликарске, вајарске, 

комбиноване технике 
 
Активности ученика: 

посматра, 

Активности наставника: 

организује рад на часу, 
прати напредовање ученика, 
усмерава и  
помаже 
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вишебојан; обрађен-
необрађен; прав-крив; 

једноставан-сложен; испупчен-
удубљен) 
 
Појмови: контраст 
 
РАЗНЕ ВРСТЕ ЗНАКОВА И 

СИМБОЛА 
 
Печат, грб, симболи; словни и 

нотни знаци 
 
Појам: хералдика 

 
 
 
 
 
 
Један од начина да се 

подстакне дечија креативност  

је, да се не показују унапред 

готови, постојећи знаци, 
симболи и обележја, већ да им 

се пусти да од обичне нпр. 

мрље / тачке на папиру, 

формирају нешто што би 

могло бити знак нечега, по 

њима. 

уочава, 
преноси своја опажања 

ликовним путем 
 
 
 
Све технике које тема тражи:  
цртачке, сликарске, вајарске, 

комбиноване технике 
 
 
Активности ученика: 

посматра, 
уочава, 
преноси своја опажања 

ликовним путем 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Активности наставника: 

организује рад на часу, 
прати напредовање ученика, 
усмерава и  
помаже 

 
 
 
 
 
 

 
ЈЕДНОБОЈНА 

КОМПОЗИЦИЈА 

УПОТРЕБНИХ ПРЕДМЕТА 
(КЛУАЖ) 
 
 
Појмови: клуаж, једнобијан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИНДИВИДУАЛНО 

КОРИШЋЕЊЕ РАЗЛИЧИТИХ 

МАТЕРИЈАЛА ЗА РАД 

(ПАКОВАЊЕ) 
 
Обликовање необичних 

објеката 

 
У овом задатку ученици треба 

да прикупе отпадну амбалажу, 

да по својој вољи начине неку 
композицију лепљењем на 

неку подлогу картонску, а 

потом ту комп.премажу белом 

бојом, преко које се постави 

газа, па се премаже белим 

акрилом. После сушења 

добијају се нови облици који 

дају шансе за нова 

дограђивања. 
Облику смо променили 

значење. 
 
 
 
Увођење ученика у опажања 

природе, предмета, људских 

''креација'' конвенционалног 

типа. 
Посматрају уредно и неуредно 

паковање нечега.  Испитујемо 

радозналост човека при 

  
Разне технике, по договору и у 

зависности од потреба задатка: 

цртачке, сликарске, вајарске, 
комбиноване технике 
 
Активности ученика: 

посматра, 
уочава, 
преноси своја опажања 

ликовним путем 
 
 
 
 
 
 
Разне технике, по договору и у 

зависности од потреба задатка: 

цртачке, сликарске, вајарске, 

комбиноване технике 
 
 
Активности ученика: 

посматра, 

 
Активности наставника: 

организује рад на часу, 
прати напредовање ученика, 
усмерава и  
помаже 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Активности наставника: 

организује рад на часу, 
прати напредовање ученика, 
усмерава и  
помаже 
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Појам: паковање 

посматрању упакованог 

''нечега''. 
Разговарамо о степену 

''агресивности'' при 

распакивању.  
Креирање  оригиналних  

паковања. 

уочава, 
преноси своја опажања 

ликовним путем 
 

 
ЗАМИШЉАЊА 
 
 
Вербални опис, текст, 

фотографија 
 
Појам: фотографија 
 
 
 
 
 
 

 
ПРЕОБЛИКОВАЊЕ 

МАТЕРИЈАЛА ИЛИ 

ПРЕДМЕТА ЊИХОВИМ 

СПАЈАЊЕМ (ВЕЗИВАЊЕ) 
 
Појам: везивање 

 
У овом задатку треба трагати 

за асоцијацијама ученика. 

Повод за причу може бити реч, 
песма, текст, стара 

фотографија...''О чему 

размишљаш када кажем дрво?'' 

Слободан је рад, али не и тема. 
 
 

 
 
Везивање у материјалном и 

духовнпом смислу. 

Разговарамо о свим аспектима 
везивања. Симболи 

мануфактуре и индустрије као 

облици врезивања 

(закопчавање, зидање, 

лепљење, закивање, ткање, 

шивење, ...).У природи је то 

рашћење нпр., лист на грани 

није везан, он је израстао,...   

 
 

 
Разне технике, по договору и у 

зависности од потреба задатка: 

цртачке, сликарске, вајарске, 
комбиноване технике 
 
Активности ученика: 

посматра, 
уочава, 
преноси своја опажања 

ликовним путем 
 
 
Вајарске и комбиноване 

технике 
 
Активности ученика: 

посматра, 
уочава, 
преноси своја опажања 

ликовним путем 
 
 

 
Активности наставника: 

организује рад на часу, 
прати напредовање ученика, 
усмерава и  
помаже 
 
 
 
 
 
 
 
 
Активности наставника: 
организује рад на часу, 
прати напредовање ученика, 
усмерава и  
помаже 
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3.2.6.МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

Циљ предмета 

 - развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; 

  - оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; 

 - развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем уметничке традиције и културе свога и других народа. 

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

образовно-васпитном 

раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном 

раду 
Извођење музике 
а) Певање 
б) Свирање 
 

- Бројалице; 
- Дечје песме; 
- Игре с певањем. 
Усвајање музичког 

речника у вези са 

певањем (супротности): 
- дубок тон и висок тон; 
- дужи и краћи тон; 
- гласно и тихо; 
- брзо и споро. 
- Поступно упознавање 

музичких дечјих 

инструмената и начин 

свирања појединог 

инструмента (штапићи, 

триангл, чинеле, бубањ, 

даире, звечке, металофон, 

ксилофон). 
- Прављење властитих 

дечјих инструмената. 
- Разликовање појединих 

инструмената слухом по 

боји звука и њихово 

Исходи: 
По завршеној теми/ 

области ученик ће бити у 

стању да:  
-објасни својим речима 

утиске о слушаном делу, 

особине тона, доживљај 

прегласне музике и њеног 

утицаја на тело;  
-разликује различите 

инструменте по боји 

звука и изражајним 

могућностима;  
-издвоји основне музичке 

изражајне елементе;  
-препозна музичку тему 
или карактеристични 

мотив који се понавља у 

слушаном делу;  
-повезује карактер дела са 

изражајним музичким 

елементима и 

инструментима;  

певају песме по слуху; 
слушају вредна дела 

уметничке и народне 

музике; 
 свирају на дечјим 

музичким 

инструментима; 
изводе дечје, народне и 

уметничке музичке игре. 
Посматрају, анализирају, 

закључују  
 
, уочавају,  
 
дефинишу нове појмове ,  
 
истраживују,илуструју , 

повезују  
 
знања , цртају , прате , 

бележе ,  
 
играју се 

Организатор, даје 

објашњења ,  
 
упућује , разговара , 

усмерава ,    
 
мотивише , едукује , 

вреднује  
 
знање , израђује и 

набавља  
 
дидактички материјал , 

подстиче на  
 
стваралаштво , посматра , 

даје  
 
сугестије 
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различито комбиновање 

према избору ученика. 
- Извођење ритма 

појединих бројалица 

помоћу дечјих 

инструмената. 
- Утврђивање доживљаја 

ритмичког пулса 

одговарајућом 

инструменталном 

пратњом оствареном 

помоћу дечјих 

инструмената. 
- Усвајање музичког 

речника у вези са 

свирањем (супротности): 
- певање - свирање; 
- хор - један певач; 
- оркестар - један свирач; 
- клавир - клавириста; 
- виолина - виолинист; 
- труба - трубач; 
- хармоника - 
хармоникаш; 
- бубањ - бубњар 
 

-изговара бројалице у 

ритму, уз покрет;  
-пева по слуху песме 

различитог садржаја и 

расположења;  
-изводи уз покрет 

музичке и традиционалне 

игре;  
-примењује правилан 

начин певања и 

договорена правила 

понашања у групном 

певању и свирању;  
-свира по слуху ритмичку 

пратњу уз бројалице и 

песме, једноставне 

аранжмане, свирачке 

деонице у музичким 

играма;  
-повезује почетне тонове 

песама- модела и 

једноставних наменских 

песама са бојама;  
 
 
 

 
 

Слушање музике 
 

- стицање искуства у 

слушном разликовању 

звучних боја (људски 

гласови, неки 

инструменти, звуци из 

животног окружења); 

- развијање меморије 

ученика; 

-повезује ритам са 

графичким приказом;  
-објашњава својим 

речима доживљај свог и 

туђег извођења;  
-учествује у школским 

приредбама и 

манифестацијама;  
 
 

певају песме по слуху; 
слушају вредна дела 

уметничке и народне 

музике; 
 свирају на дечјим 

музичким 

инструментима; 
изводе дечје, народне и 

уметничке музичке игре. 
Посматрају, анализирају, 

Организатор, даје 

објашњења ,  
 
упућује , разговара , 

усмерава ,    
 
мотивише , едукује , 

вреднује  
 
знање , израђује и 
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- навикавање ученика на 

пажљиво слушање 

музике (што је услов за 

квалитетно доживљавање 

музичких дела); 

- упознавање музичких 

дела уметничког и 

народног стваралаштва 

 

-направи дечје ритмичке 

инструменте;  
-осмисли покрете уз 

музику;  
-осмисли ритмичку 

пратњу за бројалице, 

песме и музичке игре 

помоћу различитих 

извора звука;  
 

закључују  
 
, уочавају,  
 
дефинишу нове појмове ,  
 
истраживују,илуструју , 

повезују  
 
знања , цртају , прате , 

бележе ,  
 
играју се 
 

набавља  
 
дидактички материјал , 

подстиче на  
 
стваралаштво , посматра , 

даје  
 
сугестије 

Стварање музике 
 

Стално подстицање 

ученика на што 

изражајније певање 

научених песмица; 
- опонашање звукова из 

околине, спонтаном или 

договореном 

импровизацијом (звуци у 

кући, граду, природи - 
разговор животиња, 

разговор стабала 

шуштањем лишћа); 
- измишљање малих 

ритмичких целина 

остварених спонтано 

изговореним или 

отпеваним групама 

гласова (измишљање 

групе састављене само од 

самогласника или само од 

сугласника), ко ће дуже, 

ко ће занимљивије, 

-осмисли одговор на 

музичко питање; 
-осмисли једноставну 

мелодију на краћи задати 

текст;  
-према линеарном 

садржају изабере од 

понуђених одговарајући 

музички садржај;  
-поштује договорена 

правила понашања при 

слушању и извођењу 

музике;  
-користи самостално или 

уз помоћ одраслих, 

доступне носиоце звука.  
 

певају песме по слуху; 
слушају вредна дела 

уметничке и народне 

музике; 
 свирају на дечјим 

музичким 

инструментима; 
изводе дечје, народне и 

уметничке музичке игре. 
Посматрају, анализирају, 

закључују  
 
, уочавају,  
 
дефинишу нове појмове ,  
 
истраживују,илуструју , 

повезују  
 
знања , цртају , прате , 

бележе ,  
 

Организатор, даје 

објашњења ,  
 
упућује , разговара , 

усмерава ,    
 
мотивише , едукује , 

вреднује  
 
знање , израђује и 

набавља  
 
дидактички материјал , 

подстиче на  
 
стваралаштво , посматра , 

даје  
 
сугестије 
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разигране групе гласова; 
- импровизација 

остварена рукама или 

ногама, односно дечјим 

инструментима (уз 

стајање на једном месту 

или кретањем кроз 

простор); 
- слободно 

импровизовани дијалози 

помоћу дечјих 

инструмената (деца 

бирају исте или 

различите инструменте); 
- импровизација дечје 

мелодије на властит или 

од учитеља предложен 

стих; 
- слободно измишљање 

покрета уз музику (нпр. 

за неко коло уз научену 

нову мелодију). 
 

играју се 
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3.2.7. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 
 

Циљеви предмета:   
Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким ативностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним 

подручјима, допринесе инегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, 

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

живота и рада 
 

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

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
Ходање и трчање Задовољити основне дечије 

потребе за кретањем (ходање и 

трчање) и игром 

Исходи: 
По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 
- примени једноставне, 

двоставне 

општеприпремне вежбе 

(вежбе обликовања);  
-правилно изводи вежбе, 

разноврсна природна и 

изведена кретања;  
-комбинује усвојене 

моторичке вештине у 

игри и свакодневном 

животу;  
-одржава равнотежу у 

различитим кретањима;  
-разликује правилно од 

неправилног држања 

тела;  
 
 
 
 
 
 

Ходање, трчање, скакање и 

прескакање, 
бацања и хватања 
 

Утврђивање стања, 

одређивање радних задатака за 

појединце и групе ученика; 
утврђивање средстава и метода 

за остваривање радних 

задатака; остваривање 

васпитних задатака;  
Усмеравање и праћење 

ученика у раду, праћење и 

вредновање ефеката рада; 

оцењивање 
Скакање и прескакање Задовољити основне дечије 

потребе за кретањем (скакање 

и прескакање) и игром 
 
Усавршавање елементарних 

облика кретања – моторичко 

описмењавање 

Скакање, прескакање, бацање, 

хватање, ходање, трчање,  
провлачење, дизање, ношење 
 
 

Утврђивање стања, 

одређивање радних задатака за 

појединце и групе ученика; 

утврђивање средстава и метода 
за остваривање радних 

задатака; остваривање 

васпитних задатака;  
Усмеравање и праћење 

ученика у раду, праћење и 

вредновање ефеката рада; 

оцењивање 
 
 
 
 
 
 
Вежбе упором рукама 

 
 
 
Усавршавање елементарних 

облика кретања – моторичко 

описмењавање 
 
Јачање основа за правилан 

 
 
 
Скакање, прескакање, ходање, 

трчање,  
бацање, хватање 
 
 

 
 
 
Утврђивање стања, 

одређивање радних задатака за 

појединце и групе ученика; 
утврђивање средстава и метода 

за остваривање радних 
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раст и развој, правилно 

држање тела 
-успостави правилно 

држање тела; 
-правилно дише током 

вежбања; 
 
 

задатака; остваривање 

васпитних задатака;  
Усмеравање и праћење 

ученика у раду, праћење и 

вредновање ефеката рада; 

оцењивање 

 
 
 
 
 
 
 
 
Бацања и хватања 

 
 
 
 
 
 
Усавршавање елементарних 

облика кретања – моторичко 

описмењавање 

 
-изведе кретања, вежбе и 

кратке саставе уз музичку 

пратњу; 
-изведе дечји и народни 

плес;  
-користи основну 

терминологију вежбања; -
поштује правила у и на 

просторима за вежбање;  
-поштује мере 

безбедности током 

вежбања;  
-одговорно се односи 

према објектима, 

справама и реквизитима у 

просторима за вежбање;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-поштује правила игре;  
-навија и бодри учеснике 

у игри на начин којим 

никога не вређа;  

 
 
 
 
 
 
 
 
Бацање, хватање, 
ходање, трчање 
провлачење, дизање, ношење 

 
 

 
 
Утврђивање стања, 

одређивање радних задатака за 

појединце и групе ученика; 

утврђивање средстава и метода 

за остваривање радних 

задатака; остваривање 

васпитних задатака;  
Усмеравање и праћење 

ученика у раду, праћење и 

вредновање ефеката рада; 

оцењивање 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Вишења и пењања 

 
 
 
 
 
 
Развијање координације 

покрета, гипкости, равнотеже 

 
 
 
 
 
 
Ходање, трчање, 
вишење и пењање 

 
Утврђивање стања, 

одређивање радних задатака за 

појединце и групе ученика; 
утврђивање средстава и метода 

за остваривање радних 

задатака; остваривање 

васпитних задатака;  
Усмеравање и праћење 

ученика у раду, праћење и 

вредновање ефеката рада; 

оцењивање 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Развијање координације 
покрета, гипкости, равнотеже 
 

 
 
 
 
 
Провлачење, пузање, 

 
Утврђивање стања, 

одређивање радних задатака за 

појединце и групе ученика; 
утврђивање средстава и метода 

за остваривање радних 
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Вежбе на тлу Јачање основа за правилан 

раст и развој, правилно 

држање тела 

 бацање, хватање, скакање, 

трчање 
 

задатака; остваривање 

васпитних задатака;  
Усмеравање и праћење 

ученика у раду, праћење и 

вредновање ефеката рада; 

оцењивање 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Вежбе равнотеже 

 
 
 
 
 
Развијање координације 

покрета, гипкости, равнотеже 
 
Јачање основа за правилан 

раст и развој, правилно 

држање тела 

 
-прихвати победу и пораз 

као саставни део игре и 

такмичења;  
-уредно одлаже своје 

ствари пре и након 

вежбања;  
-уочава улогу делова тела 

у вежбању;  
-уочи промене у расту 

код себе и других;  
-препозна сопствено 

болесно стање и не вежба 

када је болестан;  
-примењује здравствено-
хигијенске мере пре, у 

току и након вежбања;  
- одржава личну 

хигијену;  
-учествује у одржавању 

простора у коме живи и 

борави;  
 
- наведе врсте намирница 

у исхрани;  
-препознаје везу вежбања 

и уноса воде;  
-повеже ходање и трчање 

са позитивним утицајем 

на здравље;  

 
 
 
 
 
 
 
Ходање, трчање, 
ношење 
 
 
 
 
 

 
Утврђивање стања, 

одређивање радних задатака за 

појединце и групе ученика; 
утврђивање средстава и метода 

за остваривање радних 

задатака; остваривање 

васпитних задатака;  
Усмеравање и праћење 

ученика у раду, праћење и 

вредновање ефеката рада; 

оцењивање 
 

 
 
 
 
 
 
Вежбе реквизитима 

 
 
 
Задовољити основне дечије 

потребе за кретањем и игром 

реквизитима 
 
Развијање координације 

покрета 

 
 
 
 
 
 
Ходање, трчање,  дизање, 

ношење 
 
 

 
Утврђивање стања, 
одређивање радних задатака за 

појединце и групе ученика; 

утврђивање средстава и метода 

за остваривање радних 

задатака; остваривање 

васпитних задатака;  
Усмеравање и праћење 

ученика у раду, праћење и 

вредновање ефеката рада; 

оцењивање 
 

 
 
 
 
 
 
Ритмичке вежбе и народни 

плесови 

 
 
 
 
 
 
Јачање основа за правилан 

раст и развој, правилно 

држање тела 

 
 
 
 
 
 
Ходање, трчање, 
плес 

 
Утврђивање стања, 
одређивање радних задатака за 

појединце и групе ученика; 

утврђивање средстава и метода 

за остваривање радних 

задатака; остваривање 

васпитних задатака;  
Усмеравање и праћење 
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ученика у раду, праћење и 

вредновање ефеката рада; 

оцењивање 
 
 
 
 
 
Здравствено васпитање 

 
 
 
Унапређивање здравља и 

подстицање неговања 

хигијенских навика 
 
 
Јачање основа за правилан 

раст и развој, правилно 

држање тела 

 
-препозна лепоту покрета 

у вежбању;  
 
-придржава се правила 

вежбања;  
-вреднује успех у 

вежбању. 

 
 
 
 
Разговор, доношење 

искуствене приче, практичан 

рад 

Утврђивање стања, 

одређивање радних задатака за 

појединце и групе ученика; 
утврђивање средстава и метода 

за остваривање радних 

задатака; остваривање 

васпитних задатака;  
Усмеравање и праћење 

ученика у раду, праћење и 

вредновање ефеката рада; 

оцењивање 
Обука пливања Јачање основа за правилан 

раст и развој, правилно 

држање тела 

Ходање у води,  
трчање у води, 
пливање 

Усмеравање, 

подстицање,праћење, 

оцењивање. 
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3.2.8.ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ – ВЕРСКА НАСТАВА 
 
Циљеви предмета:   
Упознавање ученика са литургијском катихезом,  

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

Активности наставника у 
образовно-васпитном раду 

БОГ ЈЕ ЗАЈЕДНИЦА 

ЛИЧНОСТИ ОЦА, СИНА И 

СВЕТОГ ДУХА (биће као 

заједница, као љубав) 

Излагање теме од стране 

наставника, коришћење 

уџбеника и разних бојанки, 

везаних за празнике, 

материјала за аудио и видео 

презентације. 

Бог заједница личности и да се 

открива свету преко 

литургијске заједнице људи. 

Ученици слушају излагања, 

активно кроз подстицање 

наставника учествују у раду, 

цртају, боје, решавају задатке, 

учествују у свим облицима 

активности у школи и Цркви. 

Наставник излаже, објашњава, 

подстиче, представља, упућује 

ученике у све облике рада и 

вештине којима располаже, 

позива на активно учешће у 

Литургијским сабрањима 

Цркве. 
СТРУКТУРА ЛИТУРГИЈЕ-
ЦРКВЕ (епископ, 

свештеници, ђакони и 

народ). 

Излагање теме од стране 

наставника, коришћење 

уџбеника и разних бојанки, 

везаних за празнике, 

материјала за аудио и видео 
презентације. 

Да је истинска будућност света 

и човека у будућем 
Царству Божијем и да је на 

основу структуре тога Царства 

утемељена и структура 
Литургије 

Ученици слушају излагања, 

активно кроз подстицање 

наставника учествују у раду, 

цртају, боје, решавају задатке, 

учествују у свим облицима 
активности у школи и Цркви. 

Наставник излаже, објашњава, 

подстиче, представља, упућује 

ученике у све облике рада и 

вештине којима располаже, 

позива на активно учешће у 
Литургијским сабрањима 

Цркве. 
ЛИТУРГИЈА-ОТКРИВАЊЕ 

БОГА (литургијско искуство 

Бога, личности, слободе, 

љубави. Бог као биће 

заједнице) 

Излагање теме од стране 

наставника, коришћење 

уџбеника и разних бојанки, 

везаних за празнике, 

материјала за аудио и видео 

презентације. 

Постизање осећаја будућег 

царства Божијег, пре свега, 

описом Литургије као иконе 

будућег 
Царства Божијег. 

Ученици слушају излагања, 

активно кроз подстицање 

наставника учествују у раду, 

цртају, боје, решавају задатке, 

учествују у свим облицима 

активности у школи и Цркви. 

Наставник излаже, објашњава, 

подстиче, представља, упућује 

ученике у све облике рада и 

вештине којима располаже, 

позива на активно учешће у 

Литургијским сабрањима 

Цркве. 
ЛИТУРГИЈА ЈЕ И 

ПРИСУСТВО ХРИСТОВО 

И ИШЧЕКИВАЊЕ 

ДОЛАСКА ХРИСТОВОГ 

(љубављу према Христу 

чинимо да је Он присутан 

међу нама на Литургији 

иако је физички одсутан) 

Излагање теме од стране 

наставника, коришћење 

уџбеника и разних бојанки, 

везаних за празнике, 

материјала за аудио и видео 
презентације. 

Однос између садашњег и 

будућег века присутног у 

Литургији, заједница слободе. 
 

Ученици слушају излагања, 

активно кроз подстицање 

наставника учествују у раду, 

цртају, боје, решавају задатке, 

учествују у свим облицима 
активности у школи и Цркви. 

Наставник излаже, објашњава, 

подстиче, представља, упућује 

ученике у све облике рада и 

вештине којима располаже, 

позива на активно учешће у 
Литургијским сабрањима 

Цркве. 

ПОСТОЈАЊЕ ПРИРОДЕ ЈЕ 

ИЗРАЗ ЉУБАВИ БОГА И 

ЧОВЕКА 

Излагање теме од стране 

наставника, коришћење 

уџбеника и разних бојанки, 

везаних за празнике, 

материјала за аудио и видео 

презентације. 

Описом структуре 
Литургије, као и радњи које се 

у њој збивају, треба показати 

да је Св. Тројица 
присутна преко Литургије. 

Ученици слушају излагања, 

активно кроз подстицање 

наставника учествују у раду, 

цртају, боје, решавају задатке, 

учествују у свим облицима 

активности у школи и Цркви. 

Наставник излаже, објашњава, 

подстиче, представља, упућује 

ученике у све облике рада и 

вештине којима располаже, 

позива на активно учешће у 

Литургијским сабрањима 

Цркве. 
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БОГ ЈЕ СТВОРИО СВЕТ ДА 

СА ЊИМ ИМА ВЕЧНУ 

ЗАЈЕДНИЦУ ЉУБАВИ 

ПРЕКО ЧОВЕКА И ДА У 

ТОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ЧОВЕК 

БУДЕ ВЕЧНО И 

НЕПОНОВЉИВО БИЋЕ  
 

Излагање теме од стране 

наставника, коришћење 

уџбеника и разних бојанки, 

везаних за празнике, 

материјала за аудио и видео 

презентације. 

Православни храм 

архитектонски одсликава 
Царство Божије и његову 

структуру 

Ученици слушају излагања, 

активно кроз подстицање 

наставника учествују у раду, 

цртају, боје, решавају задатке, 

учествују у свим облицима 

активности у школи и Цркви. 

Наставник излаже, објашњава, 

подстиче, представља, упућује 

ученике у све облике рада и 

вештине којима располаже, 

позива на активно учешће у 

Литургијским сабрањима 

Цркве. 
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3.2.9.ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ – ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

 
 

Циљеви предмета:  Циљ учења програма Грађанско васпитање је подстицање развоја личности која је одговорна према својим правима и правима 

других, отворена за договор и сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске заједнице, уважавајући принципе, процедуре и вредности 

демократског друштва. 

 
Теме 

 
Начин остваривања рада 

 
Исходи 

Активности 

ученика у 

образовно-
васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-
васпитном раду 

1. Људска права  (Ја и други 

у различитим групама) 

2. Демократско друштво 
(Школа као заједница) 

3. Процеси у савременом 

свету  (Школа као безбедно 

место)  

4. Грађански активизам 
(Школа као безбедно место за 

све) 

Изборни програм Грађанско васпитање 
за други разред организован је по моделу 

спирале што значи да су садржаји дати у 

исте четири области, али се они 

проширују и продубљују, а исходи се 

надограђују или се даље развијају.             

У процесу планирања наставе и учења 

наставник се руководи, превасходно, 
исходима које ученици треба да остваре. 

Приликом осмишљавања активности, 

како наставника тако и ученика, треба 

имати у виду да се свака од њих може 

вишеструко искористити. То значи да за 

поједине исходе нису потребни посебни 

садржаји, активности и часови. Њихово 

остваривање одвија се постепено и 

спонтано са тенденцијом да ученици 

аутентично развијају пожељне облике 

понашања.                                                     

Остваривање исхода захтева примену 
различитих интерактивних облика рада 

као и одабир и коришћење одговарајућих 

метода и техника. Наставници су у 

прилици да бирају: радионице, 

симулације, играње улога, студије 

случаја, дискусије,мини истраживања, 

једноставне акције као и да сами осмисле 

неке друге активности.                            

По завршеном разреду ученик ће 

бити у стању да:                                                           
- разликује понашања појединаца која 

доприносе или ометају функционисање и 

напредовање групе;                                        

- успоставља, гради и чува успешне односе 

са члановима групе којој припада;                

- искаже своја осећања и потребе на начин 

који не угрожава друге;                                  

- препозна и уважи осећања и потребе 
других;                                                             

- наведе и својим речима објасни основна 

права детета садржана у Конвенцији о 

дечјим правима;                                              

- прихвата и образлаже на примерима из 

живота да свако дете има иста права без 

обзира на различитости;                                 

- препозна ситуације кршења својих и 

туђих права и  показује спремност да тражи 

помоћ;                                                              

- се договара и одлучује у доношењу 

правила групе и да се понаша у складу са 
њима;                                                                
- наводи примере међусобне повезаности 

права и одговорности;                                    

- разликује ненасилну од насилне 

комуникације међу члановима групе на 

примерима из свакодневног живота, из 

-сазнају кроз игру; 
-искуствено уче 

(уобличавање  и 

поимање личних, 

аутентичних 

доживљаја и 

ставова ученика 

кроз размену у 
групи); 
-истражују 

разноврсна 

дивергентна 

решења за 

проблеме са 

којима се 

суочавају; 
-опуштено и 

слободно користе 

различите видове 

изражавања;  
-илуструју; 
-фотографишу; 
-играју улоге;  
-дискутују о 

својим и туђим 

ставовима; 
-одлучују; 
-вреднују свој и 

-подржава 

ученике и помаже 

им у правом 

избору речи; 
-поставља 

подстицајна 

питања; 
-уважава и 
прихвата ученике 

у својој 

различитости; 
-даје повратну 

информацију и 

подстиче ученике 

на разумевање 

односа у групи;  
-својим 

понашањем 

доприноси 

стварању 
демократске 

атмосфере која је 

погодна за рад у 

групи; 
-уважава 

другачије погледе 

и мишљења; 
-допуњује, 
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Активности на часу треба тако да теку да 

обезбеде искуствено учење. С обзиром на 

узраст ученика, добро је у току часа 

комбиновати различите активности и 

осмислити такву динамику рада којом се 

одржава њихова пажња и мотивација за 

учествовањем.                                         
Грађанско васпитање као програм тесно 

је повезан са другим предметима, 

ваннаставним активностима и етосом 
школе. Најјача корелација је са 

предметима Свет око нас и Српским 

језиком, где се може користити тематско 

планирање.                                                

Највећи број активности организован је 

кроз групни рад. То значи да наставник 

има јасне критеријуме праћења 

напредовања који су и ученицима 

познати.                                                       

У овом програму продукти ученичких 

активности имају посебан значај. Они 
могу бити различите врсте као што су: 

постери, аудио-визуелни записи, прикази 

резултата истраживања, презентације...                                              

Оцењивање ученика остварује се у складу 

са Правилником о оцењивању у основној 

школи. Оно је описно и подразумева да 

ученици имају увид у своје напредовање 

у овом програму и у развоју неколико 

међупредметних компетенција.    

књижевних дела које чита и филмова које 

гледа;                                                                    

- саслуша излагање саговорника без 

упадица и са уважавањем;                              

- даје и прихвата предлоге водећи рачуна о 

интересу свих страна у сукобу;                           
- представи шта садржи и чему служи 

Правилник о безбедности ученика његове 

школе;                                                               

- се понаша у складу са Правилником о 
безбедности ученика;                                           
- наводи примере одговорности одраслих и 

ученика за безбедност у школи;                    

- препознаје предности, ризике и опасности 

по себе и друге и одговорно поступа при 

коришћењу мобилног телефона и 

интернета;                                                        
- сарађује и преузима различите улоге на 

основу договора у групи;                                

- износи мишљење, образлаже идеје, даје 

предлоге који могу унапредити безбедност 
ученика у школи;                                            
- учествује у изради плана једноставне 

акције;                                                              

- са другим ученицима изводи и 

документује  једноставну акцију;                  

- доприноси промоцији акције;                             

- на једноставан  начин вреднује изведену 

акцију.    

туђ рад; 
-износе мишљења 

о теми;  
-препознају и 

решавају проблем. 

проширује, мења 

план рада водећи 

рачуна о 

исходима.              

– прати и 

вреднује како 

ученици 

међусобно 

сарађују;                

- прати како 
решавају сукобе 

мишљења;            
- прати  

испољавање 

иницијативе 

ученика, 

критичко 

мишљење;             

- прати 

креативност 

ученика;                
- пружа подршку 

ученицима да и 

сами процењују 

сопствено 

напредовање и 

напредовање 

групе.  
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3.3.ТРЕЋИ РАЗРЕД 
 

 
3.3.1.СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Циљ предмета:  Циљ учења Српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради правилног 

усменог и писаног изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за тумачење 

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

развијања интеркултуралности. 

Разред:ТРЕЋИ                                  

 
Садржаји по темама 

 
Начин остваривања рада 

 
Стандарди-исходи 

Активности 

ученика у 

образовно-
васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-
васпитном раду 

1.ЈЕЗИК                                        Врсте 

речи: именице (градивне, збирне); 

придеви (присвојни, градивни); род и 

број придева; заменице (личне 

заменице); глаголи; лице и број глагола. 

Подела речи на крају реда (граница на 

самогласник). Управни говор (први и 

други модел). Неуправни говор. Велико 

слово: писање имена народа, вишечланих 
географских назива (планина, река, 

језера, мора и сл.), празника, наслова 

књига и часописа; Писање присвојних 

придева изведених од властитих имена 

(суфикси: -ов, -ев, -ин; -ски, -чки, -шки). 

Речца не уз именице и придеве. 

Наводници (у управном говору, 

насловима дела, називима школа). 

Сугласник ј (између самогласника и-о и 

о-и). Скраћенице (мерне јединице за 

масу, дужину, време и запремину 
течности). 
 

                                                           

 
 
 градити код ученика критичко 

мишљење анализом књижевних 

текстова ,                               -
упућивати ученика на 

коришћење додатне литературе, 

интернета, енциклопедија, ради 

израде паноа, кратких записа, 
кратких излагања                                         
-коришћење е-уџбеника,и 

дрпостављање ученика у 

различите ситуације евалуације и 

самоевалуације                                         
- упутити ученике како да се 

поставе на место другога и да 

разумеју најразличитије особине 

и поступке ликова - подстицати 

љубав према читању применом 

различитих метода и облика рада 
- богаћење речника путем 

усвајања непознатих речи из 

прочитаних текстова - примена 

тимског, групног и рада у пару 

− разликује врсте (и подврсте) речи у 

типичним случајевима; 
− одреди основне граматичке категорије 

именица, придева и глагола; 
− примењује основна правописна правила;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
слуша, посматра, 

прича, чита 

текстове, глуми, 

активно учествује 

у разговору, 

описује усмено и 

писмено 
доживљај, износи 

мишљење о свом и 

раду других; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
слуша, посматра, 

 
-Користи 

различите 

поступке за 

мотивисање 

ученика;                      
 
-Примењује 

адекватне облике, 
методе и средства 

рада; 
-Усмерава 

интеракције међу 

ученицима, тако 

да оне буду у 

функцији 

учења(употреба 

питања, идеја, 

коментара...) 
-Похваљује 
њихов напредак; 
 
-Пружа потпуну и 

разумљиву 
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2.ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА Краћи и дужи 

текстови – књижевни и некњижевни, као 

и нелинеарни текстови. Причање о 

догађајима и доживљајима, стварним и 

измишље-ним (усмено и писано). 

Описивање људи, животиња и природе 

(плански приступ) – усмено и писано. 

Различите комуникативне ситуације 

(комуникација са одраслима и са 

вршњацима; у школи, у продавници, 
телефонски разговор, поздрављања, 

честитања и сл.). Богаћење речни-ка: 

речи истог или сличног значења; речи 

супротног значења; речи које значе 

нешто умањено и увећано (уз 

одговарајуће текстове из лектире). 

Правописне вежбе: вежбе допуњавања и 

избора правилног облика речи; диктат, 

аутодиктат. Језичке вежбе: проширивање 

и допуњавање реченица различитим 

врстама речи, промена реда речи у 
реченици, промена дужине реченице. 

Лексичко-семантичке вежбе: речи који 

припадају различитим тематским 

скуповима; речи супротног значања али 

исте врсте и истог рода и броја, промена 

граматичког лица у тексту; основно и 

пренесено значење речи и друго. Стилске 

вежбе: састављање прича на основу 

задатих речи; сажимање или 

проширивање познатеприче(текста), 

мењање краја приче (текста); настављање 

приче на основу датог почетка; промена 
становишта (нпр. увести у текст нове 

ликове; сместити бајку у далеку 

будућност...). Говорне вежбе: 

рецитовање, изражајно читање, сценско 

приказивање драмског / драматизованог 

текста и сл. 
                                        
3.КЊИЖЕВНОСТ   
                                                                                
Књижевни појмови:                                                                      

-упућивање ученика на 

коришћење додатне 
литературе, интернета, 

енциклопедија, ради израде 

паноа, кратких записа, кратких 

излагања -коришћење е-
уџбеника,и др. -направити 

корелацију са наставом 

математике у вези са писањем 

скраћеница за мерне јединице 
ћириличким и латиничким 

писмом; -користити правописне 

вежбе: преписивање, диктат и 

самостално писање - примена 

индивидуализоване наставе - 
примена демонстративне, 

дијалошке и текстуалне методе -
постављање ученика у различите 

ситуације евалуације и 

самоевалуације; - увежбавати 

јасно, прецизно и разговетно 
изговарање реченице, поштовање 

интонације и правилно 

акцентовање у реченицама -
реализовати различите вежбе 

(правописне, језичке, лексичко-
семантичке) - примењивати 

правописне вежбе:диктат, 

аутодиктат, вежбе допуњавања и 

правилног избора речи - кроз 

игровне активности, посебно 

кроз језичке и ситуационе игре, 

увежбавати усмену комуникацију 
- богаћење речника путем 

усвајања непознатих речи из 

прочитаних текстова - примена 

тимског, групног и рада у пару.                                                                  
 
 
 
-постављање ученика у различите 

ситуације евалуације и 

самоевалуације; 

 

разликује опис од приповедања у 

књижевном делу; 

− покаже примере дијалога у песми, причи 

и драмском тексту; 
− уочи хумор у књижевном делу; 
− чита текст поштујући интонацију 

реченице/стиха; 
− изражајно рецитује песму и чита прозни 

текст; 

− изводи драмске текстове; 
− јасно и разговетно изговори обавештајну, 

упитну и заповедну реченицу, поштујући 

одговарајућу интонацију и логички 

акценат, паузе, брзину и темпо; 
− споји више реченица у краћу и дужу 

целину; 
− препричава, прича и описује и на сажет и 

на опширан начин; 
− извештава о догађајима водећи рачуна о 

прецизности, тачности, објективности и 

сажетости; 
 
 
 
 
− чита са разумевањем различите текстове;  
− опише свој доживљај прочитаних 

књижевних дела; 
− изнесе своје мишљење о тексту; 
− разликује књижевне врсте: лирску и 

епску песму, причу, басну, бајку, роман и 

драмски текст; 
− одреди тему, редослед догађаја, време и 

прича, чита 

текстове, глуми, 

активно учествује 

у разговору, 

описује усмено и 

писмено 

доживљај, износи 

мишљење о свом и 

раду других; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
слуша, посматра, 

прича, чита 

текстове, глуми, 

активно учествује 

у разговору, 

описује усмено и 

писмено 

доживљај, износи 

мишљење о свом и 

раду других; 

повратну 

информацију  
ученицима о 

њиховом раду; 
 
-Адекватно 

реагује на 

међусобна 

неслагања 

иконфликте у 
одељењу; 
                          -
планира, 
припрема 

материјале, даје 

објашњења; 

упућује ученике 

на одговарајуће 

изворе знања; 

прати реализацију 

активности, 
интегрише 

садржаје, 

проверава 

оствареност 

исхода; 
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–лирска песма,                                                        
– химна,                                                                            
– епска песма,                                                            
– народна бајка,                                             
– роман,                                                                           
– поређење,                                                                                
– персонификација (на нивоу 

препознавања),                                                      
– опис,                                                                             
– дијалог,                                                                            
– приповедање,                                                    
– епски јунак,                                                           
– драмска радња                                                        
-школска лектира                                                          
-поезија                                                                                
-проза                                                                             
-драмски текстови                                                                    
-популарни и информативни текстови                                                                                  
-домаћа лектира 

 

 

 

место дешавања у прочитаном тексту; 

− именује главне и споредне ликове и 

разликује њихове позитивне и негативне 

особине; 

− уочи основне одлике лирске песме (стих, 

строфа и рима);                                                
- разуме пренесено значење пословице и 

басне и њихову поучност; 

− разуме идеје књижевног дела; 
− уочи основне одлике народне бајке; 
− разликује народну од ауторске бајке; 
− представи главне особине јунака; 
− уочи основне одлике народне епске 

песме. 
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3.3.2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 
 
Циљеви предмета:  
Циљ наставе страног језика на млађем школском узрасту је да оспособи ученика да на страном језику  
комуницира на основном нивоу у усменом и писаном облику о темама из његовог непосредног  
окружења. У исто време, настава страних језика треба да:  
- подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика;  
- олакша разумевање других и различитих култура и традиција;  
- стимулише машту, креативност и радозналост;  
- подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства. 
 

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

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 
Теме и ситуације 
Школа: 
- школски простор, 
активности, излети 
Ја и моји другови: 
- дружење 
- спорт 
Породица и блиско 

окружење: 
- шира породица, суседи и 
пријатељи 
- кућни љубимци и обавезе 
према њима 
Празници: 
- Божић, Нова година, Ускрс 
и други важни празници 
Мој дом: 
- обавезе у кући 
Исхрана: 
- оброци, омиљена храна, 
здрава храна 
- навике у исхрани у 
земљи/ама чији се језик учи 
Одећа: 
- одевни предмети 
- прикладно одевање 

- циљни језик употребљава се у 
учионици у добро осмишљеним 
контекстима од интереса за 
ученике; 
- говор наставника прилагоñен је 
узрасту и знањима ученика; 
- ученици у почетку већином 
слушају и реагују а тек потом 

почињу и да говоре; 
- битно је значење језичке поруке, 
а не граматичка прецизност исказа; 
- знања ученика мере се јасно 
одреñеним 
релативнимкритеријумима 
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 спроводи се путем 
групног или индивидуалног 
решавања проблема, потрагом за 
информацијама 
и мање или више сложеним 

задацима са 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 познатим темама. 
Разумевање писаног текста 
Ученик чита са разумевањем кратке писане и 
илустроване текстове у вези са познатим темама. 
Усмено изражавање 
Ученик усмено изражава садржаје у вези са 
познатим темама самостално или уз 
помоћнаставника. 
Писмено изражавање 
Ученик у писаној форми изражава краће поруке 
према познатом узору, поштујући правила писаног 
кода. 
 
Интеракција 
Ученик остварује комуникацију и са саговорницима 

Технике (активности) 
- Слушање и реаговање на команде 
наставника или са траке (углавном 
физичке активности: устани, седи, ходај, 
скочи, играј, 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 
итд.) 
- Мануалне активности (сецкање, бојење, 
прављење предмета од глинамола или 
сланог теста; израда постера 
за учионицу или родитеље и сл.) 
- Вежбе слушања (према упутствима 
наставника или са траке повезати појмове 

у вежбанки, додати делове 
слике који недостају, и сл.) 
- Игре 
- Певање у групи 
- Класирање и упореñивање (по количини, 
облику, боји, годишњим добима, волим/не 
волим, компарације...) 
- Погаñање предмета или лица 
- Решавање "текућих проблема" у разреду, 

тј. договори и мини-пројекти 

Припрема, 
објашњавање, указивање 
на проблеме, праћење, 
помагање, мотивисање, 
едуковање и вредновање 
знања 
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Окружење: 
- место и улица где станујем 
- важне установе у окружењу 
(биоскоп, школа, позориште, 
пошта, музеј, банка, болница) 
- посете установама 
Остало: 
- годишња доба, месеци, дани 
у недељи и делови дана 
- основни подаци о 
земљи/земљама чији се језик 
учи 

контекстом, поступком и циљем). 
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 
одговорни, креативни, активни 
учесници у друштвеном чину; 
- уџбеници постају извори 

активности; 
- учионица постаје простор који је 
могуће прилагоñавати потребама 
наставе из дана у дан. 
 

размењује кратке информације у вези са познатим 
темама. 
 
Знања о језику 
 
Препознаје основне принципе граматичке и 
социолингвистичке компетенције уочавајући значај 
личног 
залагања у процесу учења страног језика. 
 
Разумевање говора 
 
Ученик треба да: 
- препознаје гласове (посебно оне којих нема у 
матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, ритам 
и 
интонацију 
- разуме кратке дијалоге, приче и песме о познатим 

темама, које чује уживо, или са аудио-визуелних 
записа 
- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке 
усмене поруке у вези са личним искуством и са 
активностима на часу (позив на игру, заповест, 
упутство итд.). 
Разумевање писаног текста 
Ученик треба да: 
- препознаје слова, написане речи и реченице које је 
усмено већусвојио и поштује правописне знаке 
приликом 
читања 
- разуме основна значења кратких писаних и 
илустрованих текстова о познатим темама. 
Усмено изражавање 
Ученик треба да: 
- разговетно изговара гласове, акцентује речи, 
поштује ритам и интонацију 
- даје основне информације о себи и свом 
окружењу,самостално и уз наставникову помоћ 
- описује у неколико реченица познату радњу или 
ситуацију, користећи усвојене речи и реченичне 
моделе. 
Интеракција 
Ученик треба да: 
- са саговорницима размењује неколико основних 
исказа у вези са конкретном ситуацијом 
- размењује информације о хронолошком и 
метеоролошком времену 
- учествује у комуникацији (у пару, у групи, итд.) 

- Игра по улогама (симулација) 
- Цртање по диктату 
- "Превоñење" исказа у гест и геста у 
исказ 
- Повезивање звучног материјала са 
илустрацијом 
- Заједничко прављење илустрованих 
материјала (албум фотографија одељења 
са излета или прослава, извештај/план 
недељних активности са излета или 
дружења и слично) 
- Разумевање писаног језика: 
а) препознавање везе измеñу слова и 
гласова 
б) повезивање речи и слике 
в) одговарање на једноставна питања у 
вези са текстом 
г) извршавање прочитаних упутстава и 

наредби 
- Писмено изражавање: 
а) повезивање гласова и слова 
б) замењивање речи цртежом или сликом 
в) проналажење недостајуће речи 
(употпуњавање низа, проналажење 
"уљеза", осмосмерке, укрштене речи, и 
слично) 
г) повезивање речи и кратких реченица са 
сликама 
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- препознаје кад нешто не разуме, поставља питањаи 

тражи разјашњења. 
Писмено изражавање 
Ученик треба да: 
- поштујући правопис преписује, допуњава и пише 
речи и краће реченице у вези са познатим писаним 
текстом или 
визуелним подстицајем. 
- пише своје личне податке (име, презиме и адресу) 
- прави спискове са различитим наменама (куповина, 
прослава роñендана, обавезе у току дана...) 
- допуњава честитку. 
Знања о језику 
- препознаје основне граматичке елементе 
- користи језик у складу са нивоом формалности 
комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости) 
- разуме везу измеñу сопственог залагања и 
постигнућа у језичким активностима. 
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3.3.3.MATEMATIKA 
 

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

апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и 

примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи 

развој математичких појмова. 

Разред:ТРЕЋИ                                 Годишњи фонд часова: 180 

 
Садржаји по темама 

 
Начин остваривања рада 

 
Стандарди-исходи 

Активности 

ученика у 

образовно-
васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-
васпитном раду 

 

1. Бројеви до 1000   

Бројеви прве хиљаде.                              
Сабирање и одузимање (усмени и 

писмени поступак).                       
Множење једноцифреним бројевима и 

бројем 10 и дељење бројевима прве 

десетице са и без остатка (усмени и 

писмени поступак). Зависност резултата 

од промене компонената. Једначине 

облика: a + x = b, a – x = b, x – a = b, a x= 
b.    Неједначине облика: a ± x < b, a ± x > 
b, x–a<b, x–a > b. Римске цифре D, М.                               
Разломци облика . nm Упоређивање 

разломака са једнаким имениоцима.  

 

Децимални запис броја са једном 

децималом. 

 

 
сликовно представљање бројева 

и места броја у бројевном низу 

ради разумевању декадног 

бројевног система - увежбавање 

технике рачунања, како би 

ученици стекли сигурност и 

спретност при усменом и 

писменом рачунању - решавање 

проблема из реалних животних 

ситуација или других предметних 

области - кроз практичне 
активности деобе и спајања, 

лепљења и сечења погодног 

дидактичког материјала 

објаснити ученицима појам 

разломка - примена тимског, 

групног и рада у пару. -
постављање ученика у различите 

ситуације евалуације и 

самоевалуације 
- уочавање и именовање 

гометријских фигура у окружењу 

- цртање правих и углова помоћу 
лењира и троугаоника или два 

троугаоника - усвајање поступка 

конструкције кружнице/круга 

− прочита, запише и упореди бројеве прве 

хиљаде и прикаже их на бројевној 

правој; 
− прочита број записан римским цифрама 

и напише дати број римским цифрама 

(до 1000); 
− изврши четири основне рачунске 

операције, писмено и усмено (до 1000); 
− подели број бројем прве десетице, са и 

без остатка, и провери резултат; 
− процени вредност израза са једном 

рачунском операцијом; 
− израчуна вредност бројевног израза са 

највише три рачунске операције; 
− одреди десетице и стотине најближе 

датом броју; 
− реши једначину са једном рачунском 

операцијом; 
− одреди и запише скуп решења 

неједначине са сабирањем и 

одузимањем; 
− реши проблемски задатак користећи 

бројевни израз или једначину; 
− уочи делове целине и запише разломке 

 
 
 
посматра, слуша, 

објашњава, 

учествује у раду и 

разговору, 

процењује, 

закључује, 

претвара, 

проверава, 

користи е-
уџбеник, тражи 

објашњења; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
посматра, слуша, 

 
-Користи 

различите 

поступке за 

мотивисање 

ученика;                      
 
-Примењује 

адекватне облике, 

методе и средства 

рада; 
-Усмерава 
интеракције међу 

ученицима, тако 

да оне буду у 

функцији 

учења(употреба 

питања, идеја, 

коментара...) 
 
 
 
- Похваљује 

њихов напредак; 
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2.Мерење и мере                        Мерење 

масе (kg, g, t).                                                        
Мерење времена (деценија, век, секунд).                                                                 
Мерење дужине (mm, km).                                           
Мерење запремине течности (l, dl, cl, ml, 

hl).                                                                   
Мерење површине геометријских фигура 

задатом мером. 

                                                                  ----
-------------------------------------- 3. 
Геометрија 

шестаром и увиђање да су круг и 

кружница одређени центром и 

полупречником - подстицање 

ученика да самостално откривају 

формуле израчунавања обима и 

површине - пресликавање 

једноставних геометријске 

фигуре на квадратној мрежи или 

тачкастој мрежи симетрично - 
развијање геометријског 
мишљења реализацијом следећих 

активности: посматрање, 

прављење модела, цртање, 

склапање и растављање делова 

фигуре - примена групног и рада 

у пару у циљу вршњачке помоћи 

и сарадње -постављање ученика у 

различите 
- применом очигледних 

средстава упознати ученике за 

мерним јединицама - примена 
демонстративне, илустративне 

методе - решавање 

једноставнијих проблема 

повезивањем са свакодневним 

ситуацијама - увежбавање 
процене и мерења различитих  
 
 
 
предмета из окружења - примена 

информационих технологија, 

Геогебра и Гоогле мап -
постављање ученика у различите 

ситуације евалуације и 

самоевалуације 
 
 
  

облика 
n
m

; 

− упореди разломке облика 
n
m

 са 

једнаким имениоцима; 
− резултат мерења дужине запише 

децималним бројем са једном 

децималом; 
− уочи и речима опише правило за 

настајање бројевног низа; 
чита и користи податке представљене 

табеларно или графички (стубичасти 
дијаграм и сликовни дијаграм); 
 
 
 
 
 
 
 
 
-чита, упореди и претвара јединице за 

мерење дужине, масе, запремине течности 

и времена; 
− упореди величине (дужина, маса, 

запремина течности и време); 
− измери површину геометријске фигуре 

задатом мером (правоуга-оником, 

квадратом и троуглом); 
− примењује концепт мерења у 

једноставним реалним ситуацијама.                                                               

------------------------------------------- 
− - црта паралелне и нормалне праве, 

правоугаоник и квадрат; 
− конструише троугао и круг; 
− именује елементе угла, правоугаоника, 

квадрата, троугла и круга; 
− разликује врсте углова и троуглова; 
− одреди обим правоугаоника, квадрата и 

троугла, применом обрасца; 

објашњава, 

учествује у раду и 

разговору, 

процењује, 

закључује, 

претвара, 

проверава, 

користи е-
уџбеник, тражи 

објашњења; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
посматра, слуша, 

објашњава, 

учествује у раду и 

разговору, 

процењује, 

закључује, 
претвара, 

проверава, 

користи е-
уџбеник, тражи 

објашњења; 

 
 
 
 
-Пружа потпуну и 

разумљиву 

повратну 

информацију  
ученицима о 

њиховом раду; 
-Адекватно 

реагује на 

међусобна 

неслагања 

иконфликте у 

одељењу; 
                        -
планира, 

припрема 

материјале, даје 

објашњења; 
упућује ученике 

на одговарајуће 

изворе знања; 

прати реализацију 

активности, 

интегрише 

садржаје, 

проверава 

оствареност 

исхода; 
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Узајамни положаји правих (паралелне 

праве и праве које се секу).                                                                             
Угао, врсте углова.                                      
Троугао, врсте троуглова. Кружница и 

круг.                                  Правоугаоник и 

квадрат.                                Обим троугла, 

квадрата и правоугаоника.                                                       
Цртање паралелних и нормалних правих 

помоћу лењира. Конструкције троугла и 

кружнице. Пресликавање геометријских 

фигура на квадратној мрежи. 

− опише особине правоугаоника и 

квадрата; 
− преслика геометријску фигуру у 

квадратној или тачкастој мрежи на 

основу задатог упутства; 
− користи геометријски прибор и 

софтверске алате за цртање. 
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3.3.4.ПРИРОДА И ДРУШТВО 
 

Циљ предмета:  упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему;                   

Програм наставе и учења предмета Природа и друштво у трећем разреду основне школе чини тема Мој крај и пет предметних области: 
Природа,човек,друштво; Оријентација у простору и времену; Прошлост; Кретање; Материјали. Све области се прожимају и ниједна се не може 

изучавати изоловано и без садејства са другим областима. 

Разред:ТРЕЋИ                                 Годишњи фонд часова: 72 

 
Садржаји по темама 

 
Начин остваривања рада 

 
Стандарди-исходи 

Активности 

ученика у 

образовно-
васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-
васпитном раду 

МОЈ КРАЈ       

1.Природа,човек,друштво; Облици 

рељефа: узвишења (подножје, стране, 

обронци, врх), равнице и удубљења. 

Рељеф у мом крају. Површинске воде: 

река и њене притоке (лева и десна обала); 

бара и језеро. Површинске воде у мом 

краја. Групе људи: становници и народи 

краја (права и обавезе; обичаји; 

суживот). Производне и непроизводне 

делатности и њихова међузависност. 

Село и град, њихова повезаност, 

зависност и међуусловљеност. Значај и 

улога саобраћаја. Путнички, теретни и 

информациони саобраћај. Безбедно 

понашање ученика на саобраћајницама у 

крају. Опрема за безбедну вожњу ролера, 

тротинета и бицикла. Течно, гасовито и 

чврсто стање воде. Кружење воде у 

 
– организовање часова у природи 

у циљу уочавања видљивих 

карактеристика живог света у 
окружењу, – Илустровање појава 

и процеса из свакодневног 

живота – ученици вербално или 

ликовно изражавају своја 

запажања; – примењивати 

поступак процењивања – 
применити поступак груписања – 
уочавање сличности и 

различитости ради 

класификовања; – примена 

поступака праћења и посматрања 
ради запажања промена; – 
применити различите поступке 

бележења (записивање графичко, 

симболичко, електронско 

бележење опажања) – примена 

тимског, групног и рада у пару;                                       
- у циљу планирања даљег рада, 

1, идентификује облике рељефа и 

површинских вода у свом крају; 2. одреди 

положај задатог објекта у односу на 

истакнуте облике рељефа и површинске 
воде у свом крају; 3, илуструје примерима 

како рељеф и површинске воде утичу на 

живот људи у крају; 4. примени правила 

друштвено прихватљивог понашања 

поштујући права, обавезе и различитости 

међу људима; 5. повеже различита 

занимања и делатности са потребама људи 

у крају у коме живи; 6. повеже врсте и 

значај саобраћаја у свом крају са потребама 

људи; 7. примени правила безбедног 

понашања у саобраћају; 8. разликује 
чврсто, течно и гасовито стање воде у 

природи и свакодневном животу; 9. повеже 

температурне промене са променама 

запремине и кретања ваздуха; 10. очита 

вредности температуре воде, ваздуха и тела 

помоћу термометра; 11. прикаже везе међу 

живим бићима у различитим животним 

 
– Посматрање са 

усмереном 

иконцентрисаном 
пажњом ради 

јасног запажања и 

уочавања света у 

окружењу 

(уочавање видних 

карактеристика);                            
– Описивање – 
вербално или 

ликовно 

изражавање 

спољашњих и 
унутрашњих 

запажања; – 
Процењивање – 
самостално 

одмеравање; – 
Груписање – 
уочавање  

 
-Користи 

различите 

поступке за 
мотивисање 

ученика;                      
 
-Примењује 

адекватне облике, 

методе и средства 

рада; 
-Усмерава 

интеракције међу 

ученицима, тако 

да оне буду у 
функцији 

учења(употреба 

питања, идеја, 

коментара...) 
 
- Похваљује 

њихов напредак; 
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природи. Промене при загревању и 

хлађењу ваздуха (промена температуре, 

запремина и кретање ваздуха). Мерење 

температуре воде, ваздуха и тела. Услови 

за живот, ланац исхране и међусобни 

утицаји у животним заједницама: - 
Копнене животне заједнице: шуме, 

ливаде и пашњаци; - Водене животне 

заједнице: баре, језера и реке. 

Култивисане животне заједнице: 

воћњаци, повртњаци, њиве и паркови. 

Значај и заштита земљишта и копнених 

животних заједница. Значај и заштита 

вода и водених животних заједница. 

Животне заједнице у мом крају и човеков 

однос према њима. Начини преношења и 

мере заштите од заразних болести (грип, 

заразна жутица, варичеле) и болести које 

преносе животиње (крпељи,вашке);   

 

2.Оријентација у простору и времену;   
Главне стране света. Умањено 

приказивање објеката и приказивање из 

,,птичије'' перспективе. План насеља. 

Географска карта Републике Србије: 

картографске боје, картографски знаци). 

Мој крај на географској карти Републике 

Србије. Временске одреднице (датум, 

година, деценија и веки времену;                                

 

 

3.Прошлост;                                    
Историјски извори (материјални, писани 

и усмени). Садашњост, прошлост, 

али и лакшег усвајања знања 

уважавају се искуства и знања 

које је ученик изградио ван 

школе, - подстицањем примене 

наученог у свакодневном животу 

- илустровање појава и процеса 

из свакодневног живота – 
навођење, показивање, 

објашњавање примера из 

природног и друштвеног 
окружења; -описивање – 
вербално или ликовно 

изражавање; -– примена 

поступака праћења и посматрања 

ради запажања промена; – 
применити различите поступке 

бележења (записивање графичко, 

симболичко, електронско 

бележење опажања) -примена 

игровних активности – 
дидактичке, едукативне и 
спонтане игре; - планирати и 

реализовати активности у оквиру 

минипројекта – осмишљавање и 

реализација. 
– интегрисањe садржаја у којем 

постоји хоризонтална и 

вертикална повезаност унутар 

истог предмета и различитих 

наставних предмета; – осмислити 

задатке којима се подстиче 

радозналости и интересовања за 

учење и континуирано 
сазнавање; – илустровање појава 

и процеса из свакодневног 

живота – навођење, показивање, 

објашњавање примера из 

природног и друштвеног 

окружења; – примена 

индивидуализоване и 

кооперативне наставе -планирати 

мини-пројекте - примена тимског 

и групног рада 

заједницама помоћу ланаца исхране; 12. 

илуструје примерима одговоран и 

неодговоран однос човека према животној 

средини; 13. примени поступке (мере) 

заштите од заразних болести; 
14.се оријентише у простору помоћу 

компаса и оријентира из природе / 

окружења; 15. опише пут којим се може 

стићи од једне до друге тачке помоћу плана 

насеља; 16. идентификује географске 
објекте у свом крају користећи географску 

карту Републике Србије; 17. користи 

временске одреднице (година, деценија, 

век) у свакодневним ситуацијама и 

приликом описивања догађаја из 

прошлости; 
 
 
 
 
 
18.уме да пронађе и упише тражене 

информације на ленти времена 19.зна 

редослед којим су се јављали важни 

историјски догађаји, појаве и личности 

20.уочава сличности и разлике између 

начина живота некад и сад.21. препознаје 

на основу карактеристичних историјских 

извора о ком историјском периоду или 

личности је реч; зна шта је претходило, а 

шта је уследило након важних историјских 

догађаја и појава 
 
 
 
22.повеже јачину деловања на тело са 

његовим пређеним растојањем; – доводи у 

везу брзину падања тела са његовим 

обликом; 23. разликује природне и 

вештачке изворе светлости; 24. повеже 

промену величине и положаја сенке са 

променом положаја извора светлости; 25. 

повеже промену јачине звука са променом 

сличности и 

различитости ради 

класификовања; – 
Праћење – 
континуирано 

посматрање ради 

запажања 

промена; – 
Бележење – 
записивање 
графичко, 

симболичко, 

електронско 

бележење 

опажања; – 
Практиковање – у 

настави, 

свакодневном 

животу и 

спонтаној игри и 

раду; – 
Експериментисањ

е – намерно 

модификоване 

активности, 

огледи које изводи 

сам ученик; – 
Истраживање – 
испитивање 

својстава и 

особина, веза и 

узрочно-
последичних 
односа;                   
– Сакупљање – 
прављење 

колекција, збирки, 

албума из 

природног и 

друштвеног 

окружења;     – 
Стварање – 
креативна 

 
 
 
 
 
 
 
-Пружа потпуну и 

разумљиву 

повратну 
информацију  
ученицима о 

њиховом раду; 
 
-Адекватно 

реагује на 

међусобна 

неслагања 

иконфликте у 

одељењу; 
- 
планира, 

припрема 

материјале, даје 

објашњења; 

упућује ученике 

на одговарајуће 

изворе знања; 

прати реализацију 

активности, 

интегрише 

садржаје, 

проверава 
оствареност 

исхода; 
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будућност: догађаји, људи и промене у 

мом крају. Породична прошлост (преци и 

потомци) и знаменити људи краја. Начин 

живота данас и у прошлости – занимања, 

одевање, исхрана, дечије игре;                                    

 

4.Кретање;                                     -
Кретање тела по путањи (правилинијско 

и криволинијско). -Утицај јачине 

деловања на пређено растојање тела. -
Дејство Земљине теже – падање тела. -
Утицај облика тела на брзину падања. -
Извори светлости (природни и вешта-
чки). -Како настаје сенка– облик и 

величина сенке. -Кретање производи 

звук: треперење затегнуте жице, гла-сних 

жица; различити звуци у природи. Звук 

као информација. Заштита од буке                               

 

 

 

5.Материјали                             Промене 

материјала: повратне (истезање, 

савијање, ширење/скупљање; 

испаравање, кондензовање, 

топљење/очвршћавање) и неповратне 

(сагоревање, рђање). Сличности и 

разлике међу течностима (вода, уље, 

детерџент за прање судова, мед, млеко, 

сок од лимуна). Вода и друге течности 

као растварачи. Зависност брзине 

растварања од уситњености материјала, 

температуре течности и мешања. 

– организовање часова у природи 

у циљу уочавања и усвајања 

појмова везаних за кретање, – 
Илустровање појава и процеса из 

свакодневног живота – ученици 

вербално или ликовно изражавају 

своја запажања; – Применити 

кооперативно учење – 
прилагођавати задатке сваком 

ученику или групи, зависно од 
њихових способности –

прожимати забаву и учење при 

чему ће основ бити стваралачке 

игре 
– организовање часова у природи 

у циљу уочавања и усвајања 

појмова везаних за кретање, -у 

току демонстративне мотоде 

узимати познате предмете, али и 
модели или макете на којима је 

могуће уочити оно што је 
карактеристично, неку  
 
 
 
 
 
 
њихову особину, поједине делове 

– применити кооперативно учење 

да би се остварила интеракција 

међу ученицима и вршњачко 

учење – прилагођавати задатке 
сваком ученику или групи, 

зависно од њихових способности  
Свакодневно бележење током 

године Пресек стања на м након 

обрађене области Пресек стања 

по тромесечном нивоу,   Провера 

на крају школске године;  

удаљености од његовог извора; – сарађује 

са другима у групи на заједничким 

активностима; 26. представи резултате 

истраживања (писано, усмено, помоћу 

ленте времена, Power Point презентацијом 

и/или цртежом и др); 27.. повеже резултате 

рада са уложеним трудом. 
 
 
 
 
28.разликује повратне и неповратне 

промене материјала; 29. уочи сличности и 

разлике међу течностима – тече, 

променљивост облика; провидност, боја, 

густина; 30. одабере материјале који по 

топлотној проводљивости највише 

одговарају употреби у свакодневном 

животу; 31. објасни како рециклажа 

помаже очувању природе; 32. изведе 

једноставне огледе / експерименте и 
повеже резултат са објашњењем / 

закључком; 33. сарађује са другима у групи 

на заједничким активностима; 34. 

представи резултате истраживања (писано, 

усмено, Power Point презентацијом и/или 

цртежом и др); 35. повеже резултате рада 

са уложеним трудом. 

продукција; – 
Играње – 
дидактичке, 

едукативне и 

спонтане игре;                        
– Активности у 

оквиру мини-
пројекта – 
осмишљавање и 

реализација. 
посматра, слуша, 

објашњава, 

учествује у раду и 

разговору, 

илуструје, описује, 

користи е-
уџбеник, прави 

белешке, одговара 

на питања, 

истражује, 

презентује рад,; 
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Топлотна проводљивост материјала. 

Ваздух као топлотни изолатор у природи 

и свакодневном животу (крзно и перје; 

слојевито облачење, вунене рукавице, 

грађевински блокови, термос-боца). 

Значај рециклаже. Разврставање отпада 

од пластике, стакла, папира, метала. 

Рационална потрошња. Међусобни 

утицај човека и окружења (начин на који 

човек мења окружење), утицај на 

здравље и живот кроз правила понашања 

који доприносе одрживом развоју. 
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3.3.5.ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 
 
Циљеви предмета: Да разноврсним и систематским моторичким активностима допринесе  интегралном развоју личности ученика ,развоју моторичких 
способности,стицању,усавршавању и примени моторичких умења,навика и необходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 
 

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

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
Коришћење разних 

материјала за 

конпоновање 

 -Оснаживати ликовно 
изражавање ученика у функцији 

развијања мишљења и визуелног 
ликовног естетског сензибилитета 
за медијуме,уз коришћење разних 
материјала за компоновање 

-Опажање  
– Примање (значи да треба 

опредметити опажање). 
– Разумевање опажене и 

примљене визуелне информације.                      
– 

-Поступање према опаженој и 
примљеној информацији. 

-Посматрање,усвајање нових 
знања; 
-Дефинисање нових појмова; 
-Именовање  праћење и 
повезивање знања;  
Илустровање,самостални рад; 
- Решавање проблема;  
-Истраживање; 

-Припрема, објашњавање, 
указивање на проблеме, 
праћење,помагање, 

мотивисање,едуковање и 
вредновање  знања. 

Композиција и покрет у 

композицији - Објаснити ликовно изражавање 
ученика у функцији развијања 

мишљења и визуелног ликовног 
естетског сензибилитета за 

медијуме,уз покрет у 
композицији; 

-Опажање  
– Примање (значи да треба 

опредметити опажање). 
– Разумевање опажене и 

примљене визуелне информације.                      
– 

-Поступање према опаженој и 
примљеној информацији. 

-Посматрање,усвајање нових 
знања; 
-Дефинисање нових појмова; 
-Именовање  праћење и 
повезивање знања;  
Илустровање,самостални рад; 
- Решавање проблема;  
-Истраживање; 

-Припрема, објашњавање, 
указивање на проблеме, 
праћење,помагање, 

мотивисање,едуковање и 
вредновање  знања. 

Орнаментика 
Развијати ликовно изражавање 
ученика у функцији развијања 

мишљења и визуелног ликовног 
естетског сензибилитета за 

орнаментику; 

-Опажање  
– Примање (значи да треба 

опредметити опажање). 
– Разумевање опажене и 

примљене визуелне информације.                      
– 

-Поступање према опаженој и 
примљеној информацији. 

-Посматрање,усвајање нових 
знања; 
-Дефинисање нових појмова; 
-Именовање  праћење и 
повезивање знања;  
Илустровање,самостални рад; 
- Решавање проблема;  
-Истраживање; 

-Припрема, објашњавање, 
указивање на проблеме, 

праћење,помагање, 
мотивисање,едуковање и 
вредновање  знања. 

Простор(повезивање 

разних облика у целину) -Објаснити ликовно изражавање 
ученика у функцији развијања 

мишљења и визуелног ликовног 
естетског сензибилитета за 

простор; 

-Опажање  
– Примање (значи да треба 

опредметити опажање). 
– Разумевање опажене и 

примљене визуелне информације.                      
– 

-Поступање према опаженој и 
примљеној информацији. 

-Посматрање,усвајање нових 
знања; 
-Дефинисање нових појмова; 
-Именовање  праћење и 
повезивање знања;  
Илустровање,самостални рад; 
- Решавање проблема;  
-Истраживање; 

-Припрема, објашњавање, 
указивање на проблеме, 

праћење,помагање, 
мотивисање,едуковање и 
вредновање  знања. 
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Контраст као мотивација 

на карактер облика  Проналажење повода за ликовно 
изражавање у непосредној 
околини; као и начина  за 
мотивацију у безброј дечијих 
идеја. 

 

-Опажање  
– Примање (значи да треба 

опредметити опажање). 
– Разумевање опажене и 

примљене визуелне информације.                      
– 

-Поступање према опаженој и 
примљеној информацији. 

-Посматрање,усвајање нових 

знања; 
-Дефинисање нових појмова; 
-Именовање  праћење и 
повезивање знања;  
Илустровање,самостални рад; 
- Решавање проблема;  
-Истраживање; 

-Припрема, објашњавање, 

указивање на проблеме, 
праћење,помагање, 
мотивисање,едуковање и 
вредновање  знања. 

 
 
 
 

Одабирање случајно 

добијених ликовних 

односа по личном избору 

ученика 

-ликовно изражавање ученика у 

функцији развијања мишљења 

и визуелног ликовног естетског 

сензибилитета за медијуме,уз 

одабирање случајно добијених 

ликовних односапо личном 

избору ученика; 

-Опажање  
– Примање (значи да треба 

опредметити опажање). 
– Разумевање опажене и 

примљене визуелне информације.                      
– 

-Поступање према опаженој и 
примљеној информацији. 

-Посматрање,усвајање нових 
знања; 
-Дефинисање нових појмова; 
-Именовање  праћење и 
повезивање знања;  
Илустровање,самостални рад; 
- Решавање проблема;  
-Истраживање; 

-Припрема, објашњавање, указивање на 
проблеме, праћење,помагање, 

мотивисање,едуковање и вредновање  знања. 

Плакат, билборд, 

реклама 
 

-ликовно изражавање ученика у 

функцији развијања мишљења 

и визуелног ликовног естетског 

сензибилитета за  

плакат,билборд и рекламу; 

-Опажање  
– Примање (значи да треба 

опредметити опажање). 
– Разумевање опажене и 

примљене визуелне информације.                      
– 

-Поступање према опаженој и 
примљеној информацији. 

-Посматрање,усвајање нових 
знања; 
-Дефинисање нових појмова; 
-Именовање  праћење и 
повезивање знања;  
Илустровање,самостални рад; 
- Решавање проблема;  
-Истраживање; 

-Припрема, објашњавање, указивање на 
проблеме, праћење,помагање, 

мотивисање,едуковање и вредновање  знања. 

Ликовне поруке као 

могућнос 

споразумевања 

-ликовно изражавање ученика у 

функцији развијања мишљења 

и визуелног ликовног естетског 

сензибилитета за ликовне 

поруке као могућност 

споразумевања; 

-Опажање  
– Примање (значи да треба 

опредметити опажање). 
– Разумевање опажене и 

примљене визуелне информације.                      
– 

-Поступање према опаженој и 
примљеној информацији. 

-Посматрање,усвајање нових 

знања; 
-Дефинисање нових појмова; 
-Именовање  праћење и 
повезивање знања;  
Илустровање,самостални рад; 
- Решавање проблема;  
-Истраживање; 

-Припрема, објашњавање, указивање на 

проблеме, праћење,помагање, 
мотивисање,едуковање и вредновање  знања. 

Ликовна дела и 

споменици културе –

дела савремених 

медијума 

-стварање услова за развијање 

свести о потреби чувања 

човекове природне и културне 

околине,те активног 

учествовања у квалитетном 

естетском и просторном 

уређењу животне околине. 
 

-Опажање  
– Примање (значи да треба 

опредметити опажање). 
– Разумевање опажене и 

примљене визуелне информације.                      
– 

-Поступање према опаженој и 
примљеној информацији. 

-Посматрање,усвајање нових 

знања; 
-Дефинисање нових појмова; 
-Именовање  праћење и 
повезивање знања;  
Илустровање,самостални рад; 
- Решавање проблема;  
-Истраживање; 

-Припрема, објашњавање, указивање на 

проблеме, праћење,помагање, 
мотивисање,едуковање и вредновање  знања. 
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3.3.6. МУЗИЧКА КУЛТУРА  
 

                                                                           
Циљ  предмета:  Циљ учења Музичке културе је да код ученика развије интересовање и љубав према музици кроз индивидуално и 

колективно музичко искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и духа заједништва, као и одговорног 

односа према очувању музичког наслеђа и културе свога и других народа. 
 

Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности 

ученика у 

образовно-
васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 
1.Слушање музике                              
-Композиције различитог карактера 

и елементи музичке изражајности 

(мелодијска линија, темпо, ритам, 

динамика).                          -Особине 

тона: боја (различити гласови и 

инструменти), трајање, јачина, 

тонске висине.                                      
–Музички дијалог (хор, глас и хор, 

глас и инструмент, два гласа, два 

инструмента, један свирач, група 

свирача, оркестар).                                            

–Различити жанрови везани за 

уобичајене ситуације у животу.                                           

–Музичка прича.                       –

Филмска музика.                    –

Музички бонтон.                   –

Музика и здравље.                   –

Дигитализација.   2.Извођење 

музике                  -Дидактичке 
музичке игре.       –Правилан начин 

певања- држање тела и дисање.                    

–Правилна дикција.                          –

Певање песама по слуху различитог 

садржаја и карактера.                                         

–Певање песама уз покрет.              –

Певање модела и наменских песама 

и повезивање њихових почетних 

тонова у тонском опсегу од ха до 

це2.                    –Певање и свирање 

песама из нотног текста.                             

-Природа музике и овог предмета 

указује на стално прожимање свих 

области и програмских садржаја. 

Нагласак у свакој области је на 

развоју способности код ученика 

да комуницирају са другима кроз 

слушање, извођење и стварање 

музике као и способности да 
изражавају своје мисли и осећања 

кроз музику. 
-Инсистирање на развоју 

критичко-аналитичног мишљења 

има за циљ да помогне ученицима 

да превазиђу површно расуђивање 

и да развију лично гледиште, као и 

да науче како да артикулишу своје 

креативне и уметничке изборе. 
-Учење о музичкој уметности, 

поред нужне концентрације на 

развијању знања и вештина код 
ученика (сходно њиховом узрасту 

и годинама проведеним о учењу 

музике), треба да развије његову 

комплетну личност негујући 

принципе вршњачког учења, 

одговорности и лидерства, 

великодушности и посвећености 

другима и појединачног доприноса 

у остваривању циљева у 

заједничким активностима.  
-Програм наставе и учења усмерен 

По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да:                                                                  
-опише своја осећања у вези са слушањем 

музике;  
-примењује правилан начин држања тела 

и дисања при певању;  
-изговара бројалице у ритму, уз покрет;                                                                   

-пева по слуху и са нотног текста песме 
различитог садржаја и расположења;  
-наведе особине тона и основне музичке 

изражајне елементе;  
-разликује инструменте по боји звука и 

изражајним могућностима;  
-повезује карактер дела са избором 

инструмената и музичким изражајним 

елементима;  
-препозна музичку тему или 

карактеристични мотив који се понавља у 

слушаном делу;  
-повезује почетне тонове песама-модела и 
једноставних наменских песама са 

тонском висином;  
-комуницира са другима кроз извођење 

традиционалних и музичких игара уз 

покрет;  
-свира по слуху и из нотног текста 

ритмичку и мелодијску пратњу;  
-осмисли и изведе једноставну ритмичку и 

мелодијску пратњу;  
- осмисли музички одговор на музичко 

питање;  

 
-Ученици развијају 

лични однос према 

музици;  
-Активно слушају 

музику, изражавају 

се кроз извођење 

музике и музичко 
стваралаштво;  
-У настави Музичке 

културе пожељно је 

да повежу покрет и 

певање кроз 

извођење народних, 

музичких и 

дидактичких игара;  

 

 

-Развија музичке, 

опажајне и сазнајне 

активности ученика;  
-Реализује наставу 

користећи глас, 

покрет и музичке 

инструменте;  
-Код ученика развија 
дух заједништва кроз 

рад у групама и у 

одељењу; као и 

комуникацијске 

вештине у циљу 

преношења и 

размене искуства и 

знања;  
-Код ученика развија 

пажњу и способност 

активног слушања;  
-Сваки аспект 
извођења музике има 

непосредан и 

драгоцен утицај на 

развој ученика. 

Извођењем музике 

активира се велики 

број когнитивних 
радњи, развија 

дугорочно памћење, 

осетљивост за друге 

учеснике у музичком 
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–Дечји и алтернативни инструменти 

и начини свирања на њима.                        

–Инструментална пратња по слуху.                                                

–Певање и извођење музичких 

игара уз свирање на дечјим 

инструментима – песме уз игру, 

дидактичке игре, музичке 

драматизације.                     –

Свирање  инструменталних 

аранжмана на дечјим ритмичким 
инструментима и на алтернативним 

изворима звука.                                                   

–Музички бонтон.                                   

–Особине тона:боја (различити 

гласови и инструменти), трајање 

(нотна трајања), јачина (динамичке 

ознаке- пиано, форте, крешендо, 

декрешендо), тонске висине (од це1 
до ге1).        –Елементи музичког 

писма: линијски систем, 

виолинијски кључ, трајање тонова 
(половина, четвртина, осмина ноте 

и одговарајуће паузе) у такту 2/4.                                        

–Јединица бројања.                     – 
Тактирање у 2/4 такту.  3.Музичко 

стваралаштво                             -
Свирање једноставне ритмичке и 

мелодијске (једноставне) пратње.                       

–Музичка питања и одговори и 

музичка допуњалка.                           

–Стварање звучне приче од 

познатих музичких садржаја, 

звучних ономатопеја и илустрација 
на краћи литерарни текст (учење у 

контексту).  

је на остваривање исхода при чему 

се даје предност искуственом 

учењу у оквиру којег ученици 

развијају лични однос према 

музици, а постепена 

рационализација искуства 

временом постаје теоријски оквир.  
-Исходи представљају музичке, 

опажајне и сазнајне активности 

ученика. 
-Корелација између предмета 

може бити полазиште за бројне 

активности у којима ученици могу 

бити учесници као истраживачи, 

креатори и извођачи.  
-Најважнији покретач наставе 

треба да буде принцип мотивације 

и инклузивности у подстицању 

максималног учешћа у музичком 

доживљају. 
-Процес учења базира се на избору 
најупечатљивијих музичких 

примера (за слушање или 

извођење музике), који имају 

задатак да активирају свесну 

активност, фокусирају пажњу 

ученика, иницирају процес 

мишљења и креирају одговарајући 

емоционални доживљај.  

-осмисли једноставну мелодију на краћи 

задати текст;  
-изабере одговарајући музички садржај 

(од понуђених) према литерарном 

садржају;  
-поштује договорена правила понашања 

при слушању и извођењу музике;  
-коментарише своје и туђе извођење 

музике;  
-самостално или уз помоћ одраслих, 
користи предности дигитализације; 
-учествује у школским приредбама и 

манифестацијама.  

догађају (ткз.тимски 

рад, толеранција) и 

фине моторичке 

радње. Посебну 

пажњу треба 

усмерити на 

спонтане покрете као 

одговор на музику.  
-Наставник подстиче 

музичку фантазију, 
обликује стваралачко 

мишљење, 

продубљује 

интересовања и 

доприноси трајнијем 

усвајању и памћењу 

музичких 

репродуктивних и 

стваралачких 

активности и знања. 
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3.3.7.ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 

Циљ учења: Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из области 

физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота 

и рада. 
Садржаји по темама Начин остваривања рада Исходи 

На крају разреда ученик ће 

моћи да: 

Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 

ФИЗИЧКE 

СПОСОБНОСТИ 
Вежбе за развој снаге са и без 

реквизита. Вежбе за развој 

покретљивости са и без 

реквизита. Вежбе за развој 

аеробне издржљивости. Вежбе 
за развој брзине и експлозивне 

снаге. Вежбе за развој 

координације. Примена 

националне батерије тестова за 

праћење физичког развоја и 

моторичких способности. 

1. Развој снаге: - без и са 

реквизитима, - на справама и 

уз помоћ справа. 2. Развој 

покретљивости: - без и са 

реквизитима, - уз коришћење 

справа. 3. Развој 

издржљивости: - трчање, - 
елементарне игре, - вежбање 

уз музику, - плес. 4. Развој 

координације: - извођење 

координационих вежби у 

различитом ритму и 

променљивим условима. 5. 

Развој брзине: - вежбе 

изводити максималном 

брзином из различитих 

почетних положаја на 

одређени знак – старт из 
различитих положаја; - трчање 

са убрзањем; - штафетне игре. 

За ученике који из 

здравствених разлога изводе 

посебно одабране вежбе, 

потребно је обезбедити 

посебно место за вежбање. 

− примени једноставнe, 

двоставне општеприпремне 

вежбе (вежбе обликовања); − 
правилно изводи вежбе, 

разноврсна природна и 

изведена кретања; − комбинује 

усвојене моторичке вештине у 

игри и свакодневном животу; 

− одржава равнотежу у 

различитим кретањима; − 

коригује сопствено држања 

тела на основу савета 

наставника; − правилно држи 

тело; − правилно подиже, носи 
и спушта терет; − изведе 

кретања, вежбе и саставе уз 

музичку пратњу; − изведе 

дечји и народни плес; − 

користи терминологију 

вежбања; − поштује правила 

понашања на вежбалиштима; − 

поштује мере безбедности 

током вежбања; − одговорно 

се односи према објектима, 

справама и реквизитима; 

Изводи вежбе 
Корити различите реквизите 
Плеше 
Трчи са стартом из различитих 

положаја 

Припрема простор и реквизите 
Објашњава и демонстрира 
Прати коригује саветује 

процењује 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 

СПОРТ И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕАтлетика 
Техника трчања. Истрајно 

трчање. Скок удаљ згрчном 

техником. Бацање лоптице из 
залета. Скок увис прекорачном 

техником. 
Спортска гимнастика 

1. Атлетика Трчање уз 

правилно постављање стопала 

и правилан рад руку, са 

подизањем колена, трчање 

преко препрека, трчање са 

променом ритма, трчање са 
променом правца и смера, брзо 

трчање 40 m са стартом из 

различитих почетних 

Трчи са стартом из различитих 

положаја 
Изводи скокове удаљ увис 
Баца лопту и лоптицу 

- Припрема простор и 

реквизите 
Објашњава и демонстрира 
Прати коригује саветује 

процењује 
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Вежбе на тлу: вежбе и 

комбинације. Прескоци и 

скокови. Вежбе у вису, вежбе 

у упору и вежбе и вежбе 

променама висова и упора. 

Вежбе равнотеже на шведској 

клупи и ниској греди. 

положаја, елементарне игре са 

трчањем. Спринтерско трчање: 

вежбе технике трчања, (ниски 

скип, високи скип, забацивање 

потколенице, итд), ниски старт 

и фазе трчања. Истрајно 

трчање: вежбе технике кроз 

континуирано трчање. Скок 

удаљ основни елементи згрчне 

технике. Бацање лоптице у 
даљ: усвајање вежбе у целини. 

Скок увис прекорачном 

техником; Обучавање технике 

врши се у целини а по потреби 

рашчлањивањем на фазе. 
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Спортска 

гимнастика 
Вежбе на тлу: 

вежбе и 

комбинације. 

Прескоци и 

скокови. 

Вежбе у вису, 

вежбе у упору 

и вежбе и 
вежбе 

променама 

висова и 

упора. Вежбе 

равнотеже на 

шведској 

клупи и ниској 

греди. 

1. Вежбе на тлу: Основни садржаји − колут напред из упора 

стојећег опружених ногу, − колут напред преко препреке, − два 

повезана колута назад, − став на лопатицама „свећа“ – опружање 

и издржај, − мост из лежања на леђима уз помоћ, − припремне 

вежбе за вагу претклоном и заножењем, − припремне вежбе за 

став на шакама. Проширени садржаји: − комбинације две и више 

савладаних вежби. Одељењско такмичење са задатом 

комбинацијом вежби. 2. Прескок –- специфичне припремне 

вежбе: Основни садржаји − суножни одскок и доскок на 

повишену површину, − на одскочној дасци (држећи се за руке 

помагача) узастопни суножни скокови, − са неколико корака 

залета једноножни одскок испред даске, доскок суножно на 

даску, одскок, фаза лета и доскок, − упором о козлић неколико 

узастопних одскока са подизањем кукова (суножно и са 
разножењем, доскок на даску суножно (уз помоћ испред и иза 

справе). Проширени програм: − мали козлић, разношка. 

Одељењско такмичење: суножни одскок и доскок на повишену 

површину. 3. Вежбе у вису и упору и променама висова и упора 

(одређене вежбе се могу реализовати и на другим погодним 

справама, уколико су безбедне) Основни садржаји – вратило или 

двовисински разбој – прилагодити висину: наскок у вис предњи, 
померања улево и удесно; њих у вису предњем, – наскок у упор 

предњи на различитим справама; померања у упору, – дочелно 

вратило или нижа притка разбоја: узмак корацима уз косу 

површину до упора предњег активног, – паралелни разбој: упор, 

њих, предњихом упор разножно пред рукама, – дохватни 

кругови: суножним одривом вис узнето (кроз згиб – уз помоћ), 
спуст напред до суножног става (кроз згиб, уз помоћ). 

Проширени садржаји: − одривом једне ноге узмак до упора 

предњег и сп. зањихом саскок. 4. Вежбе равнотеже: шведска 

лупа и ниска греда Основни садржаји − лицем према клупи – 
греди бочно: залети одразом једне ноге наскок у став на другој 

нози, слободном заножити, − различити начини ходања: у 

успону, са згрченим предножењем, са заножењем, са 

одножењем, са високим предножењем, различити начини 

ходања уназад, − скок суножним одскоком, суножни доскок на 

место одскока, − издржаји на једној нози са различитим 

положајима слободне ноге, − окрети на греди усправно, у чучњу 

за 900 и 1800 , − саскок згрчено. Проширени садржаји: − са 

шведског сандука кораком на високу греду, ходање корацима у 

складу са способностима ученика; саскок пруженим телом на 

високо наслагане струњаче (све уз надзор и помоћ наставника) 

− примени једноставнe, 

двоставне општеприпремне 

вежбе (вежбе обликовања); − 

правилно изводи вежбе, 
разноврсна природна и 

изведена кретања; − 

комбинује усвојене моторичке 

вештине у игри и 

свакодневном животу; − 

одржава равнотежу у 

различитим кретањима; − 

коригује сопствено држања 

тела на основу савета 

наставника; − правилно држи 

тело; − правилно подиже, 

носи и спушта терет; − изведе 
кретања, вежбе и саставе уз 

музичку пратњу; − изведе 

дечји и народни плес; − 

користи терминологију 

вежбања; − поштује правила 

понашања на вежбалиштима; 

− поштује мере безбедности 

током вежбања; − одговорно 

се односи према објектима, 

справама и реквизитима; 

Изводи колут 

напред и колт 

везани 
Изводи мост и вагу 
Изводи припремне 

вежбе за став о 

шакама 
Изводи скокове и 

прескакања 
Изводи вежбе на 
разбоју, шведској 

клупи, ниској греди 

Припрема простор и 
реквизите 
Објашњава и 

демонстрира 
Прати коригује саветује 

процењује 
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. 
Садржаји по темама Начин остваривања рада Исходи 

На крају разреда ученик 

ће моћи да: 

Активности ученика у 

образовно-васпитном 

раду 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Основе тимских, спортских и 

елементарних игара 
Између четири ватре Мини-
рукомет. Футсал – „мали 

фудбал“. 

Вођење лопте левом и десном руком (у месту и 

кретању). – Шутирање из места и кретања – бочни и 

чеони шут. – 3.1. Између четири ватре Предвежбе - 
Гађање лоптом у циљ (део зида, медицинка, шведски 

сандук, клупа итд) једном руком; Рука је у висини 

рамена или главе. - Хватање лопте обема рукама у 

наручје, на груди. Игра уз примену правила Основи 
тактике: - Кретање играча у пољу. - Пребацивање лопте 

(највише два пребацивања). - Гађање (у ноге, избор 

играча који се гађа, правац гађања у односу на положај 

саиграча и играча који се гађа...). 3.2. Мини–рукомет – 
Додавање лопте једном руком у месту и кретању. – 
Хватање лопте обема рукама у висини груди у месту и 

кретању. – Тактика – игра „човек на човека“. 3.3. 

Футсал – „мали фудбал“ – Додавање лопте у месту 

унутрашњим делом стопала. – Примање лопте 

унутрашњим делом стопала. – Додавање и примање 

лопте у кретању унутрашњим делом стопала (дупли 

пас). – Шут унутрашњим делом стопала. – Игра на два 
гола. 

− примени правила игре; 

− навија и бодри 

учеснике у игри на начин 

којим никога не вређа; − 

прихвати победу и пораз 

као саставни део игре и 

такмичења; − уредно 
одлаже своје ствари пре 

и након вежбања и у 

другим ситуацијама; − 

правилно изводи и 

контролише покрете у 

различитим кретањима; 

− прати промене у 

тежини и висини код 

себе и других; − 

препозна здравствено 

стање када не треба да 

вежба; − примењује 
хигијенске мере пре, у 

току и након вежбања и 

другим животним 

ситуацијама; − уредно 

одржава простор у коме 

живи и борави; − 

користи здраве 

намирнице у исхрани; − 

повезује различита 

вежбања са њиховим 

утицајем на здравље; − 
препозна лепоту покрета 

у вежбању; − се 

придржава правила 

вежбања; − вреднује 

сопствена и туђа 

постигнућа у вежбању 

Изводи предвежбе 

спортских игара 

лоптом 
Води лопту једном 

руком 
Изводи бацања лопте  

и хватање лопте 
Изводи предвежбе 

фудбала (вођење, 

додавање, примање 

лопте) 

- Припрема простор 

и реквизите 
Објашњава и 

демонстрира 
Прати коригује 

саветује процењује 

 
Плес и ритимика 
Вежбе са вијачом. Вежбе са 

лоптом. Народно коло „Савила 

се бела лоза винова“. Народно 

коло из краја у којем се школа 

налази. 
Полигони 
Полигон у складу са 

реализованим моторичким 

садржајима. 

4. Плес и ритмика – Вежбе са вијачом: њихање вијаче у 

бочној равни (једном и другом руком, обема рукама) 

напред–назад, кружење, отворити вијачу у предручењу, 

два суножна поскока са међупоскоком, два суножна 

поскока без међупоскока са окретањем вијаче напред. 

Зауставити вијачу у предручењу и наставити четири 

поскока са ноге на ногу. Поновити вежбе са окретањем 

вијаче уназад. – Вежбе са лоптом Кружење са лоптом у 

чеоној и бочној равни са обе и једном руком; из 

одручења зибом почучњем, прехват лопте у 
предручењу и зибом почучњем до одручења (лопта у 

другој руци). Бацање и хватање: у задатом ритму у 

месту и кретању, са почучњем, са окретом за 1800 . – 
Народно коло „Савила се бела лоза винова”. – Народно 

коло из краја у коме се школа налази. 

Изводи вежбе 

рекизитима – лопта, 

вијача,  
Изводи народна кола 

и плесове 
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Садржаји по темама Начин остваривања рада Исходи 

На крају разреда ученик 

ће моћи да: 

Активности ученика у 

образовно-васпитном 

раду 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 
Пливање 
Прилагођавање на водену 

средину и основна обука 

пливања. 
 

5. Пливање Наставну тему Пливање, реализују школе 

које за то имају услове у школи или објектима ван ње. 

Вежбе – Правила понашања на пливалишту. – Вежбе 

прилагођавања на водену средину (квашење делова 
тела). – Вежбе дисања. – Вежбе плутања (на леђима 

стомаку и згрчено). – Вежбе клизања (на стомаку и 

леђима). – Рад ногама у води (краул и леђни краул); – 
Рад рукама (краул и леђни краул са даском). – Игре у 

води. 

− примени правила игре; 

− навија и бодри 

учеснике у игри на начин 

којим никога не вређа; − 
прихвати победу и пораз 

као саставни део игре и 

такмичења; − уредно 

одлаже своје ствари пре 

и након вежбања и у 

другим ситуацијама; − 

правилно изводи и 

контролише покрете у 

различитим кретањима; 

− прати промене у 

тежини и висини код 

себе и других; − 
препозна здравствено 

стање када не треба да 

вежба; − примењује 

хигијенске мере пре, у 

току и након вежбања и 

другим животним 

ситуацијама; − уредно 

одржава простор у коме 

живи и борави; − 

користи здраве 

намирнице у исхрани; − 
повезује различита 

вежбања са њиховим 

утицајем на здравље; − 

препозна лепоту покрета 

у вежбању; − се 

придржава правила 

вежбања; − вреднује 

сопствена и туђа 

постигнућа у вежбању 

Изводи предвежбе 

пливања 
Изводи вежбе дисања, 

плутања 
Усваја правила 

понашања на 

пливалишту 
Изводи вежбе рада 

руку и ногу -краул 

Припрема простор и 

реквизите 
Објашњава и 

демонстрира 
Прати коригује 

саветује процењује 

Полигони 
Полигон у складу са 

реализованим моторичким 

садржајима. 

6. Полигони Полигони се примењују након неколико 

обрађених тематских целина (од усвојених вежби у 

складу са са условима за извођење наставе. 

Изводи вежбе на 

полигону 

састављеном од 

различитих реквизита 
Усваја појам 

такмичења, 

такмичарског духа, 

ферплеја, тимског 
рада 
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Садржаји по темама Начин остваривања рада Исходи 
На крају разреда ученик 

ће моћи да: 

Активности ученика у 

образовно-васпитном 

раду 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 
ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 
Култура вежбања и играња 
Основна правила: Између 

четири ватре, Мини-рукомета 

и Футсала. Понашање према 

осталим учесницима у игри 
(према судији, играчима 

супротне и сопствене екипе). 

Чување и одржавање 

материјалних добара. 

Постављање, склањање и 

чување справа и реквизита 

неопходних за вежбање. 

„Ферплеј” (навијање, победа, 

пораз). Породица и вежбање. 

Вежбање као део дневних 

активности. 

У раду са ученицима постепено уводити терминологију 

вежбања и упознати их са утицајем примењених вежби 

на организам. Упознати ученике са основним 

правилима Минирукомета, Футсала, игре Између 

четири ватре. Подсетити ученике на правила понашања 

која важе у просторима за физичко вежбање како у 
школи, тако и ван ње. Истицати неопходност 

поштовања правила понашања током игре и вежбања. 

Развијање свести о потреби чувања својих и туђих 

ствари, справа и реквизита које користе. Упућивати 

ученике да информишу родитеље о вежбању на 

наставним и ваннаставним активностима. Указивати на 

значај вежбања и подстицати ученике на вежбање у 

слободно време. Навикавати ученике да приликом игре 

или такмичења уважавају све учеснике у игри, њихова 

постигнућа и међусобне разлике. 

− примени правила игре; 

− навија и бодри 

учеснике у игри на начин 

којим никога не вређа; − 

прихвати победу и пораз 

као саставни део игре и 
такмичења; − уредно 

одлаже своје ствари пре 

и након вежбања и у 

другим ситуацијама; − 

правилно изводи и 

контролише покрете у 

различитим кретањима; 

− прати промене у 

тежини и висини код 

себе и других; − 

препозна здравствено 
стање када не треба да 

вежба; − примењује 

хигијенске мере пре, у 

току и након вежбања и 

другим животним 

ситуацијама; − уредно 

одржава простор у коме 

живи и борави; − 

користи здраве 

намирнице у исхрани; − 

повезује различита 

вежбања са њиховим 
утицајем на здравље; − 

препозна лепоту покрета 

у вежбању; − се 

придржава правила 

вежбања; − вреднује 

сопствена и туђа 

постигнућа у вежбању 

 
Учествује у 

различитим 

спортским играма 
Усваја појам 

такмичења, 

такмичарског духа, 
ферплеја, тимског 

рада 

Припрема простор и 

реквизите 
Објашњава и 

демонстрира 
Прати коригује 

саветује процењује 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 
Здравствено васпитање 
Моје срце – пулс. Дисање и 

вежбање. Хигијена простора за 

вежбање. Значај воћа и поврћа 

у исхрани. Значај воде за 

организам и вежбање. 

Поступање у случају повреде. 

Моје срце – пулс На начин прилагођен ученику 
објаснити повезаност интензитета вежбања и 

вредности пулса. Мерење пулса на вратној артерији. 

Дисање и вежбање Објаснити ученицима значај 

правилног дисања током вежбања (пешачења, трчања, 

вежби снаге...). Мерење фреквенције дисања (мери се 

удах и издах током једног минута) приликом вежбања 

различитог интензитета. Значај воћа и поврћа у 

исхрани Указивати ученицима на значај редовног 

конзумирања воћа и поврћа ради нормалног 
функционисања организма и обезбеђивања неопходних 

хранљивих материја за вежбање (витамини и минерали, 

угљени хидрати...). Значај воде за организам и вежбање 
Истицање значаја воде у структури и функционисању 

организма. Упознати ученике са важношћу уношења 

воде пре, током и након вежбања. 
Поступање у случају повреде Препознавање основних 

врста повреда (посекотина, одеротина, ударац...) и 

указивање на важност правовременог обавештавања 

наставника, родитеља и других одраслих у случају 

повреде. 

Изводи вежбе 

прати записује 

примењује у 

животним 

ситуацијама 
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3.3.8. ДИГИТАЛНИ СВЕТ 
 
 

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

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

раду 

Активности наставника у 
образовно-васпитном 

раду 

ДИГИТАЛНО 
ДРУШТВО 

 

Унос краћег текста помоћу 
физичке и виртуелне тастатуре 
(функције Shift, Enter, Space bar, 
Caps Lock, Delete, Backspace 
тастера). 
 
Селектовање и основно едитовање 
текста (брисање, додавање). 
 
Чување текстуалног документа, 
именовање и поновно отварање. 
 
Додавање текстуалног објашњења 
на слику, чување, именовање и 

поновно отварање. 
 
Претраживање интернета 
(прегледачи, претраживачи, 
кључне речи, информисаност о 
томе како су резултати претраге 
одабрани и рангирани; критички 
однос према резултатима 

претраге). 
 
Етичко коришћење туђих 
дигиталних материјала. 

– унесе текст (речи и реченице) 
помоћу физичке и/или виртуелне 
тастатуре у програму за обраду 
текста; 
– селектује и измени (обрише, 
дода) текст; 
– именује, сачува и поново отвори 
текстуалну датотеку; 
– допише текст на слику 

коришћењем едитора за текст у 
програму за обраду слике; 
– именује, сачува и поново отвори 
графичку датотеку; 
– објасни својим речима сврху 
коришћења прегледача и 
претраживача за приступ 
садржајима светске мреже; 
– осмисли кључне речи на основу 
којих ће на интернету тражити 
потребне дигиталне садржаје; 
– објасни својим речима на који 
начин се формирају резултати 
претраге интернета; 
– објасни својим речима због чега 
треба критички прићи садржајима 

који се налазе на интернету; 
– објасни својим речима због чега 
је неопходно да дигиталне 
садржаје пронађене на интернету 
користимо на етички начин; 
– наведе примере дигитализације 
у свакодневном животу током 

-Посматрање,усвајање нових 

знања; 
-Дефинисање нових појмова; 

-Именовање  праћење и 

повезивање знања; 
Илустровање,самостални рад; 

- Решавање проблема; 
-Истраживање; 

-Припрема, објашњавање, 

указивање на проблеме, 
праћење,помагање, 

мотивисање,едуковање и 

вредновање  знања. 
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којих се стиче утисак да се 

дигитални уређај понаша 
интелигентно; 

БЕЗБЕДНО 
КОРИШЋЕЊЕ 
ДИГИТАЛНИХ 

УРЕЂАЈА 
 

Дигитални углед. 
 
Усклађеност дигиталних садржаја 
са узрастом корисника. 
 
Дигитално насиље. 
 
Примерена комуникација у 
дигиталном окружењу. 
 
Израда личног плана коришћења 
дигиталних уређаја. 

– препозна дигитално насиље и 
реагује на одговарајући начин; 

– направи лични план коришћења 
дигиталних уређаја уз помоћ 
наставника; 
– означи начин комуникације 

путем интернета који највише 
одговара контексту у коме се 
комуникација дешава; 
– решава алгоритамски 
једноставан проблем у визуелном 
програмском језику чије 
решавање може да захтева 
понављање (програмски циклус); 
– утврди шта је резултат 
извршавања датог једноставног 
алгоритма/програма који садржи 
понављање; 

-Посматрање,усвајање нових 

знања; 
-Дефинисање нових појмова; 

-Именовање  праћење и 

повезивање знања; 
Илустровање,самостални рад; 

- Решавање проблема; 
-Истраживање; 

-Припрема, објашњавање, 

указивање на проблеме, 

праћење,помагање, 

мотивисање,едуковање и 

вредновање  знања. 

АЛГОРИТАМСКИ 
НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 
 

Осмишљавање алгоритама са 
гранањем који води до решења 

једноставног проблема. 
 

Оператори поређења и 
аритметички оператори. 

 
Креирање рачунарског програма у 

визуелном програмском језику. 
 

Анализа постојећег програма 
креираног у визуелном 

програмском језику и тумачење 

функције блокова од којих је 
сачињен. 

 
Уочавање и исправљање грешака 

у програму. 

– решава алгоритамски 

једноставан проблем у 

визуелном програмском језику 

чије решавање може да захтева 

гранање; 
 

– наведе неке од оператора 
поређења (мање, веће и 

једнако) и у конкретном 

примеру предвиди резултат 

њиховог извршавања (тачно, 

нетачно); 
 

– наведе аритметичке 

операторе (+, -, * и /) и у 

конкретном примеру предвиди 

резултат њиховог извршавања; 
 

– примени блокове оператора 

поређења при креирању 

програма у визуелном 

програмском језику, који 

садрже гранање; 

-Посматрање,усвајање нових 

знања; 
-Дефинисање нових појмова; 

-Именовање  праћење и 

повезивање знања; 
Илустровање,самостални рад; 

- Решавање проблема; 
-Истраживање; 

-Припрема, објашњавање, 

указивање на проблеме, 

праћење,помагање, 

мотивисање,едуковање и 

вредновање  знања. 
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3.3.9.ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ  
 

3.3.9.1. ВЕРСКА НАСТАВА-ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
 

Циљеви предмета: 
 Стварање света је израз љубави и слободе Божије, човек је створен по икони и подобију Божијем. 
 

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

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
Бог је створио јединствени 

свет и то као многе 

конкретне врсте  ни из чега 

Излагање теме од стране 

наставника, коришћење 

уџбеника и разних бојанки, 
везаних за празнике, 

материјала за аудио и видео 

презентације. 

Чињеницом да је Бог створио 

свет слободно, указујемо на то 

да је биће, 
односно постојање природе, 

израз слободе једне личности, 

односно личности Бога. 
 
 
 

Ученици слушају излагања, 

активно кроз подстицање 

наставника учествују у раду, 
цртају, боје, решавају задатке, 

учествују у свим облицима 

активности у школи и Цркви. 

Наставник излаже, објашњава, 

подстиче, представља, упућује 

ученике у све облике рада и 
вештине којима располаже, 

позива на активно учешће у 

Литургијским сабрањима 

Цркве. 

Стварање човека на крају 

свега створеног по „ икони и 

подобију“ Божјем 

Излагање теме од стране 

наставника, коришћење 

уџбеника и разних бојанки, 

везаних за празнике, 

материјала за аудио и видео 

презентације. 

Бог на крају створио човека по 

“икони и подобију Божијем”, 
указује на то да природа не 

може вечно да постоји без 

човека, односно без личности, 
да је човек створен са циљем 
да он сједини сва бића међу 

собом и да их сједини са 
Богом. 
 
 
 
 

Ученици слушају излагања, 

активно кроз подстицање 

наставника учествују у раду, 

цртају, боје, решавају задатке, 

учествују у свим облицима 

активности у школи и Цркви. 

Наставник излаже, објашњава, 

подстиче, представља, упућује 

ученике у све облике рада и 

вештине којима располаже, 

позива на активно учешће у 

Литургијским сабрањима 
Цркве. 

Евхаристија као свет у 

малом 
Излагање теме од стране 

наставника, коришћење 

уџбеника и разних бојанки, 

везаних за празнике, 

материјала за аудио и видео 

презентације. 

закључити да је човек створен 

са циљем да уједини 
сву природу и да је преко себе 

сједини са Богом чиме ће се 

превазићи смрт у 
природи, што значи да је човек 
створен да буде свештеник у 

природи. 

Ученици слушају излагања, 

активно кроз подстицање 

наставника учествују у раду, 

цртају, боје, решавају задатке, 

учествују у свим облицима 

активности у школи и Цркви. 

Наставник излаже, објашњава, 

подстиче, представља, упућује 

ученике у све облике рада и 

вештине којима располаже, 

позива на активно учешће у 

Литургијским сабрањима 
Цркве. 

Стварање света и човека у 

православној иконографији 
Излагање теме од стране 

наставника, коришћење 

уџбеника и разних бојанки, 

Показујући иконе ученицима, 

треба указати на оне елементе 
који то потврђују. Природа 

Ученици слушају излагања, 

активно кроз подстицање 

наставника учествују у раду, 

Наставник излаже, објашњава, 

подстиче, представља, упућује 

ученике у све облике рада и 



103 

 

везаних за празнике, 

материјала за аудио и видео 

презентације. 

никад није насликана као 

самостална, већ су, на пример, 
планине, као и дрвеће, увек 

нагнути ка центру иконе где је 

Христос. 

цртају, боје, решавају задатке, 

учествују у свим облицима 

активности у школи и Цркви. 

вештине којима располаже, 

позива на активно учешће у 

Литургијским сабрањима 

Цркве. 
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3.3.9.2. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ – ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 
 

Циљ предмета:  Циљ наставе и учења програма Грађанско васпитање је подстицање развоја личности која је одговорна према својим правима и 

правима других, отворена за договор и сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске заједнице, уважавајући принципе, процедуре и 

вредности демократског друштва. 

Садржаји по темама Начин остваривања рада Стандарди-исходи Активности 

ученика у 

образовно-
васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-
васпитном раду 

1. Људска права                     

(Сви различити, а сви 

равноправни -  Различитост; 

Равноправност мушкараца и 

жена; Осетљиве друштвене 
групе; Стереотипи и предрасуде; 

Дискриминација)                                                                        
2. Демократско друштво 
(Ја и други у локалној 

заједници- Локална заједница; 

Комуналне услуге; Институције 

и организације; Наша локална 

заједница)                                           

3. Процеси у савременом 

свету  (Снага узајамне 

помоћи- Солидарност; 

Волонтирање)                                       

4. Грађански активизам 
(Акција солидарности у 

локалној заједници- 
Планирање и извођење акције 

солидарности у локалној 

заједници ) 

Изборни програм Грађанско васпитање 
за трећи  разред организован је по моделу 

спирале што значи да су садржаји дати у 

исте четири области, али се они 

проширују и продубљују, а исходи се 

надограђују или се даље развијају.     
-У процесу планирања наставе и учења 

наставник се руководи, превасходно, 
исходима које ученици треба да остваре.  

-Приликом осмишљавања активности, 

како наставника тако и ученика, треба 

имати у виду да се свака од њих може 

вишеструко искористити. То значи да за 

поједине исходе нису потребни посебни 

садржаји, активности и часови. Њихово 

остваривање одвија се постепено и 

спонтано са тенденцијом да ученици 

аутентично развијају пожељне облике 

понашања.  
- Достизање исхода захтева примену 

различих интерактивних облика рада, као 

и одабир и коришћење различитих 

метода и техника (радионице,симулације, 

играње улога, студије случаја, дискусије, 

мини истраживања, једноставне акције).                                                                     

-Грађанско васпитање као програм тесно 

је повезан са другим предметима, 

ваннаставним активностима и етосом 

школе. Најјача корелација је са 

предметима Природа и друштво, Српски 

По завршеном разреду ученик ће 

бити у стању да:                                                           
- својим понашањем показује да прихвата 

различитост других;  
- препознаје у свом окружењу примере 

неједнаког поступања према некој особи 

или групи на основу неког њиховог личног 

својства;  
- се понаша на начин који уважава 
сопствене и туђе потребе, права и осећања 

у свакодневним ситуацијама;  
- препознаје примере солидарности у свом 

окружењу, причама, филмовима; 
- укаже вршњацима на особе или групе у 

свом окружењу којима је потребна помоћ 

или подршка;  
- објасни разлику између саосећања, 

солидарности и сажаљења на датом 

примеру;  
- укаже на упрошћено, поједностављено, 

генерализовано и најчешће нетачно 
приказивање некога на приказаним 

примерима;  
- наведе неколико институција у свом 

окружењу које брину о потребама и 

правима грађана, посебно деце;  
- наведе шта би волео да има у својој 

локалној заједници што сада недостаје;  
- тражи помоћ у ситуацијама кршења 

-сазнају кроз игру; 
-искуствено уче 

(уобличавање  и 

поимање личних, 

аутентичних 

доживљаја и 

ставова ученика 

кроз размену у 
групи); 
-истражују 

разноврсна 

дивергентна 

решења за 

проблеме са 

којима се 

суочавају; 
-опуштено и 

слободно користе 

различите видове 
изражавања;  
-илуструју; 
-фотографишу; 
-играју улоге;  
-дискутују о 

својим и туђим 

ставовима; 
-одлучују; 
-вреднују свој и 

туђ рад; 
-износе мишљења 

-подржава 

ученике и помаже 

им у правом 

избору речи; 
-поставља 

подстицајна 

питања; 
-уважава и 
прихвата ученике 

у својој 

различитости; 
-даје повратну 

информацију и 

подстиче ученике 

на разумевање 

односа у групи;  
-својим 

понашањем 

доприноси 
стварању 

демократске 

атмосфере која је 

погодна за рад у 

групи; 
-уважава 

другачије погледе 

и мишљења; 
-допуњује, 

проширује, мења 

план рада водећи 
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језик, Ликовна и Музичка 

култура.Такође, препоручује се  

повезивање активности са Пројектном 

наставом.                                                        

-Највећи број активности организован је 

кроз групни рад. То значи да наставник 

има јасне критеријуме праћења 

напредовања који су и ученицима 

познати.    
-Кроз различите активности и примере 
потребно је ојачати  ученике да разликују 

саосећање, сажаљење и солидарност 

(пример слепих особа), а по питању 

дискриминације однос према Ромима. 

Када су у питању предрасуде и 

стереотипи повести разговор о мушко-
женским пословима. 
- У трећем разреду предвиђа се акција 

солидарности у локалној заједници која 

„захтева“ да ученици изађу из школе, 

пронађу особу којој је потребна помоћ и 
ту акцију да прате и документују. 
- У овом програму продукти имају 

посебан значај. Они могу бити различите 

врсте: постери, аудио-визуелни записи, 

презентације, прикази резултата 

истраживања и друго, који могу бити и 

ван учионице.                                                       
-Оцењивање ученика остварује се у 

складу са Правилником о оцењивању у 

основној школи. Оно је описно и 

подразумева да ученици имају увид у 

своје напредовање у овом програму и у 
развоју неколико међупредметних 

компетенција (посебно компетенције за 

Одговорно учешће у демократском 

друштву).                                                                                                               

својих или туђих права;  
- наведе једно удружење грађана у свом 

окружењу и опише чиме се бави;  
- опише на које све начине деца 

његових/њених година могу да брину о 

својој локалној заједници;  
- пажљиво слуша саговорника, слободно 

износи мишљење, образлаже идеју, даје 

предлоге и прихвата да други могу имати 

другачије мишљење;  
- испољава заинтересованост за сарадњу и 

учешће у групном раду;  
- заједно са осталим ученицима учествује у 

проналажењу особа којима је потребна 

помоћ, у изради плана и реализацији 

акције, њеној промоцији и вредновању.  
 
 
 

о теми;  
-препознају и 

решавају проблем. 

рачуна о 

исходима.              

– прати и 

вреднује како 

ученици 

међусобно 

сарађују;                

- прати како 

решавају сукобе 

мишљења;            
- прати  

испољавање 

иницијативе 

ученика, 

критичко 

мишљење;             

- прати 

креативност 

ученика;                

- пружа подршку 

ученицима да и 
сами процењују 

сопствено 

напредовање и 

напредовање 

групе. 
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3.4.ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
 

3.4.1.СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Циљ предмета: Циљ учења Српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради правилног 

усменог и писаног изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за тумачење 

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

развијања интеркултуралности. 

Разред:  IV                              

 
Садржаји по темама 

 
Начин остваривања рада 

 
Стандарди-исходи 

Активности 

ученика у 

образовно-
васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-
васпитном раду 

1) Књижевност 

-Школска лектира: поезија, проза, 

драмски текстови, научно- популарни и 

информативни текстови; 

-Домаћа лектира: обавезна дела, 

допунски избор, књижевни појмови 
(шаљива народна песма, 
прича о животињама, особине народне 

епске песме, приповетка, 
роман за децу, персонификација, опис 

природе и ликова,  
приповедање у 1. и 3. лицу,  
сукоб драмских лица).  

2) Језик (граматика и правопис) 

-Речи које у писању и говору мењају 
облик; речи које не мењају облик (без 

именовања врста непроменљивих речи). 
-Реченица и реченични чланови 

(субјекат, предикат, објекат, прилошке 

одредбе). 

-Градити код ученика критичко 

мишљење анализом књижевних 

текстова ,                               -
упућивати ученика на 

коришћење додатне литературе, 
интернета, енциклопедија, ради 

израде паноа, кратких записа, 

кратких излагања                                         
-коришћење е-уџбеника.      -
постављање ученика у различите 

ситуације евалуације и 

самоевалуације                                         
- упутити ученике како да се 

поставе на место другога и да 

разумеју најразличитије особине 

и поступке ликова                            
- подстицати љубав према 
читању применом различитих 

метода и облика рада                                  
- богаћење речника путем 

усвајања непознатих речи из 

прочитаних текстова                        
- примена тимског, групног и 

рада у пару 
-упућивање ученика на 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да:  
− чита са разумевањем различите врсте 

текстова;  
− укратко образложи свој утисак и 

мишљење поштујући и другачије 

ставове;  
− разликује књижевне врсте: шаљиву 

народну песму, басну и причу о 

животињама, приповетку, роман за 

децу и драмски текст; 
− одреди тему, редослед догађаја, време 

и место дешавања у прочитаном 

тексту; 
− именује позитивне и негативне 

особине ликова; 
− уочи и издвоји основне елементе 

лирске песме (стих, строфа, рима и 

ритам); 
− тумачи идеје књижевног дела; 
− препозна ситуације 

кршења/остваривања права детета  и 

стереотипе у књижевним делима; 

Активно слуша, 

посматра, прича,                   
чита текстове, 

глуми,                 
активно учествује 
у разговору, 

описује усмено и 

писмено 

доживљај, износи 

мишљење о свом и 

раду других; 
 
Проналази 

додатну 

литературу;  
Анализира ликове 

и њихове 
поступке. 
 
Повезује градиво 

из предходних 

разреда и са 

предметима у овој 

години. 
 

-Користи 

различите 

поступке за 

мотивисање 

ученика;                      
 
-Примењује 

адекватне облике, 

методе и средства 

рада; 
 
-Усмерава 

интеракције међу 

ученицима, тако 

да оне буду у 

функцији 

учења(употреба 
питања, идеја, 

коментара...) 
 
-Похваљује њихов 

напредак; 
 
-Пружа потпуну и 

разумљиву 
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-Појам субјекта; различите врсте речи 

(именице и личне заменице) у функцији 

субјекта; изостављени субјекат. 
-Појам предиката (глаголски предикат). 
-Појам објекта (именице у функцији 

објекта). 
-Прилошке одредбе за време, место и 

начин. 
-Речи и групе речи у функцији субјекта, 

објекта и прилошких одредаба; придев уз 
именицу у служби атрибута у оквиру 

групе речи која има службу субјекта или 

објекта. 
-Управни говор (трећи модел).  
-Велико слово:  
имена становника држава и насеља; 

називи улица и тргова;  
имена из уметничких дела – примери из 

обрађених дела (нпр. Ружно Паче...);                               
устаљена и посебно наденута имен 

животиња;  
називи институција, предузећа и 

установа, манифестација;  
устаљена имена историјских догађаја и 

личности (усклађено са предметом 

Природа и друштво). 
-Речца ли; скраћени упитни облик је ли 

(је л’) према узрочном везнику јер. 
-Предлог са уз заменице (нпр. са мном, с 

њом и сл.). 
-Писање вишечланих бројева. 

3) Језичка култура 

-Основни облици усменог и писменог 

изражавања:                            

препричавање текста у целини и по 

деловима (по датом плану);                     

причање у дијалошкој форми (уношење 

дијалога, управног говора у структуру 

казивања);                описивање односа 

међу предметима, бићима и појавама;           

описивање природе, личности, 

коришћење додатне 
литературе, интернета, 

енциклопедија, ради израде 

паноа, кратких записа, кратких 

излагања                           -
направити корелацију са 

наставом математике у вези са 

писањем скраћеница за мерне 

јединице ћириличким и 

латиничким писмом;                                            
-користити правописне вежбе: 

преписивање, диктат и 

самостално писање                        
- примена индивидуализоване 

наставе - примена 

демонстративне, дијалошке и 

текстуалне методе                                           
-постављање ученика у различите 

ситуације евалуације и 

самоевалуације;                              
- увежбавати јасно, прецизно и 
разговетно изговарање реченице, 

поштовање интонације и 

правилно акцентовање у 

реченицама                                    -
реализовати различите вежбе 

(правописне, језичке, лексичко-
семантичке)                     - 
примењивати правописне 

вежбе:диктат, аутодиктат, вежбе 

допуњавања и правилног избора 

речи                  - кроз игровне 

активности, посебно кроз језичке 
и ситуационе игре, увежбавати 

усмену комуникацију                                
- богаћење речника путем 

усвајања непознатих речи из 

прочитаних текстова                       
- примена тимског, групног и 

рада у пару. 

− уочи персонификацију и разуме њену 

улогу у књижевном делу; 
− разликује описивање, приповедање (у 

1. и 3. лицу) и дијалог у књижевном 
делу; 

− преприча текст из различитих 

улога/перспектива; 
− уочи основни тон књижевног текста 

(ведар, тужан, шаљив); 
− уочи супротстављеност лица у 

драмском тексту;  
− чита текст поштујући интонацију 

реченице/стиха; 
− изражајно рецитује песму и чита 

прозни текст; 
− изводи драмске текстове; 
− усвоји позитивне људске вредности на 

основу прочитаних књижевних дела; 
− повеже граматичке појмове обрађене у 

претходним разредима са новим 
наставним садржајима; 

− разликује речи које мењају облик 

(именице, заменице, придеви, бројеви, 

глаголи) и уочи оне које су увек у 

истом облику; 
− одреди основне реченичне чланове; 
− разликује врсту речи од службе речи у 

реченици; 
− поштује и примени основна 

правописна правила; 
− правилно пише сва три модела 

управног говора; 
− употреби основне облике усменог и 

писменог изражавања: препричавање, 

причање и описивање; 
− употреби речи истог облика, а 

различитог значења, као и речи истог 

значења, а различитог облика;  
− препозна значење речи и 

фразеологизама који се употребљавају 

у свакодневној комуникацији;  

Примењује 

научена 

правописна 

правила. 
 
Разликује начине 

изражавања.  
 
Подсиче рад у 

групи. 
 
 
 

повратну 

информацију  
ученицима о 

њиховом раду; 
 
-Адекватно 

реагује на 

међусобна 

неслагања и 

конфликте у 
одељењу; 
                             -
Планира, 

припрема 

материјале, даје 

објашњења; 

упућује ученике 

на одговарајуће 

изворе знања; 

прати реализацију 

активности, 
интегрише 

садржаје, 

проверава 

оствареност 

исхода; 
 
-Постављање 

ученика у 

различите 

ситуације 

евалуације и 

самоевалуације 
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књижевних ликова и сл. 
-Речи истог облика, а различитог 

значења; речи истог значења, а 

различитог облика (на примерима 

књижевних текстова); устаљени језички 

изрази. 
-Разгледница, честитка, писмо.      –

Књижевни и други текстови (линеарни и 

нелинеарни) у функцији унапређивања 

језичке културе. 
-Говорне вежбе: рецитовање, изражајно 

читање, сценско приказивање драмског / 

драматизованог текста и сл.                     -
Правописне вежбе: диктат; управни 

говор (сва три модела); наводници; 

велико слово; заменица Ви из 

поштовања; спојено и одвојено писање 

речи (речца ли, предлог са, вишечлани 

бројеви). 
-Језичке вежбе: допуњавање реченица 

предикатом у садашњем, прошлом и 
будућем времену; проширивање 

реченица; укрштене речи; асоцијације. 
-Лексичко-семантичке вежбе: 

одређивање значења устаљених израза; 

састављање речи на основу датог 

почетног и последњег слова; допуњавање 

низа речима које су повезане са датом 

речју.   
-Два школска писмена задатка – један у 

првом и један у другом полугодишту. 
 
 

− напише разгледницу, честитку, 

приватно писмо; 
− прилагоди језички израз 

комуникативној ситуацији – 
формалној и неформалној;  

− повеже информације исказане у 

линеарном и нелинеарном тексту и на 

основу њих изводи закључак; 
− правилно структурира текст; 
− учествује у предлагању садржаја и 

начина рада. 
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3.4.2.ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 
Циљ предмета: 
Циљ наставе страног језика на млаñем школском узрасту је да оспособи ученика да на страном језику  
комуницира на основном нивоу у усменом и писаном облику о темама из његовог окружења. У исто  
време, настава страних језика треба да:  
- подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика;  
- олакша разумевање других и различитих култура и традиција;  
- стимулише машту, креативност и радозналост;  
- подстиче задовољство коришћења страног језика. 
 

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

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 
Теме и ситуације  

Школа:  
- склоности према предметима, 

активности и теме по предметима, 

школски дан  
Ја и моји другови:  

- хоби, заједничке активности, 
солидарност и толеранција 

(помоћдругу/другарици, позајмљивање 
ствари, ужине,  

подела одговорности)  
Породица и блиско окружење:  
- слободно време у породици, 
породична путовања и излети  

- подела послова и обавеза у породици  
- опис и особине животиња; однос 

према животињама 
Празници:  

- прославе и манифестације у оквиру 
школе и ван ње(Дан школе, такмичења, 

ревије...)  
Мој дом:  

- дневни распоред активности током 
радних дана и викендом (учење, игре, 

обавезе...)  
Исхрана:  

- оброци ван куће (ресторан, ужина у 
школи, куповина у супермаркету...)  

Начин остваривања програма  
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 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;  
- од четвртог разреда 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 говорницама 

других језика.  
Посебни стандарди  
Разумевање говора  

Ученик разуме и реагује на краћи усмени 

текст у вези са познатим темама.  
Разумевање писаног текста  

Ученик чита са разумевањем кратке 
писане и илустроване текстове у вези са 

познатим темама.  
Усмено изражавање  

Ученик самостално усмено изражава 
садржаје у вези са познатим темама.  

Писмено изражавање  
Ученик у писаној форми изражава краће 

садржаје у вези са познатим темама, 
поштујући правила писаног кода.  

Интеракција  
Ученик остварује комуникацију и са 

саговорницима размењује информације у 
вези са познатим темама  

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 с радом у учионици: цртај, сеци, 
боји, отвори/затвори свеску итд.);  

2. Рад у паровима, малим и великим 
групама (мини-дијалози, игра по улогама, 

симулације итд.);  
3. Мануалне активности (израда паноа, 
презентација,зидних новина, постера за 

учионицу или родитеље и сл.);  
4. Вежбе слушања (према упутствима 

наставника или са траке повезати појмове 
у вежбанци, 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 упореñивање (по 

количини, облику, боји, годишњим 
добима, волим / не волим, компарације...);  

8. Решавање "текућих проблема" у 

Припрема, 
објашњавање, указивање 
на проблеме, праћење, 
помагање, мотивисање, 

едуковање и вредновање 
знања 
 

Упутство за 

оцењивање  
Елементи који се 

оцењују не треба да се 
разликују од 

уобичајених активности 
на часу. Исто тако, 

оцењивање  
треба схватити као 

саставни део процеса 
наставе и учења, а не као 

изоловану активност 
која подиже ниво 

стреса код ученика. 
Оцењивањем и 

евалуацијом треба да се 
обезбеди напредовање 

ученика у складу са  
оперативним задацима и 
квалитет и ефикасност 
наставе. Оцењивање се 
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Одећа:  
- одевни предмети за одреñене прилике 

(формално и неформално одевање)  
- народна ношња земаља чији се језик 

изучава  
Окружење:  

- суседски односи  
- екологија, однос према човековој 

околини  
Остало:  

- знаменитости земаља чији се језик учи  
- пригодна дечја прича или бајка  

- бројеви до 1.000  
- исказивање времена (детаљно)  

- коришћење новца  
Програм за четврти разред подразумева 

комуникативне функције као и у 
претходном разреду. Оне се  

усложњавају лексичким и граматичким 
садржајима предвиñеним 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.  
Иако су комуникативне функције исте 

као у претходном разреду, оне су 
структурално и лексички у складу са  
програмом за стране језике за четврти 

разред основне школе.  
Komunikativne funkcije  

1. Predstavljanje sebe i drugih;  
2. Pozdravljanje;  

3. Identifikacija i imenovanje osoba, 
objekata, delova tela, životinja, boja, 

brojeva itd. (u vezi sa temama);  
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;  

релативнимкритеријумима 

тачности те узор није изворни 
говорник;  

- с 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, дечји 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;  

- од четвртог разреда наставник 
упућује ученике у законитости 

усменог и писаног кода и њиховог  
меñусобног 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 
динамичног, заједнички 

припремљеног и прилагоñеног 
скупа 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 прилагоñавати потребама 

наставе из дана у дан;  
- рад на пројекту као задатку који 

остварује корелацију с другим 

поштујући социокултурне норме 

комуникације.  
Знања о језику 

1 
Препознаје основне принципе граматичке 

и социолингвистичке компетенције 
уочавајући значај личног  

залагања у процесу учења страног језика.  
_______  

1 
Под знањем о језику подразумева се 

функционално знање, односно способност 
ученика да језичке  

структуре правилно употреби у датој 
комуникативној ситуацији.  

Задаци на нивоу језичких вештина  
Разумевање говора  
Ученик треба да:  

- разуме општи садржај кратких и 
прилагоñених текстова после неколико 

слушања;  
- разуме краће дијалоге (до 5 реплика / 

питања и одговора), прилагоñене приче и 
песме у оквиру тема  

предвиñених програмом, које чује уживо, 
или са аудио-визуелних записа и 

адекватно реагује на појединачне  
делове усмених порука издвајајући битне 
информације (датум, време, место, особе, 

количину...);  
- разуме и реагује на одговарајући начин 

на усмене поруке у вези са личним 
искуством и са активностима на  

часу (позив на игру, заповест, упутство, 

догаñај из непосредне прошлости и 
планови за будућност итд.).  
Разумевање писаног текста  

Ученик треба да:  
- разуме краћи текст (до 50 речи), 

написане речи и реченице састављене 
углавном од познатих језичких  

елемената (речи и језичке структуре 

предвиñене програмом);  
- разуме основна значења кратких 

писаних и илустрованих текстова о 
познатим темама;  

- разуме и реагује на одговарајући начин 
на писане поруке у вези са личним 

разреду, тј. договори и мини-пројекти;  
9. Цртање по диктату, израда сликовног 

речника;  
10. "Превоñење" исказа у гест и геста у 

исказ;  
11. Повезивање звучног материјала са 
илустрацијом и текстом, повезивање 

наслова с текстом или, пак,  
именовање наслова;  

12. Заједничко прављење илустрованих и 
писаних материјала;  

13. (извештај/дневник са путовања, 
рекламни плакат, програм приредбе или 

неке друге манифестације);  
14. Разумевање писаног језика:  

а) уочавање дистинктивних обележја која 
указују на граматичке специфичности 

(род, број, глаголско време,  
лице...)  

б) препознавање везе измеñу група слова 
и гласова  

в) одговарање на једноставна питања у 
вези с текстом, тачно/нетачно, 

вишеструки избор  
г) извршавање прочитаних упутстава и 

наредби  
14. Увоñење дечје књижевности и 

транспоновање у друге медије: игру, 
песму, драмски израз, ликовни израз;  

15. Писмено изражавање:  
а) повезивање гласова и групе слова  

б) замењивање речи цртежом или сликом  
в) проналажење недостајуће речи 

(употпуњавање низа, проналажење 

"уљеза", осмосмерке, укрштене речи, и  
слично)  

г) повезивање краћег текста и реченица са 
сликама/илустрацијама  

д) попуњавање формулара (пријава за 
курс, претплату на дечји часопис или сл., 

налепнице за кофер)  
ñ) писање честитки и разгледница  

е) писање краћих текстова.  
 

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).  
Начини провере морају 

бити познати 
ученицима, односно у 

складу са техникама, 
типологијомвежби и 

врстама  
активности које се 

примењују на редовним 
часовима. 
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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;  

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 sa primerima  

Engleski jezik  
1. Upotreba odreñenog i neodreñenog 

člana u rečeničnom kontekstu (osnovni 
principi i najčešće  

kombinacije) - i receptivno i produktivno:  
I have a new book.  

The book is very interesting.  
2. Slaganje imenica i zamenica sa 

glagolima u licu i broju (osnovni principi i 
najčešće kombinacije) - i  
receptivno i produktivno:  

I speak, you speak, he/she/it speaks, etc.  
Do you speak English? Does she speak 

English?  
3. Oblici ličnih zamenica - i receptivno i 

produktivno (bez gramatičkih objašnjenja 
ukoliko učenici na njima  

ne insistiraju):  
I, you, he/she/it, we, you, they, me, you, 

him/her/it, us, you, them  
4. a) Receptivno i produktivno:  

- The Simple Present Tense, the Present 
Continuous Tense  

She goes to school every day. They are 
watching TV now.  

- Prošlo vreme, samo odreñeni broj 
najfrekventnijih glagola i receptivno i 

produktivno, kao kompletne fraze  
(bez gramatičkih objašnjenja ukoliko 

предметима и подстиче ученике на 

студиозан  
и истраживачки рад;  

- за увоñење новог лексичког 
материјала користе се познате 

граматичке структуре и обрнуто.  
 

искуством и са активностима на  
часу (позив на игру, заповест, упутство, 

догаñај из непосредне прошлости и 
планови за будућност итд.).  

Усмено изражавање  
Ученик треба да:  

- разговетно изговара гласове, акцентује 
речи, поштује ритам и интонацију;  

- самостално даје информације о себи и 

окружењу;  
- описује у неколико реченица познату 

радњу или ситуацију, препричава општи 
садржај прочитаног или саслушаног  
текста, користећи усвојене језичке 

елементе и структуре.  
Интеракција  

Ученик треба да:  
- у стварним и симулираним говорним 

ситуацијама са саговорницима размењује 
исказе у вези са контекстом  

учионице, активностима у учионици, 
свакодневним активностима и договорима 

(у садашњости и будућности),  
као и догаñајима из непосредне 

прошлости;  
- размењује информације о хронолошком 

и метеоролошком времену;  
- учествује у комуникацији (у пару, у 
групи итд.) поштујући социокултурне 

норме комуникације (тражи реч, не  
прекида саговорника, пажљиво слуша 

друге...);  
- препознаје кад нешто не разуме, 

поставља питањаи тражи разјашњења.  
Писмено изражавање  

Ученик треба да:  
- допуњава и пише реченице и краће 

текстове (до 5 реченица, односно 20 речи), 
чију кохерентност и кохезију  

постиже користећи језичке елементе 
предвиñене програмом и у вези са 

познатим писаним текстом или визуелним  
подстицајем, користећи познате тематске 

и језичке елементе;  
- препричава текст, пише честитку или 
разгледницу, поруку, позивницу и др.;  

- попуњава формулар или пријаву (име, 
презиме, улица и број, место и поштански 
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učenici na njima ne insistiraju:  
The Past Simple Tense, the Present Perfect 

Tense  
She made a cake yesterday. She has never 

been in London.  
- Buduće vreme pomoću going to i the 

Future Tense:  
I am going to see my grandparents.  

They will come tomorrow.  
b) Osnovni glagolski izrazi - receptivno i 

produktivno:  
I am hungry. He is cold. They are feeling 

thirst.  
I like cooking.  

v) Najčešći modalni glagoli - receptivno i 
produktivno (bez gramatičkih objašnjenja 

ukoliko učenici ne  
insistiraju):  

must, can, may  
I must go. You mustn't touch it! Can I sit 

here? I had to go earlier.  
g) Imperativ - receptivno i produktivno 
kao kompletne fraze (bez gramatičkih 

objašnjenja ukoliko učenici na  
njima ne insistiraju)  

Come in. Stop talking. Let's go.  
d) Bezlične konstrukcije sa infinitivom  

It is important to study English. 

број, датум роñења).  
Знања о језику 

2 
Ученик треба да:  

- препознаје и користи предвиñене 
граматичке садржаје (глаголска времена: 

садашње, прошло и будуће време  
у јасно контекстуализованим структурама, 

односно без теоријског објашњавања и 

инсистирања на апсолутној  
граматичкој тачности);  

- поштује ред речи у реченици;  
- користи језик у складу са нивоом 

формалности комуникативне ситуације 
(нпр. форме учтивости);  

- разуме везу измеñу сопственог залагања 
и постигнућа у језичким активностима.   
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3.4.3.МАТЕМАТИКА 

 

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

апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени 

стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких 

појмова.  

 
Садржаји по темама 

 
Начин остваривања рада 

 
Стандарди-исходи 

Активности 

ученика у 

образовно-
васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-
васпитном раду 

 
1.Бројеви                                            
Скуп природних бројева  нулом.  
Декадни систем записивања бројева. 
Месна вредност цифре. 
Својства скупа природних бројева. 
Сабирање и одузимање (писмени 

поступак). 
Множење и дељење (писмени поступак).  
Својства рачунских операција (изражена 

формулама). 
Изрази са више операција (бројевни изрази 

и изрази са променљивом). 
Једначине и неједначине у скупу N0.  

Разломци облика  (m, n ≤ 10).  

Упоређивање разломака са једнаким 
бројиоцима.  
Једнакост разломака.  
Сабирање и одузимање разломака са 

једнаким имениоцима.  
Децимални запис броја са две децимале.  
Сабирање и одузимање децималних 

бројева.     

 
Проширује се блок бројева на 

коме се ради, упознавањем 

природних бројева већих од 1000 и 
формирањем појма скупа 

природних бројева N и скупа 

природних бројева са нулом N0. 
Упознају се својства скупа N0: 
уређеност, кардиналност, 
ограниченост са леве стране као и 

својства рачунских операција 

(замена места сабирака, 

здруживање сабирака, замена 

места чинилаца, 0 као сабирак, 1 

као чинилац, множење збира и 

разлике бројем, сталност збира и 

разлике). Бројеви се представљају 

у декадном запису као збирови 

вишеструких декадних јединица (4 

321 = 4000 + 300 + 20 + 1) или 

збира производа једноцифрених 
бројева и декадних јединица (4 321 

= 4 · 1000 + 3 · 100 + 2 · 10 + 1 · 1). 
Одређује се месна вредност цифре 

у броју. Поступни развој појма 

броја подстиче се визуелним 

представљањем бројева на 

− прочита, запише и упореди природне 

бројеве и прикаже их на бројевној правој; 
− одреди месну вредност цифре; 
− изврши четири основне рачунске 

операције у скупу N0;  
− састави израз, израчуна вредност 

бројевног израза и примени својства 

рачунских операција; 
− реши једначине и неједначине и провери 

тачност решења; 
− реши проблемски задатак користећи 

бројевни израз, једначину или 

неједначину; 
− процени вредност израза са једном 

рачунском операцијом; 
− одреди вишеструке декадне јединице 

најближе датом броју; 

− прочита и запише разломке облика  

(m, n ≤ 10); 

− упореди разломке облика  са једнаким 

 
 
 
посматра, слуша, 

објашњава, 

учествује у раду и 

разговору, 

процењује, 

закључује, 
претвара, 

проверава, користи 

е-уџбеник, тражи 

објашњења; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
посматра, слуша, 

објашњава, 

 
-Користи 

различите 

поступке за 

мотивисање 

ученика;                      
 
-Примењује 

адекватне облике, 
методе и средства 

рада; 
-Усмерава 

интеракције међу 

ученицима, тако 

да оне буду у 

функцији 

учења(употреба 

питања, идеја, 

коментара...) 
 
 
 
- Похваљује њихов 
напредак; 
 
 
 

n
m

n
m

n
m
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бројевној правој као и 

активностима одређивања 

најближе (вишеструке) декадне 

јединице. 
 Знања о рачунским операцијама 

даље се проширују писменим 

поступцима сабирања и 

одузимања, множења и дељења у 

скупу природних бројева, 

упознавањем поступака прво уз 
помоћ таблица месних вредности, 

а затим скраћеним поступцима са 

потписивањем.                                                      
Утврђују се својства операција 

која се изражавају реторички и 

симболички (формулама). Кроз 

примере ученицима се указује на 

функционалну примену  
својстава операција при рачунању.  
Решавају се просте и сложене 

једначине (a  x ± b = c, a – b  x = c 
, x : a ± b = c, a – x : b = c, a : x ± b 
= c, a – b : x = c, a  (x ± b) = c, a  (b 
– x) = c, (x ± b) : а = c, (а – x) : b = 
c, a : (x ± b) = c, a : (b – x) = c) и 

просте неједначине (у којима су 

релацијски знаци <, >, ≤ или ≥) са 

решењима из скупа N0. 
Проблеми се задају у текстуалној 

форми, сликом, табелом или 

графиком (стубичастим 

дијаграмом и сликовним 

дијаграмом у коме један симбол 

може представљати више од 

једног објекта). 
Даље се развија појмовно 

разумевање разломка облика  

(m, n ≤ 10) анализом визуелних 

представа помоћу правоугаоних 

модела, кружног дијаграма и др. 
Упоређивање разломака заснива се 

бројиоцима или имениоцима;  
− сабере и одузме разломке са једнаким 

имениоцима; 
− запише резултат мерења дужине 

децималним бројем са највише две 

децимале; 
− сабере и одузме децималне бројеве са 

највише две децимале; 
− чита, користи и представља податке у 

табелама или графичким дијаграмима;  
− формира низ на основу упутства; 
− реши задатак применом различитих 

начина представљања проблема; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

учествује у раду и 

разговору, 

процењује, 

закључује, 

претвара, 

проверава, користи 

е-уџбеник, тражи 

објашњења; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
посматра, слуша, 

објашњава, 

учествује у раду и 

разговору, 

процењује, 

закључује, 

претвара, 

проверава, користи 
е-уџбеник, тражи 

објашњења; 

 
 
 
 
-Пружа потпуну и 

разумљиву 

повратну 

информацију  
ученицима о 

њиховом раду; 
-Адекватно реагује 

на међусобна 

неслагања 

иконфликте у 

одељењу; 
                        -
планира, припрема 

материјале, даје 

објашњења; 

упућује ученике 

на одговарајуће 
изворе знања; 

прати реализацију 

активности, 

интегрише 

садржаје, 

проверава 

оствареност 

исхода; 

n
m
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2.Мерење и мере                              
Мерење површине (m2, dm2, cm2, mm2, km2, 
ha, a).                                                                    
Површина квадрата и правоугаоника.                               
Површина квадра и коцке.                                  
Мерење запремине (m3, dm3, cm3, mm3).                    
Запремина квадра и коцке.                    

                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

на визуелним представама при 

чему се прво обнавља 

упоређивање разломака са 

једнаким имениоцима, а затим се 

раде случајеви упоређивања 

разломака са једнаким 

бројиоцима. Уочавају се 

еквивалентни разломци. Сабирају 

се и одузимају разломци са 

једнаким имениоцима, 
представљени визуелно, при чему 

се раде само случајеви код који је 

резултат мањи или једнак два 

цела. 
Упознаје се децимални запис 

бројева са највише две децимале у 

контексту мерења дужине. 

Поступци сабирања и одузимања 

бројева у децималном запису 

обухватају само једноставне 

случајеве бројева са истим бројем 
децимала код којих је збир цифара 

на истој позицији у бројевима који 

се сабирају или одузимају мањи од 

10 (нпр. 1,3 + 0,2 = 1,5; 1,37 + 0,21 

= 1,58 и 1,7 − 0,2 = 1,5; 1,74 − 0,21 
= 1,53). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− прочита, упореди и претвори јединице за 

мерење површине и запремине; 
− израчуна површину квадрата и 

правоугаоника; 
− израчуна површину и запремину квадра и 

коцке; 
-реши проблемске задатке у контексту 

мерења. 
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3.Геометрија                                                     
Квадар и коцка. 
 

 

 

 

Увођењу стандардних мерних 

јединица за површину (mm2, cm2, 
dm2, m2, a, ha, km2) треба да 

претходи обнављање мерења 

дужине и одговарајућих 

стандардних јединица мере, као и 

подсећање на концепт мерења 

површине геометријских фигура, 

који су ученици упознали у трећем 

разреду без увођења стандардних 
јединца. Важно је да ученици 

овладају претварањем мерних 

јединица из већих у мање и 

обрнуто, вишеименованих у 

једноименоване и обрнуто, као и 

упоређивањем величина датих у 

истим или различитим мерним 

јединицама. Неопходно је да 

ученици повежу идеју 

поплочавања правоугаоника 

подударним квадратима са 
формулом за израчунавање 

површине правоугаоника. 
Са практичног становишта веома 

су корисни задаци у којима треба 

израчунати површину фигуре која 

се једноставно може разложити на 

правоугаонике и квадрате 
По аналогији са 

развијањем концепта мерења 

дужине и површине, уводи се 

појам запремине коцке и квадра и 

стандардне мерне јединице за 
запремину (mm3, cm3, dm3, m3). 
Формулу за израчунавање 

запремине квадра треба повезати 

са идејом попуњавања квадра 

истоветним коцкама   
Стандардне мерне јединице за 

запремину треба повезати са 

јединицама за мерење запремине 

течности (l, dl, cl, ml, hl), које су 

уведене у трећем разреду. 

− именује елементе и опише особине 

квадра и коцке; 
− црта мреже и прави моделе квадра и 

коцке; 
− препозна сликовну представу изгледа 

тела посматраног са различитих страна; 
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Пожељно је поменуте везе 

илустровати пресипањем воде из 

боце од 1 l у коцку странице 1 dm. 

Сипање воде из обичне кухињске 

мензуре може послужити за 

практично одређивање запремине 

посуда.  
 
Тема Мерење и мере веома је 

важна за повезивање 
аритметичких и геометријских 

садржаја. Примене једначина 

треба илустровати погодним 

примерима и задацима у којима се 

примењују формуле за 

израчунавање површине и 

запремине. 
 
 
Обраду нових садржаја треба да 

прати обнављање свих важних 
геометријских појмова из 

претходних разреда. Важно је 

повезати појмове фигура, линија, 
тачка редом са појмовима 

страна, ивица, теме, истаћи 

паралелност и нормалност међу 

појединим ивицама квадра, 

односно подударност међу 

наспрамним странама квадра. 

Својства квадра и коцке треба 

повезати са својствима 

правоугаоника и квадрата, 
илуструјући одговарајуће везе и на 

моделима квадра и коцке, и на 

њиховим мрежама. 
Зато је пожељно код ученика 

развијати вештину представљања 

геометријских тела цртањем 

одговарајућих слика у равни 

(слободном руком и 

геометријским прибором). Веома 

је важно да ученици коректно 
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употребљавају пуне и испрекидане 

линије за приказивање видљивих и 

невидљивих ивица тела у односу 

на изабрани правац посматрања, 

као и да уочавају елементе (пре 

свега праве углове) који нису 

веродостојно приказани на равној 

слици. Цртање у квадратној или 

тачкастој мрежи погодно је да се 

ученицима предоче разни начини 
представљања квадра и коцке у 

зависности од правца посматрања. 

Развоју визуелне перцепције могу 

допринети задаци који се односе 

на тела састављена од коцки истих 

димензија и у којима се захтева 

бројање коцки и цртање фигура 

које се виде посматрањем тела са 

предње и задње стране, одозго и 

одоздо, слева и здесна. Довољно је 

посматрати тела сачињена од 
једноцифреног броја коцки. 
Препоручљиво је одговарајућим 

софтверским апликацијама 

генерисати разноврсне мреже 

квадра (коцке) и симулирати 

њихово склапање, приказивати 

слике истог тела из различитих 

праваца посматрања итд. Употреба 

софтверских апликација (нпр. за 

виртуелно састављање коцке) не 

сме да замени ниједну од 

традиционалних наставних 
активности (нпр. прављење модела 

коцке од картона), већ да буде 

додатак који ће допринети 

ефикаснијој реализацији наставног 

процеса. 
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3.4.4.ПРИРОДА И ДРУШТВО 
 

Циљ предмета:  упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему;                   

Разред:ЧЕТВРТИ                                 Годишњи фонд часова: 72 

 
Садржаји по темама 

 
Начин остваривања рада 

 
Стандарди-исходи 

Активности 

ученика у 

образовно-
васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-
васпитном раду 

МОЈА ОТАЏБИНА – РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА 

1.Природне и друштвене одлике 

Србије               
Положај, територија, граница и симболи 
Србије (грб, застава и химна) и 

национална валута. 
Природне карактеристике Србије – 
рељеф, воде, шуме. 
Типичне, ретке и угрожене врсте биљака 

и животиња – значај и заштита. 
Национални паркови Србије. 
Друштвене карактеристике Србије 

(становништво, насеља и делатности). 

Грађани Србије (права и обавезе, 

демократски односи и 
интеркултуралност). 
Привредне карактеристике Србије 

(природни ресурси и делатности у 

различитим крајевима). 
Одржива употреба природних ресурса 

(извори енергије, чиста вода, чист ваздух, 

плодно земљиште, руде, разноврсност 

биљног и животињског света).  
2. Човек – природно и душтвено биће                                                   
Човек–природно, друштвено и свесно 

биће. 
Физичке промене у пубертету. 
Дигитална безбедност и последице 

 
– организовање часова у природи 

у циљу уочавања видљивих 

карактеристика живог света у 
окружењу, – Илустровање појава 

и процеса из свакодневног 

живота – ученици вербално или 

ликовно изражавају своја 

запажања; – примењивати 

поступак процењивања – 
применити поступак груписања – 
уочавање сличности и 

различитости ради 

класификовања; – примена 

поступака праћења и посматрања 

ради запажања промена; – 
применити различите поступке 

бележења (записивање графичко, 

симболичко, електронско 

бележење опажања) – примена 

тимског, групног и рада у пару;                                       
- у циљу планирања даљег рада, 

али и лакшег усвајања знања 

уважавају се искуства и знања 

које је ученик изградио ван 

школе, - подстицањем примене 

наученог у свакодневном животу 
- илустровање појава и процеса 

из свакодневног живота – 
навођење, показивање, 

објашњавање примера из 

– одреди положај и границу Србије, 

положај главног града и већих насеља 

на географској карти Србије; 
– одреди положај и именује природне и 

друштвене објекте на географској карти 

Србије;  
– повеже различите природно-географске 

карактеристике Србије са размештајем 

становништва, изгледом насеља и 

делатностима људи; 
– уважава националну и културну 

разноликост као основу за суживот свих 

грађана Републике Србије; 
– представи знамените личности, 

културна добра и природне лепоте по 

којима је Србија препознатљива у 

свету; 
– у дискусији даје предност коришћењу 

локалних производа, производа 

направљених од рециклираних 

материјала, као и коришћењу 

обновљивих природних ресурса; 
– повеже промене у изгледу свог тела и 

понашања са одрастањем; 
– планира своје дневне активности и 

време проведено уз ИКТ уређаје; 
– затражи помоћ уколико се суочи са 

 
– Посматрање са 

усмереном 

иконцентрисаном 
пажњом ради 

јасног запажања и 

уочавања света у 
окружењу 

(уочавање видних 

карактеристика);                            
– Описивање – 
вербално или 

ликовно 

изражавање 

спољашњих и 

унутрашњих 
запажања; – 
Процењивање – 
самостално 

одмеравање; – 
Груписање – 
уочавање  
сличности и 

различитости ради 

класификовања; – 
Праћење – 
континуирано 
посматрање ради 

запажања 

промена; – 
Бележење – 

 
-Користи 

различите 

поступке за 
мотивисање 

ученика;                      
 
-Примењује 

адекватне облике, 

методе и средства 

рада; 
-Усмерава 

интеракције међу 

ученицима, тако 

да оне буду у 

функцији 
учења(употреба 

питања, идеја, 

коментара...) 
 
- Похваљује 

њихов напредак; 
 
 
 
 
 
 
 
-Пружа потпуну и 

разумљиву 
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прекомерног коришћења информационо-
комуникационих технологија; 

непримерени садржаји. 
 3.Материјали                        
Смеше(течности,храна,земљиште 

ваздух). 
Раздвајање састојака смеше 

(просејавање, одливање, цеђење, 

испаравање). 
Наелектрисавање предмета од 
различитих материјала. 
Електрична проводљивост – 
проводници и изолатори. 
Рационална потрошња електричне 

енергије и правилно руковање 

електричним апаратима у домаћинству. 
Магнетна својства материјала (природни 

магнети, могућност намагнетисавања 

тела и својства које тада испољавају). 
Запаљиви материјали (ознаке за 

запаљиве материјале). 
Ваздух – кисеоник као чинилац 

сагоревања. 
Опасност и заштита од пожара. 
4. Прошлост Србије 
Живот у далекој прошлости (долазак 

Словена на Балканско полуострво, 

области које су Срби населили; начин 

живота). 
Српска држава за време владарске 

породице Немањића – успон и слабљење 

(владари – Стефан Немања, цар Душан, 

цар Урош; култура, начин живота). 
Живот под турском влашћу (начин 

живота, облици пружања отпора). 
Настанаки развој модерне српске државе 

(Први и Други српски устанак –узрок и 

ток; вође устанка; култура, начин 

живота).  
Србија у савремено доба (Први светски 

рат, настанак југословенске државе, 

Други светски рат, промена облика 

владавине, распад југословенске државе 

природног и друштвеног 

окружења; -описивање – 
вербално или ликовно 

изражавање; -– примена 

поступака праћења и посматрања 

ради запажања промена; – 
применити различите поступке 

бележења (записивање графичко, 

симболичко, електронско 

бележење опажања) -примена 
игровних активности – 
дидактичке, едукативне и 

спонтане игре; - планирати и 

реализовати активности у оквиру 

минипројекта – осмишљавање и 

реализација. 
– интегрисањe садржаја у којем 

постоји хоризонтална и 

вертикална повезаност унутар 

истог предмета и различитих 

наставних предмета; – осмислити 
задатке којима се подстиче 

радозналости и интересовања за 

учење и континуирано 

сазнавање; – илустровање појава 

и процеса из свакодневног 

живота – навођење, показивање, 

објашњавање примера из 

природног и друштвеног 

окружења; – примена 

индивидуализоване и 

кооперативне наставе -планирати 

мини-пројекте - примена тимског 
и групног рада 
– организовање часова у природи 

у циљу уочавања и усвајања 

појмова везаних за кретање, – 
Илустровање појава и процеса из 

свакодневног живота – ученици 

вербално или ликовно изражавају 

своја запажања; – Применити 

кооперативно учење – 
прилагођавати задатке сваком 

непримереним садржајима у 

дигиталном окружењу;  
– идентификује и самостално раздваја 

смеше просејавањем, одливањем, 

цеђењем и испаравњем; 
– испита електричну проводљивост 

материјала помоћу једноставног 

струјног кола; 
– наведе примере штедљивог коришћења 

електричне енергије; 
– наведе примере употребе магнета у 

свакодневном животу;  
– наведе примере превенције и заштите 

од пожара; 
– прикаже хронолошки на ленти времена 

значајне историјске догађаје и 

личности; 
– опише начин живота људи кроз време 

користећи различите изворе 

информација; 
– представи ток и резултате истраживања 

(писано, усмено, помоћу ленте времена, 

презентацијом и/или цртежом и др); 
– пронађе и одабере потребне 

информације из различитих извора 

(писаних, сликовних, дигиталних); 
– повеже резултате рада са уложеним 

трудом; 
– сарађује са другима у групи на 

заједничким активностима; 
– учествује у друштвено-корисним 

акцијама уз подршку одраслих. 
 
 
 
 
 
 

записивање 

графичко, 

симболичко, 

електронско 

бележење 

опажања; – 
Практиковање – у 

настави, 

свакодневном 

животу и 
спонтаној игри и 

раду; – 
Експериментисањ

е – намерно 

модификоване 

активности, 

огледи које изводи 

сам ученик; – 
Истраживање – 
испитивање 

својстава и 
особина, веза и 

узрочно-
последичних 

односа;                   
– Сакупљање – 
прављење 

колекција, збирки, 

албума из 

природног и 

друштвеног 

окружења;     – 
Стварање – 
креативна 

продукција; – 
Играње – 
дидактичке, 

едукативне и 

спонтане игре;                        
– Активности у 

оквиру мини-
пројекта – 
осмишљавање и 

повратну 

информацију  
ученицима о 

њиховом раду; 
 
-Адекватно 

реагује на 

међусобна 

неслагања 

иконфликте у 
одељењу; 
- 
планира, 

припрема 

материјале, даје 

објашњења; 

упућује ученике 

на одговарајуће 

изворе знања; 

прати реализацију 

активности, 
интегрише 

садржаје, 

проверава 

оствареност 

исхода; 
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и осамостаљење Србије; култура, начин 

живота). 
 

 

ученику или групи, зависно од 

њихових способности –

прожимати забаву и учење при 

чему ће основ бити стваралачке 

игре 
– организовање часова у природи 

у циљу уочавања и усвајања 

појмова везаних за кретање, -у 

току демонстративне мотоде 

узимати познате предмете, али и 
модели или макете на којима је 

могуће уочити оно што је 

карактеристично, неку  
њихову особину, поједине делове 

– применити кооперативно учење 

да би се остварила интеракција 

међу ученицима и вршњачко 

учење – прилагођавати задатке 

сваком ученику или групи, 

зависно од њихових способности                               
Ученике је потребно подстицати 
да узму учешће у локалним 

акцијама заштите животне 

средине. 
Свакодневно бележење током 

године Пресек стања на м након 

обрађене области Пресек стања 

по тромесечном нивоу,   Провера 

на крају школске године;  

реализација. 

посматра, слуша, 

објашњава, 

учествује у раду и 

разговору, 

илуструје, описује, 

користи е-
уџбеник, прави 

белешке, одговара 

на питања, 
истражује, 

презентује рад,; 
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3.4.5.ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Циљеви предмета: Да разноврсним и систематским моторичким активностима допринесе  интегралном развоју личности ученика ,развоју моторичких 
способности,стицању,усавршавању и примени моторичких умења,навика и необходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

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

Активности наставника у 
образовно-васпитном 

раду 

КОМПОЗИЦИЈА 

-Разликовање и повезивање 
дводимензионалних и 

тродимензионалних облика; 
-Граде искуства и критеријуме према 

захтевима програма,ликовних 
уметности и ликовних појава у животу; 

 

-Опажање  
– Примање (значи да треба 

опредметити опажање). 
– Разумевање опажене и 

примљене визуелне 
информације.                      

– 
-Поступање према 
опаженој и примљеној 
информацији. 

-Посматрање,усвајање нових 
знања; 
-Дефинисање нових појмова; 
-Именовање  праћење и 
повезивање знања;  
Илустровање,самостални рад; 
- Решавање проблема;  
-Истраживање; 

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

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

-Разликовање и повезивање 
дводимензионалних и 
тродимензионалних облика; 
-Граде искуства и критеријуме према 
захтевима програма,ликовних 
уметности и ликовних појава у животу; 

 

-Опажање  
– Примање (значи да треба 

опредметити опажање). 
– Разумевање опажене и 

примљене визуелне 
информације.                      

– 
-Поступање према 

опаженој и примљеној 
информацији. 

-Посматрање,усвајање нових 
знања; 
-Дефинисање нових појмова; 
-Именовање  праћење и 
повезивање знања;  
Илустровање,самостални рад; 
- Решавање проблема;  
-Истраживање; 

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

НАСЛЕЂЕ 

-Усвајање знања о уметничким 
делима,уметницима и њиховом 
доприносу у раду и стваралаштву. 
Прилагоћавање уметничких дела 
узрасту ученика. 
-Препознавање ликовних техника 

-Опажање  
– Примање (значи да треба 

опредметити опажање). 
– Разумевање опажене и 

примљене визуелне 
информације.                       

-Поступање према 
опаженој и примљеној 

информацији. 

-Посматрање,усвајање нових 
знања; 
-Дефинисање нових појмова; 
-Именовање  праћење и 
повезивање знања;  
Илустровање,самостални рад; 
- Решавање проблема;  
-Истраживање; 

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

СЦЕНА 

--Усклађивање ликовног рада са 
другим 
медијима(звуком,покретом,литерал
ним изразом и сценским 
амбијентом); 
 

 

-Опажање  
– Примање (значи да треба 

опредметити опажање 
– Разумевање опажене и 

примљене визуелне 
информације.                       

-Поступање према 
опаженој и примљеној 

информацији. 

-Посматрање,усвајање нових 
знања; 
-Дефинисање нових појмова; 
-Именовање  праћење и 
повезивање знања;  
Илустровање,самостални рад; 
- Решавање проблема;  
-Истраживање; 

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

 
 



123 

 

3.4.6.МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

 
 

Циљ учења Музичког васпитања је инсистирање на развоју критичко-аналитичког мишљења,да помогне ученицима да превазиђу површно 

расуђивање,да развију лично гледиште,као и да науче како да артикулишу  своје креативне и уметничке изборе.Развију креативне и 

стваралачке способности. 
 
 

Садржаји по темама Начин остваривања рада Исходи 
На крају разреда ученик ће 

моћи да: 

Активности ученика у 

образовно-васпитном 

раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном 

раду 
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ: 
Композиције,различитог 

карактера,Елементи музичке 

изражајности-
инструмент,глас,мелодијска 

линија,темпо,ритам,динамика-Дела 

фолклорне традиције српског и 

других народа. 
Музичка прича,Музика у служби 

других медија,Музички 

бонтон,Музика и здравље. 

Осмишљене једноставне 

кореографије,израду дечијих 
ритмичких инструмената од 

различтих материјала,уз 

стварање једноставне 

ритмичке и мелодијске 

пратње,музичке 

импровизације,музичка 

питања и 

одговоре,компоновање 

мелодије на задати 

текст,одабир познатог 

музичког садржаја на задати 
текст 

Исходи се достижу 

,музичким,опажајним и 

сазнајним активностима 

ученика.Да би ученици 

достигли  очекиване 

исходе,наставник реализује 
наставу,користежи 

слушање,глас.Корелација 

између предмета може бити 

полазиште за бројне 

активности у којима ученици 

могу бити учесници као 

истраживачи,креатори и 

извођачи. 

Изводи различите музичке 

покрете 
Корити различите реквизите 
Плеше 
Развија креативне 

способности ,слушањем 

Припрема пропратне 

реквизите и техничка 
средства 
Објашњава и демонстрира 
Прати, коригује саветује 

процењује 

Слушање музике- 
Композиције различитог 

карактера,елементи музичке 

изражајности-
линија,темпо,ритам,динамика.Вокална 

и инструменталнамузика,музика у 

служби других медија,музички 

бонтон,музика и здравље.У оквиру 

слушања музике,наставне 

јединице:Слушање музике,Химна 

одељења,Лабудово језеро,Мала ночна 
музикаФрулашки разговор,Ја посејах 

лубенице. 
 

На часу треба да преовлађује 

активност којом се савладава 

нови музички 

садржај,ученици путем 

одрешених задатака 

остварују и развијају лични 

однос према музици,активно 

слушање музике,лично 

музичко изражавање у 

корелацији са ликовним 
стваралаштвом. 

Демонстрира различите 

музичке покрете 
Развија креативне 

способности 

демонстрирањем 

-Припрема пропратне 

реквизите и помоћна 

техничка средства 
Објашњава и демонстрира 
Прати коригује саветује 

процењује 
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Садржаји по темама Начин остваривања рада Исходи 
На крају разреда ученик ће 

моћи да: 

Активности 

ученика у 

образовно-
васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 

Музичке игре-
дидактичке,певање 
Песама различитог садржаја 

по слуху,певање и свирање 

песама из нотног 

текста.Свирање песама из 

нотног текста,свирање песама 
по слуху,на дечјим 

инструментима или другим 

инструментима.Народни 
Инструментинашег и других 

крајева.Музичке 

драматизације,крешендо,декре 
шендо,темпо,боја,трајање-
цела нота,и пауза,савладавање 

тонске висине и 

солмизације,тактирање 3-4,4-4 
такта.Садржаји Извођења 
музике:Химна Светом 

Сави,Птице се 

враћају,Престај,престај 

кишице,Интервали,У Ивана 

господара,Ноћ је тиха 

мирна,Солмизација,Песма о 

ступњевима,Новогодишња 

песма. 
 
 

Свирање се реализује на дечијим и 

алтернативним инструментима.Избор 

инструмената зависи од музичког 

садрћаја.Извођење једноставних и ритмичких 

аранжмана,извођење дводелне,троделне и 

четворотроделне мере,једноставне 

композиције,дечје песмеи модели за певање 

могу се користитии као примери за свирање.У 

извођењу инструменталних аранжмана 
,ученике делити у две или три групе. 

− Достижу се опажајним и 
сазнајним активностима 

ученика.Да би ученици 

достигли одређене 

исходе,наставник реализује 

наставу користећи 

слушање,глас,покрете и 

музичке 

инструменте.Најважнији 

покретач наставе треба да 

буде принцип  мотивације у 

подстицању максималног 

учешћа у музичком 
доживљају. Исход музичке 

наставе је и да ученици 

буду истраживачи,креатори 

и извођачи. 

Изводи различите 

музичке покрете 
Користи 

различите музичке 

реквизите, 
Развија критике и 

креативне 
способности 

слушањем, 
плеше, 
развија креативне 

способности 

демонстрирањем 

уз музичку  
подршку 

наставника. 

Припрема пратеће 

реквизите,прати, 
Демонстрира,исправља,коригује 
Одабира 

садржаје,композиције,пропрема 

литературу. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



125 

 

3.3.7.ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 

Циљеви предмета:  
Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из области 

физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота 

и рада. 
Садржаји по темама Начин остваривања рада Исходи 

На крају разреда ученик ће 

моћи да: 

Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 
Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 

ФИЗИЧКE 

СПОСОБНОСТИ 
Вежбе за развој снаге са и без 

реквизита. Вежбе за развој 

покретљивости са и без 

реквизита. Вежбе за развој 

аеробне издржљивости. Вежбе 

за развој брзине и експлозивне 
снаге. Вежбе за развој 

координације. Примена 

националне батерије тестова за 

праћење физичког развоја и 

моторичких способности. 

1. Развој снаге: - без и са 

реквизитима, - на справама и 

уз помоћ справа. 2. Развој 

покретљивости: - без и са 

реквизитима, - уз коришћење 

справа. 3. Развој 

издржљивости: - трчање, - 
елементарне игре, - вежбање 
уз музику, - плес. 4. Развој 

координације: - извођење 

координационих вежби у 

различитом ритму и 

променљивим условима. 5. 

Развој брзине: - вежбе 

изводити максималном 

брзином из различитих 

почетних положаја на 

одређени знак – старт из 

различитих положаја; - трчање 
са убрзањем; - штафетне игре. 

За ученике који из 

здравствених разлога изводе 

посебно одабране вежбе, 

потребно је обезбедити 

посебно место за вежбање. 

− примени једноставнe, 

двоставне општеприпремне 

вежбе (вежбе обликовања); − 

правилно изводи вежбе, 
разноврсна природна и 

изведена кретања; − комбинује 

усвојене моторичке вештине у 

игри и свакодневном животу; 

− одржава равнотежу у 

различитим кретањима; − 

коригује сопствено држања 

тела на основу савета 

наставника; − правилно држи 

тело; − правилно подиже, носи 

и спушта терет; − изведе 

кретања, вежбе и саставе уз 
музичку пратњу; − изведе 

дечји и народни плес; − 

користи терминологију 

вежбања; − поштује правила 

понашања на вежбалиштима; − 

поштује мере безбедности 

током вежбања; − одговорно 

се односи према објектима, 

справама и реквизитима; 

Изводи вежбе 
Корити различите реквизите 
Плеше 
Трчи са стартом из различитих 

положаја 

Припрема простор и реквизите 
Објашњава и демонстрира 
Прати коригује саветује 

процењује 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 

СПОРТ И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕАтлетика 
Техника трчања. Истрајно 

трчање. Скок удаљ згрчном 

техником. Бацање лоптице из 
залета. Скок увис прекорачном 

техником. 

1. Атлетика Трчање уз 

правилно постављање стопала 

и правилан рад руку, са 

подизањем колена, трчање 

преко препрека, трчање са 

променом ритма, трчање са 
променом правца и смера, брзо 

трчање 40 m са стартом из 

Трчи са стартом из различитих 

положаја 
Изводи скокове удаљ увис 
Баца лопту и лоптицу 

- Припрема простор и 

реквизите 
Објашњава и демонстрира 
Прати коригује саветује 

процењује 
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Спортска гимнастика 
Вежбе на тлу: вежбе и 

комбинације. Прескоци и 

скокови. Вежбе у вису, вежбе 

у упору и вежбе и вежбе 

променама висова и упора. 

Вежбе равнотеже на шведској 

клупи и ниској греди. 

различитих почетних 

положаја, елементарне игре са 
трчањем. Спринтерско трчање: 

вежбе технике трчања, (ниски 

скип, високи скип, забацивање 

потколенице, итд), ниски старт 

и фазе трчања. Истрајно 

трчање: вежбе технике кроз 

континуирано трчање. Скок 

удаљ основни елементи згрчне 
технике. Бацање лоптице у 

даљ: усвајање вежбе у целини. 

Скок увис прекорачном 

техником; Обучавање технике 

врши се у целини а по потреби 

рашчлањивањем на фазе. 
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Спортска 

гимнастика 
Вежбе на тлу: 

вежбе и 

комбинације. 

Прескоци и 

скокови. 

Вежбе у вису, 

вежбе у упору 

и вежбе и 
вежбе 

променама 

висова и 

упора. Вежбе 

равнотеже на 

шведској 

клупи и ниској 

греди. 

1. Вежбе на тлу: Основни садржаји − колут напред из упора 

стојећег опружених ногу, − колут напред преко препреке, − два 

повезана колута назад, − став на лопатицама „свећа“ – опружање 

и издржај, − мост из лежања на леђима уз помоћ, − припремне 

вежбе за вагу претклоном и заножењем, − припремне вежбе за 

став на шакама. Проширени садржаји: − комбинације две и више 

савладаних вежби. Одељењско такмичење са задатом 

комбинацијом вежби. 2. Прескок –- специфичне припремне 

вежбе: Основни садржаји − суножни одскок и доскок на 

повишену површину, − на одскочној дасци (држећи се за руке 

помагача) узастопни суножни скокови, − са неколико корака 

залета једноножни одскок испред даске, доскок суножно на 

даску, одскок, фаза лета и доскок, − упором о козлић неколико 

узастопних одскока са подизањем кукова (суножно и са 
разножењем, доскок на даску суножно (уз помоћ испред и иза 

справе). Проширени програм: − мали козлић, разношка. 

Одељењско такмичење: суножни одскок и доскок на повишену 

површину. 3. Вежбе у вису и упору и променама висова и упора 

(одређене вежбе се могу реализовати и на другим погодним 

справама, уколико су безбедне) Основни садржаји – вратило или 

двовисински разбој – прилагодити висину: наскок у вис предњи, 

померања улево и удесно; њих у вису предњем, – наскок у упор 

предњи на различитим справама; померања у упору, – дочелно 

вратило или нижа притка разбоја: узмак корацима уз косу 

површину до упора предњег активног, – паралелни разбој: упор, 

њих, предњихом упор разножно пред рукама, – дохватни 

кругови: суножним одривом вис узнето (кроз згиб – уз помоћ), 
спуст напред до суножног става (кроз згиб, уз помоћ). 

Проширени садржаји: − одривом једне ноге узмак до упора 

предњег и сп. зањихом саскок. 4. Вежбе равнотеже: шведска 

лупа и ниска греда Основни садржаји − лицем према клупи – 
греди бочно: залети одразом једне ноге наскок у став на другој 

нози, слободном заножити, − различити начини ходања: у 

успону, са згрченим предножењем, са заножењем, са 

одножењем, са високим предножењем, различити начини 

ходања уназад, − скок суножним одскоком, суножни доскок на 

место одскока, − издржаји на једној нози са различитим 

положајима слободне ноге, − окрети на греди усправно, у чучњу 

за 900 и 1800 , − саскок згрчено. Проширени садржаји: − са 

шведског сандука кораком на високу греду, ходање корацима у 

складу са способностима ученика; саскок пруженим телом на 

високо наслагане струњаче (све уз надзор и помоћ наставника) 

− примени једноставнe, 

двоставне општеприпремне 

вежбе (вежбе обликовања); − 

правилно изводи вежбе, 
разноврсна природна и 

изведена кретања; − 

комбинује усвојене моторичке 

вештине у игри и 

свакодневном животу; − 

одржава равнотежу у 

различитим кретањима; − 

коригује сопствено држања 

тела на основу савета 

наставника; − правилно држи 

тело; − правилно подиже, 

носи и спушта терет; − изведе 
кретања, вежбе и саставе уз 

музичку пратњу; − изведе 

дечји и народни плес; − 

користи терминологију 

вежбања; − поштује правила 

понашања на вежбалиштима; 

− поштује мере безбедности 

током вежбања; − одговорно 

се односи према објектима, 

справама и реквизитима; 

Изводи колут 

напред и колт 

везани 
Изводи мост и вагу 
Изводи припремне 

вежбе за став о 

шакама 
Изводи скокове и 

прескакања 
Изводи вежбе на 
разбоју, шведској 

клупи, ниској греди 

Припрема простор и 

реквизите 
Објашњава и 

демонстрира 
Прати коригује саветује 

процењује 
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Садржаји по темама Начин остваривања рада Исходи 

На крају разреда ученик 

ће моћи да: 

Активности ученика у 

образовно-васпитном 

раду 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Основе тимских, спортских и 

елементарних игара 
Између четири ватре Мини-
рукомет. Футсал – „мали 

фудбал“. 

Вођење лопте левом и десном руком (у месту и 

кретању). – Шутирање из места и кретања – бочни и 

чеони шут. – 3.1. Између четири ватре Предвежбе - 
Гађање лоптом у циљ (део зида, медицинка, шведски 

сандук, клупа итд) једном руком; Рука је у висини 

рамена или главе. - Хватање лопте обема рукама у 

наручје, на груди. Игра уз примену правила Основи 
тактике: - Кретање играча у пољу. - Пребацивање лопте 

(највише два пребацивања). - Гађање (у ноге, избор 

играча који се гађа, правац гађања у односу на положај 

саиграча и играча који се гађа...). 3.2. Мини–рукомет – 
Додавање лопте једном руком у месту и кретању. – 
Хватање лопте обема рукама у висини груди у месту и 

кретању. – Тактика – игра „човек на човека“. 3.3. 

Футсал – „мали фудбал“ – Додавање лопте у месту 

унутрашњим делом стопала. – Примање лопте 

унутрашњим делом стопала. – Додавање и примање 

лопте у кретању унутрашњим делом стопала (дупли 

пас). – Шут унутрашњим делом стопала. – Игра на два 
гола. 

− примени правила игре; 

− навија и бодри 

учеснике у игри на начин 

којим никога не вређа; − 

прихвати победу и пораз 

као саставни део игре и 

такмичења; − уредно 
одлаже своје ствари пре 

и након вежбања и у 

другим ситуацијама; − 

правилно изводи и 

контролише покрете у 

различитим кретањима; 

− прати промене у 

тежини и висини код 

себе и других; − 

препозна здравствено 

стање када не треба да 

вежба; − примењује 
хигијенске мере пре, у 

току и након вежбања и 

другим животним 

ситуацијама; − уредно 

одржава простор у коме 

живи и борави; − 

користи здраве 

намирнице у исхрани; − 

повезује различита 

вежбања са њиховим 

утицајем на здравље; − 
препозна лепоту покрета 

у вежбању; − се 

придржава правила 

вежбања; − вреднује 

сопствена и туђа 

постигнућа у вежбању 

Изводи предвежбе 

спортских игара 

лоптом 
Води лопту једном 

руком 
Изводи бацања лопте  

и хватање лопте 
Изводи предвежбе 

фудбала (вођење, 

додавање, примање 

лопте) 

- Припрема простор 

и реквизите 
Објашњава и 

демонстрира 
Прати коригује 

саветује процењује 

 
Плес и ритимика 
Вежбе са вијачом. Вежбе са 

лоптом. Народно коло „Савила 

се бела лоза винова“. Народно 

коло из краја у којем се школа 

налази. 
Полигони 
Полигон у складу са 

реализованим моторичким 

садржајима. 

4. Плес и ритмика – Вежбе са вијачом: њихање вијаче у 

бочној равни (једном и другом руком, обема рукама) 

напред–назад, кружење, отворити вијачу у предручењу, 

два суножна поскока са међупоскоком, два суножна 

поскока без међупоскока са окретањем вијаче напред. 

Зауставити вијачу у предручењу и наставити четири 

поскока са ноге на ногу. Поновити вежбе са окретањем 

вијаче уназад. – Вежбе са лоптом Кружење са лоптом у 

чеоној и бочној равни са обе и једном руком; из 

одручења зибом почучњем, прехват лопте у 
предручењу и зибом почучњем до одручења (лопта у 

другој руци). Бацање и хватање: у задатом ритму у 

месту и кретању, са почучњем, са окретом за 1800 . – 
Народно коло „Савила се бела лоза винова”. – Народно 

коло из краја у коме се школа налази. 

Изводи вежбе 

рекизитима – лопта, 

вијача,  
Изводи народна кола 

и плесове 
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Садржаји по темама Начин остваривања рада Исходи 

На крају разреда ученик 

ће моћи да: 

Активности ученика у 

образовно-васпитном 

раду 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 
Пливање 
Прилагођавање на водену 

средину и основна обука 

пливања. 
 

5. Пливање Наставну тему Пливање, реализују школе 

које за то имају услове у школи или објектима ван ње. 

Вежбе – Правила понашања на пливалишту. – Вежбе 

прилагођавања на водену средину (квашење делова 

тела). – Вежбе дисања. – Вежбе плутања (на леђима 

стомаку и згрчено). – Вежбе клизања (на стомаку и 
леђима). – Рад ногама у води (краул и леђни краул); – 
Рад рукама (краул и леђни краул са даском). – Игре у 

води. 

− примени правила игре; 

− навија и бодри 

учеснике у игри на начин 

којим никога не вређа; − 

прихвати победу и пораз 

као саставни део игре и 
такмичења; − уредно 

одлаже своје ствари пре 

и након вежбања и у 

другим ситуацијама; − 

правилно изводи и 

контролише покрете у 

различитим кретањима; 

− прати промене у 

тежини и висини код 

себе и других; − 

препозна здравствено 
стање када не треба да 

вежба; − примењује 

хигијенске мере пре, у 

току и након вежбања и 

другим животним 

ситуацијама; − уредно 

одржава простор у коме 

живи и борави; − 

користи здраве 

намирнице у исхрани; − 

повезује различита 

вежбања са њиховим 
утицајем на здравље; − 

препозна лепоту покрета 

у вежбању; − се 

придржава правила 

вежбања; − вреднује 

сопствена и туђа 

постигнућа у вежбању 

Изводи предвежбе 

пливања 
Изводи вежбе дисања, 

плутања 
Усваја правила 

понашања на 
пливалишту 
Изводи вежбе рада 

руку и ногу -краул 

Припрема простор и 

реквизите 
Објашњава и 

демонстрира 
Прати коригује 

саветује процењује 

Полигони 
Полигон у складу са 

реализованим моторичким 

садржајима. 

6. Полигони Полигони се примењују након неколико 

обрађених тематских целина (од усвојених вежби у 

складу са са условима за извођење наставе. 

Изводи вежбе на 

полигону 

састављеном од 

различитих реквизита 
Усваја појам 

такмичења, 

такмичарског духа, 

ферплеја, тимског 

рада 
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Садржаји по темама Начин остваривања рада Исходи 
На крају разреда ученик 

ће моћи да: 

Активности ученика у 

образовно-васпитном 

раду 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 
ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 
Култура вежбања и играња 
Основна правила: Између 

четири ватре, Мини-рукомета 

и Футсала. Понашање према 

осталим учесницима у игри 
(према судији, играчима 

супротне и сопствене екипе). 

Чување и одржавање 

материјалних добара. 

Постављање, склањање и 

чување справа и реквизита 

неопходних за вежбање. 

„Ферплеј” (навијање, победа, 

пораз). Породица и вежбање. 

Вежбање као део дневних 

активности. 

У раду са ученицима постепено уводити терминологију 

вежбања и упознати их са утицајем примењених вежби 

на организам. Упознати ученике са основним 

правилима Минирукомета, Футсала, игре Између 

четири ватре. Подсетити ученике на правила понашања 

која важе у просторима за физичко вежбање како у 
школи, тако и ван ње. Истицати неопходност 

поштовања правила понашања током игре и вежбања. 

Развијање свести о потреби чувања својих и туђих 

ствари, справа и реквизита које користе. Упућивати 

ученике да информишу родитеље о вежбању на 

наставним и ваннаставним активностима. Указивати на 

значај вежбања и подстицати ученике на вежбање у 

слободно време. Навикавати ученике да приликом игре 

или такмичења уважавају све учеснике у игри, њихова 

постигнућа и међусобне разлике. 

− примени правила игре; 

− навија и бодри 

учеснике у игри на начин 

којим никога не вређа; − 

прихвати победу и пораз 

као саставни део игре и 
такмичења; − уредно 

одлаже своје ствари пре 

и након вежбања и у 

другим ситуацијама; − 

правилно изводи и 

контролише покрете у 

различитим кретањима; 

− прати промене у 

тежини и висини код 

себе и других; − 

препозна здравствено 
стање када не треба да 

вежба; − примењује 

хигијенске мере пре, у 

току и након вежбања и 

другим животним 

ситуацијама; − уредно 

одржава простор у коме 

живи и борави; − 

користи здраве 

намирнице у исхрани; − 

повезује различита 

вежбања са њиховим 
утицајем на здравље; − 

препозна лепоту покрета 

у вежбању; − се 

придржава правила 

вежбања; − вреднује 

сопствена и туђа 

постигнућа у вежбању 

 
Учествује у 

различитим 

спортским играма 
Усваја појам 

такмичења, 

такмичарског духа, 
ферплеја, тимског 

рада 

Припрема простор и 

реквизите 
Објашњава и 

демонстрира 
Прати коригује 

саветује процењује 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 
Здравствено васпитање 
Моје срце – пулс. Дисање и 

вежбање. Хигијена простора за 

вежбање. Значај воћа и поврћа 

у исхрани. Значај воде за 

организам и вежбање. 

Поступање у случају повреде. 

Моје срце – пулс На начин прилагођен ученику 
објаснити повезаност интензитета вежбања и 

вредности пулса. Мерење пулса на вратној артерији. 

Дисање и вежбање Објаснити ученицима значај 

правилног дисања током вежбања (пешачења, трчања, 

вежби снаге...). Мерење фреквенције дисања (мери се 

удах и издах током једног минута) приликом вежбања 

различитог интензитета. Значај воћа и поврћа у 

исхрани Указивати ученицима на значај редовног 

конзумирања воћа и поврћа ради нормалног 
функционисања организма и обезбеђивања неопходних 

хранљивих материја за вежбање (витамини и минерали, 

угљени хидрати...). Значај воде за организам и вежбање 
Истицање значаја воде у структури и функционисању 

организма. Упознати ученике са важношћу уношења 

воде пре, током и након вежбања. 
Поступање у случају повреде Препознавање основних 

врста повреда (посекотина, одеротина, ударац...) и 

указивање на важност правовременог обавештавања 

наставника, родитеља и других одраслих у случају 

повреде. 

Изводи вежбе 

прати записује 

примењује у 

животним 

ситуацијама 
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3.3.8. ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 
 

Циљ предмета: Планом наставе и учења у првом циклусу основног образовања и васпитања дефинисана је Пројектна настава као облик 

образовно-васпитног рада којим се развијају опште међупредметне компетенције уз употребу информационо-комуникационих технологија. 

Усмерена је на достизање исхода који се првенствено односе на логичко и критичко мишљење као и припрему ученика за лако сналажење 

у свету технике, технологије и рачунарства, како у свакодневном животу, тако и у процесу учења. У складу је са општим исходима 

образовања и васпитања и у функцији је когнитивног, афективног и социјалног развоја ученика. 

Разред: IV                               

 
Садржаји по темама 

 
Начин остваривања рада 

 
Стандарди-исходи 

Активности 

ученика у 

образовно-
васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-
васпитном раду 

Пројектна настава је део целокупног 
образовно-васпитног рада и треба да 

прати наставни процес уважавајући 

специфичности наставних предмета у 

четвртом разреду. Ослонци планирања и 

организације пројектне наставе су: 

уважавање узраста ученика и њихове 

природне радозналости, коришћење 

ваншколских знања, вештина и искустава 

ученика, укључивање свих ученика уз 

поштовање њихових различитости, 

повезивање садржаја свих наставних 
предмета и употреба савремених 

информационо-комуникационих 

технологија. Зато ова врста наставе 

омогућава да наставни предмети буду 

смислено међусобно повезани као и 

доведени у везу са свакодневним 

животом ученика. На тај начин се 

обезбеђује разумевање сврхе онога што 

се учи, функционално повезивање знања, 

вештина и искустава и мотивација 

ученика.  

Могуће теме у четвртом  разреду:  
Типичне,ретке и угрожене врсте биљака 

и животиња; Природни ресуси; Промене 

Пројектна настава почива на 
савременим схватањима детета, 

наставе, учења, функције образовања 

и сазнавања као социјалне 

конструкције подржане кроз 

сарадничко деловање, коришћењем 

различитих извора информација и 

активности. Применом пројектне 

наставе долази до повезивања 

познатог и непознатог, учења помоћу 

примера, учења примењивањем, 

развоја процедуралних знања, 
коришћења информационих 

технологија, као и комбиновања 

конвергентног (логичког) и 

дивергентног (стваралачког) 

мишљења.  
Пројектна настава има елементе 

проблемске и истраживачке наставе. 
Пројектну наставу треба планирати и 

организовати на начин да садржи све 

потребне кораке:  
-дефинисање циља и исхода који се 

пројектом желе постићи; 
-планирање активности које 

одговарају теми пројекта, односно 

циљу пројекта, подела активности, 

На крају четртог разреда ученик би 
требало да буде у стању да: 
-правилно рукује ИКТ уређајима; 
-предложи редослед активности у 

односу на постављени пројектни 

задатак и могућности употребе ИКТ-а; 
-користи одговарајуће алатке програма 

за цртање и сачува свој цртеж; 
-уреди краћи текст и сачува га на 

рачунару; 
-направи једноставну презентацију 

користећи мултимедијалне садржаје; 
-користи интернет за учење и 

проналажење информација уз помоћ 

одраслог; 
-критички бира садржаје са интернета 

и затражи помоћ уколико се суочи са 

непримереним садржајима; 
-зна да наведе могуће последице на 

здравље услед неправилног коришћења 

дигиталних уређаја; 
-безбедно користи интернет и по 

потреби пријави и/или затражи помоћ 

одраслог. 
 
 
Један од важних исхода реализације 

Самостално 
проналажење 

информација, 

способност 

решавања 

проблема, 

самостално учење, 

рад у групи, 

сарадњу, критички 

однос према 

властитом и туђем 

раду, доношење 
одлука, 

аргументовање, 

усвајање 

другачијих, нових 

начина рада, 

планирање. 

поштовање рокова 

и преузимање 

одговорности. 
-самостално 

проналажење 

информација 
-способност 

решавања 

проблема 

Наставник пружа 
подршку свим 

ученичким 

активностима у 

току пројекта. 

Као и у 

претходним 

разредима и у 

четвртом је важно 

наставити са 

култивисањем 

сарадње и начина 
на који се 

комуницира у 

групи што су 

важни циљеви 

пројектне 

наставе, jeр 

доприносе јачању 

одељењске 

кохезије. 
-планира и 

припрема 

пројекат 
(одређује циљ) 
-помаже 

ученицима 



132 

 

у пубертету;   Живот у далекој 

прошлости;         Србија у време 

Немањића; Познати ликовни уметници и 

њихова дела; Музика и здравље;... 

 

избор материјала и метода рада, 

дефинисање места и динамике рада; 
-реализацију планираних активности; 
-приказ добијених резултата и 

продуката пројекта; 
-вредновање пројекта (процена 

остварености дефинисаних циљева и 

исхода, указивање на успехе и 

тешкоће у току реализације пројекта). 
-Пројектну наставу треба планирати 
и организовати на начин да садржи 

све потребне кораке:                                              
1) дефинисање циља и исхода који се 

пројектом желе постићи;                                       

2) планирање активностикоје 

одговарају теми, односно циљу 

пројекта, подела активности, избор 

материјала и метода рада, 

дефинисање места и динамике рада; 

3) реализацију планираних 

активности;                                               
4) приказ добијених резултата и 

продуката пројекта;                                              

5) вредновање пројекта. 
Организација пројектне наставе: 
-Пројекти могу бити организовани на 

нивоу одељења, разреда, школе, у 

сарадњи више школа.  
-Дужина трајања: од неколико 

часова до неколико месеци. 
-Родитељи треба да буду упознати са 

сврхом пројектне наставе и њеним 

најважнијим исходима. Они треба да 
подрже самосталне активности своје 

деце, или њихов заједнички рад са 

другом децом, као и да разумеју 

зашто је важно да не преузимају 

њихове задатке у жељи да имају боље 

продукте.                          
 
 

пројекта јесте оспособљавање ученика 

да добијене продукте учине видљивим 

и представе их другима. Бројни су 

начини да се то постигне (представе, 

изложбе, кратки филм, текст у 

новинама, наступ на локалној 

телевизији, представљање за 

родитеље...), а њихов квалитет није 

приоритет. 
 
 

-самостално учење 
-рад у групи 
-сарадња 
-критички однос 

према властитом и 

туђем раду 
-доношење одлука 
-аргументовање 
-усвајање 

другачијих  нових 
начина рада 
-планирање 
-поштовање 

рокова 
-преузимање 

одговорности 
-илуструју  
-фотографишу 
-цртају на 

рачунару 
-групишу, 
селектују 
-вреднују 

резултате свог и 

туђег рада. 

-прати, усмерава          

- пружа подршку 

свим ученичким 

активностима у 

току пројекта 
-подстиче на 

стваралачко 

истраживање 
-подстиче 

сарадњу и тимски 
рад ученика                     

- подстиче 

сарадњу и начин 

комуникације у 

групи 
-помаже 

ученицима да 

превазиђу 

неочекиване 

проблеме и 

ситуације 
-заједно са 

ученицима 

вреднује 

резултате 

пројекта. 
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3.4.8.ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ  
ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

 
Циљеви предмета:  
Литургија као Царство Божије. Појам греха и врлине, православни храм место молитве. 
 

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

Активности наставника у 
образовно-васпитном раду 

Циљ због кога је Бог створио 

свет    ( да свет постане 

Црква ) 

Излагање теме од стране 

наставника, коришћење 

уџбеника и разних бојанки, 

везаних за празнике, 

материјала за аудио и видео 

презентације. Одлазак у храм. 

Причешћивање ученика. 

Да се истина света смешта у 

есхатон као заједницу свих 

створених бића с Богом  Оцем 

преко Христа и да је она 

мерило свих историјских 

догађаја у којима суделује Бог. 

Ученици слушају излагања, 

активно кроз подстицање 

наставника учествују у раду, 

цртају, боје, решавају задатке, 

учествују у свим облицима 

активности у школи и Цркви. 

Одлазе на богослужења и 

активно учествују у њима. 

Наставник излаже, објашњава, 

подстиче, представља, упућује 

ученике у све облике рада и 

вештине којима располаже, 

позива на активно учешће у 

Литургијским сабрањима 

Цркве. 

Црква је конкретна 

литургијска заједница 
Излагање теме од стране 

наставника, коришћење 

уџбеника и разних бојанки, 

везаних за празнике, 

материјала за аудио и видео 
презентације. Одлазак у храм. 

Причешћивање ученика. 

Да су Бог и човек у Христу, 

односно у Литургији, 

неодвојиви, јер Бог преко 
Христа суделује у остварењу 

будућег Царства Божијег. 
 

Ученици слушају излагања, 

активно кроз подстицање 

наставника учествују у раду, 

цртају, боје, решавају задатке, 

учествују у свим облицима 
активности у школи и Цркви. 

Одлазе на богослужења и 

активно учествују у њима. 

Наставник излаже, објашњава, 

подстиче, представља, упућује 

ученике у све облике рада и 

вештине којима располаже, 

позива на активно учешће у 
Литургијским сабрањима 

Цркве. 

Литургија је заједница 

многих људи и природе са 

Богом Оцем преко једнога 

човека – Христа 

Излагање теме од стране 

наставника, коришћење 

уџбеника и разних бојанки, 

везаних за празнике, 

материјала за аудио и видео 

презентације. Одлазак у храм. 

Причешћивање ученика. 

Треба реализовати преко 
описа Литургије, која садржи 

све: целокупну природу кроз 

природне дарове, хлеб, вино, 

уље, воду; молитве којима се 

молимо за благорастворење 

ваздуха, за изобиље 
плодова земаљских... 
 

Ученици слушају излагања, 

активно кроз подстицање 

наставника учествују у раду, 

цртају, боје, решавају задатке, 

учествују у свим облицима 

активности у школи и Цркви. 

Одлазе на богослужења и 

активно учествују у њима. 

Наставник излаже, објашњава, 

подстиче, представља, упућује 

ученике у све облике рада и 

вештине којима располаже, 

позива на активно учешће у 

Литургијским сабрањима 

Цркве. 

Структура Литургије                  

( епископ, свештеници, 

ђакони и народ ) 

Излагање теме од стране 
наставника, коришћење 

уџбеника и разних бојанки, 

везаних за празнике, 

материјала за аудио и видео 

презентације. Одлазак у храм. 

Објашњавајући службу 
епископа (свештеника) у 

Литургији, треба указати на 

задатак првоствореног човека 

Адама у природи, а самим тим 

и свих људи, да је човек 

Ученици слушају излагања, 
активно кроз подстицање 

наставника учествују у раду, 

цртају, боје, решавају задатке, 

учествују у свим облицима 

активности у школи и Цркви. 

Наставник излаже, објашњава, 
подстиче, представља, упућује 

ученике у све облике рада и 

вештине којима располаже, 

позива на активно учешће у 

Литургијским сабрањима 
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Причешћивање ученика. створен да буде свештеник у 

природи и да сједини природу 

с Богом Оцем. 

Одлазе на богослужења и 

активно учествују у њима. 
Цркве. 

Црква као икона будућег 

века 
Излагање теме од стране 

наставника, коришћење 

уџбеника и разних бојанки, 

везаних за празнике, 

материјала за аудио и видео 

презентације. Одлазак у храм. 

Причешћивање ученика. 

Указивањем на то да је 

Литургија 
христоцентрична, односно да 

се сви у Литургији сједињују 

преко епископа, као 
преко Христа, са Богом, као и 

на то да Литургија почиње 

речима: “Благословено 
Царство Оца и Сина и 

Св.Духа” и да све у њој указује 

на будуће Царство. 

Ученици слушају излагања, 

активно кроз подстицање 

наставника учествују у раду, 

цртају, боје, решавају задатке, 

учествују у свим облицима 

активности у школи и Цркви. 

Одлазе на богослужења и 

активно учествују у њима. 

Наставник излаже, објашњава, 

подстиче, представља, упућује 

ученике у све облике рада и 

вештине којима располаже, 

позива на активно учешће у 

Литургијским сабрањима 

Цркве. 

Одбијање првог човека 

Адама да сједини створену 

природу са Богом 

Излагање теме од стране 

наставника, коришћење 

уџбеника и разних бојанки, 

везаних за празнике, 

материјала за аудио и видео 

презентације. Одлазак у храм. 

Причешћивање ученика. 

Спознаја појма греха и 

греховног стања; Спознаја 

последица пада и смрт у 

свету:спознаја појма врлине и 

хришчћанског морала; 

дефинисање најважнијих 

врлина код човека. 

Ученици слушају излагања, 

активно кроз подстицање 

наставника учествују у раду, 

цртају, боје, решавају задатке, 

учествују у свим облицима 

активности у школи и Цркви. 

Одлазе на богослужења и 

активно учествују у њима. 

Наставник излаже, објашњава, 

подстиче, представља, упућује 

ученике у све облике рада и 

вештине којима располаже, 

позива на активно учешће у 

Литургијским сабрањима 

Цркве. 

Црква у хришћанској 

архитектури 
Излагање теме од стране 

наставника, коришћење 
уџбеника и разних бојанки, 

везаних за празнике, 

материјала за аудио и видео 

презентације. Одлазак у храм. 

Причешћивање ученика. 

Створити појмове о изгледу и 

важности и улоги одређених 
делова храма. Ињихов развој 

кроз историју, 

Ученици слушају излагања, 

активно кроз подстицање 
наставника учествују у раду, 

цртају, боје, решавају задатке, 

учествују у свим облицима 

активности у школи и Цркви. 

Одлазе на богослужења и 

активно учествују у њима. 

Наставник излаже, објашњава, 

подстиче, представља, упућује 
ученике у све облике рада и 

вештине којима располаже, 

позива на активно учешће у 

Литургијским сабрањима 

Цркве. 
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3.4.9.ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ  
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 
 

Циљеви предмета: 
 Општи циљ предметаје подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика IV разреда основне  
школе. Овај предмет треба да пружи ученицима могућност да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, и да изграде 

сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне, компетентне, одговорне и креативне личности, отворене за 

договор и сарадњу, која поштује и себе и друге. 
 

САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА РАДА СТАНДАРДИ-
ИСХОДИ 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА У 

ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОМ 
РАДУ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА У 
ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОМ РАДУ 

1.ТЕМА: 
 Подстицање групног рада, 

договарања и сарадње 

савршњацима и одраслима  
 
1. Родитељски састанак- сусрет 

родитеља,наставника и 
ученика. Размена о узајамним 

очекивањима, потребама, 

захтевима, тешкоћама у вези са 

остваривањем програма 

грађанског васпитања,  
2. Уводни час- упознавање 

ученика са садржајем предмета 

и начином рада.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Одрасли се појављује као организатор размене међу 

децом, која ће представљати подстицај за развој 

њиховог социјалног сазнања, самосвести, моралног и 

критичког мишљења.  
Битне методичкеодреднице образовно-васпитног рада 

су: 
- искуствено учење, тј. уобличавање и поимање 

личних, аутентичних доживљаја и ставова ученика 

кроз размену у групи а не преношење готових знања; 
- игровни контекст, тј. да кроз игру истражују 

разноврсна решења за проблеме са којима се 

суочавају; 
- метода партиципације иинтеракције омогућава 

ученицима да стекну самопоуздање и да се поступно 

оспособе за разговетно изношење својих ставова и 

асертивни наступ пред другима, да прихвате тимски 

приступ решавању проблема и да буду мотивисани за 

постизање циљева од заједничког интереса. 
- метода рефлексије примерена је ситуацијама у 

којима се јављају супротстављени ставови и помаже 

ученицима да се испитивањем својих и туђих ставова 

и потреба одлепе од свог става кад је онкочница 

заједничком решењу, јача вештину доказног 

мишљења која је темељ процесапреговарања.  

-Да стекну базичне 

способности и вештине 

које су им потребне као 

активним грађанима 
 -Да знају своја права и 

одговорности, да граде 

моралну процену и 
делују као 

информисани, 

самопоуздани и 

толерантни грађани 
-Подстицај за развој, 

адаптацију на нове 

проблеме и одговор на 

нове изазове с циљем 

да се унапреди 

квалитет живота 

заједнице у којој дете 
живи. 
-Ученици стичу 

основно знање о 

дечјим/људским 

правима (подучавање о 

људским правима, 

Активност 

ученика: 
 -промишљање, 
 -стављање себе у 

дату ситуацију,  
 -разумевање угла 

гледања и 
поступака других, 
- налажење 

конструктивног 

одговора у 

ситуацијама 

сукоба. 
-посматра 
-описује 
процењује 
-групише 
-прати 
-примењује 
-сакупља -ствара  
-игра 
 
 
 

Активност 

наставника: 
 Да помогне ученицима 

да формирају 

позитивну слику о 

себи, да стекну 

самопоуздање, да осете 
да кроз процес размене 

с другима могу да 

обогате своју личност и 

сазнање; 
Да подстиче код 

ученика развој оних 

стилова понашања 

којима се штите 

дечја/људска права и 

јачају демократски 

односи у школи; 
Да подстиче развој 

ученика кроз 

интеракцију и изнутра, 

стварајући когнитивне 

сукобе који подстичу 

дечје активно 
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2.ТЕМА: 
Дечја права сууниверзал-на, 

једнака за све  
 
1. Дрво дечијих права- увођење 

људских и дечјих права у 

разред, подсећање на оно што 

већ знају о  
правима и разматрање значаја 

ових права за сопствени живот.  
2.Правимо рекламни штанд 

конвенције о дечијим правима- 
ученици детаљно проучавају 
једно право за које се определе 

договарањем, анализирају 

текст, истражују начин 

симболичког приказивања. Уче 

се да објасне  
свој избор, да га јавно 

презентују у стварној 

ситуацији.  
3.Сви различити- сви једнаки - 
ученици ће научити да се 

упознају меñусобно и да 

разлике прихвате као  
богатство  
4.Неправда је кад... - кроз игру 

састављања слагалице 

симулирају неправду. Постају 

свесни своје реакције на  
неправду и схватају значај 

сарадње за решење проблема.  
5.Ставови о правди- 
повезивање права са 

дужностима; прихватање да 

Сваку од споменутих метода могуће је комбиновати 

са следећим методама и техникама рада:  
- истраживачке методе (пројекти, анализе случаја),  
- интерактивне методе (дискусија, расправа, 

преговарање, дијалог, интервју, дописивање, 

прикупљањепомоћи),  
- симулацијске методе (игра улога, симулирање 

доношења одлука, симулирање меñукултурних 

односа),  
- игровне методе (драматизација, игре улога из прича, 
игре опуштања),  
- стваралачке методе (олуја идеја, израда новина, 

писање писама или прилога за новине, обраћање 

локалној управи, израда плаката).  
Како је у предмету грађанско васпитање - сазнање о 

себи и другима важно да ученици стичу знања, 

усвајају вредности и развијају примерене вештине 

учећи са другима и уз њихову помоћ, програмом су 

предвиђени следећи облици образовно-васпитног 

рада: - рад у пару,  рад у групи, размена у великој 

групи - одељењу,  
 рад целог разреда,  индивидуални рад.  
Будући да се ради о учењу кроз размену, кључан 

чинилац успешности размене је квалитет узајамног 

слушања. Важно је да ученици увиде да слушањем 

туђих гледишта и ставова имају прилику да сагледају 

своје полазиште у новом светлу, да га дограде и 

обогате;  
- распоред седења који омогућује свим учесницима 

размене да виде једни друге;  
- след активности  подстиче и одржава сазнајну 

мотивацију 
ученика.  
 
 
Одрасли се појављује као организатор размене међу 

децом, која ће представљати подстицај за развој 

њиховог социјалног сазнања, самосвести, моралног и 

критичког мишљења.  
Битне методичкеодреднице образовно-васпитног рада 

су:  
- искуствено учење, тј. уобличавање и поимање 

личних, аутентичних доживљаја и ставова ученика 

сазнање о пореклу и 

историји људских 

права, питање 

универзалног 

прихватања људских 

права)  
 -Развијају ставове, 

способности и вештине 

које им омогућују да 

учествују у отвореном 
демократском друштву, 

како у школи (док су у 

школи), тако и касније, 

у зрелом животном 

добу. 
-Развијају независан 

начин мишљења, 

толеранцију, 

способности слушања и 

сарадње с другима итд. 
 
 
-Да стекну базичне 

способности и вештине 

које су им потребне као 

активним грађанима 
 -Да знају своја права и 

одговорности, да граде 

моралну процену и 

делују као 

информисани, 

самопоуздани и 

толерантни грађани 
-Подстицај за развој, 

адаптацију на нове 

проблеме и одговор на 

нове изазове с циљем 

да се унапреди 

квалитет живота 

заједнице у којој дете 

живи. 
-Ученици стичу 

основно знање о 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Активност 

ученика: 
 -промишљање, 
 -стављање себе у 

дату ситуацију,  
 -разумевање угла 

гледања и 

поступака других, 
- налажење 

конструктивног 

одговора у 

ситуацијама 

сукоба. 
-посматра 
-описује 
процењује 
-групише 
-прати 
-примењује 
-сакупља -ствара  
-игра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

реорганизовање 

сопственог искуства и 

тако доводе до 

развојних промена 
Да  буде спреман да 

подржи ученике када 

им је тешко да се 

изразе или да слушају и 

да буде отворен да чује 

без критиковања и 
процењивања и оно 

што није у складу с 

његовим вредностима. 

Подстицајним 

питањима треба да 

наведе ученике да 

сагледају ситуацију из 

друге перспективе, да 

кроз социо-когнитивни 

конфликт сами 

реструктурирају своја 
мишљења и ставове. 
Да  својим понашањем, 

начином рада и 

односом према 

ученицима 

демонстрира 

(демократске) 

вредности које жели да 

његови ученици усвоје. 
 
 
 
Активност 

наставника: 
 Да помогне ученицима 

да формирају 

позитивну слику о 

себи, да стекну 

самопоуздање, да осете 

да кроз процес размене 

с другима могу да 

обогате своју личност и 
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праведно за једног није увек 

нужно праведно и за другог  
 
 
3.ТЕМА: 
Заједно стварамо 

демократску атмосферу у 

нашем разреду, школи  
 
1.Права, дужности, правила- 
увођење ученика у демократски 

начин договарања око 

заједничких правила, схватање 

међусобне повезаности права, 

дужности, правила, закона 
2. Улога правилника, кућног 

реда школе- подстицање 

ученика да одаберу вредности у 

оквирима  
људских/дечјих права; да их 

разматрају, упоређују, да их се 
придржавају. Помоћи деци да 

дођу до решења:  
кад је тешко да поштују 

правила...  
3.Сви ми имамо предрасуде- 
ученици преиспитују постојање 

предрасуда и стереотипа 

везаних за узраст, пол,  
националност. Уче се да увиде 

узрочно-последичну везу 

између постојања предрасуда и 

кршења права  
других. Уче се да препознају 

сукоб различитих вредности.  
4. Да сам чаробњак, ја бих- 
подстаћи ученике да стварају 

визије са значењем, да креирају 

свет у којем се  
поштују права, у којем се 

прихватају одговорности, 

превазилазе стереотипи, 

прихватају различитости као  

кроз размену у групи а не преношење готових знања;  
- игровни контекст, тј. да кроз игру истражују 

разноврсна решења за проблеме са којима се 

суочавају;  
- метода партиципације иинтеракције омогућава 

ученицима да стекну самопоуздање и да се поступно 

оспособе за разговетно изношење својих ставова и 

асертивни наступ пред другима, да прихвате тимски 

приступ решавању проблема и да буду мотивисани за 

постизање циљева од заједничког интереса.  
- метода рефлексије примерена је ситуацијама у 

којима се јављају супротстављени ставови и помаже 

ученицима да се испитивањем својих и туђих ставова 

и потреба одлепе од свог става кад је онкочница 

заједничком решењу, јача вештину доказног 

мишљења која је темељ процесапреговарања.  
Сваку од споменутих метода могуће је комбиновати 

са следећим методама и техникама рада:  
- истраживачке методе (пројекти, анализе случаја),  
- интерактивне методе (дискусија, расправа, 

преговарање, дијалог, интервју, дописивање, 
прикупљањепомоћи),  
- симулацијске методе (игра улога, симулирање 

доношења одлука, симулирање меñукултурних 

односа),  
- игровне методе (драматизација, игре улога из прича, 

игре опуштања),  
- стваралачке методе (олуја идеја, израда новина, 

писање писама или прилога за новине, обраћање 

локалној управи, израда плаката).  
Како је у предмету грађанско васпитање - сазнање о 

себи и другима важно да ученици стичу знања, 

усвајају вредности и развијају примерене вештине 
учећи са другима и уз њихову помоћ, програмом су 

предвиђени следећи облици образовно-васпитног 

рада: - рад у пару,  рад у групи, размена у великој 

групи - одељењу,  
 рад целог разреда,  индивидуални рад.  
Будући да се ради о учењу кроз размену, кључан 

чинилац успешности размене је квалитет узајамног 

слушања. Важно је да ученици увиде да слушањем 

туђих гледишта и ставова имају прилику да сагледају 

своје полазиште у новом светлу, да га дограде и 

дечјим/људским 

правима (подучавање о 

људским правима, 

сазнање о пореклу и 

историји људских 

права, питање 

универзалног 

прихватања људских 

права)  
 -Развијају ставове, 
способности и вештине 

које им омогућују да 

учествују у отвореном 

демократском друштву, 

како у школи (док су у 

школи), тако и касније, 

у зрелом животном 

добу. 
-Развијају независан 

начин мишљења, 

толеранцију, 
способности слушања и 

сарадње с другима итд. 
 
 
 
 
 
 
-Да стекну базичне 

способности и вештине 

које су им потребне као 

активним грађанима 
 -Да знају своја права и 

одговорности, да граде 

моралну процену и 

делују као 

информисани, 

самопоуздани и 

толерантни грађани 
-Подстицај за развој, 

адаптацију на нове 

проблеме и одговор на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Активност 

ученика: 
 -промишљање, 
 -стављање себе у 

дату ситуацију,  
 -разумевање угла 

гледања и 

поступака других, 
- налажење 

конструктивног 

одговора у 

ситуацијама 
сукоба. 
-посматра 
-описује 
процењује 
-групише 
-прати 
-примењује 
-сакупља -ствара  
-игра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сазнање; 
Да подстиче код 

ученика развој оних 

стилова понашања 

којима се штите 

дечја/људска права и 

јачају демократски 

односи у школи; 
Да подстиче развој 

ученика кроз 
интеракцију и изнутра, 

стварајући когнитивне 

сукобе који подстичу 

дечје активно 

реорганизовање 

сопственог искуства и 

тако доводе до 

развојних промена 
Да  буде спреман да 

подржи ученике када 

им је тешко да се 
изразе или да слушају и 

да буде отворен да чује 

без критиковања и 

процењивања и оно 

што није у складу с 

његовим вредностима. 

Подстицајним 

питањима треба да 

наведе ученике да 

сагледају ситуацију из 

друге перспективе, да 

кроз социо-когнитивни 
конфликт сами 

реструктурирају своја 

мишљења и ставове. 
Да  својим понашањем, 

начином рада и 

односом према 

ученицима 

демонстрира 

(демократске) 

вредности које жели да 
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богатство...  
5.Ставови о моћи- помоћи 

ученицима да препознају 

вредности које подржавају 

дечја/људска права и  
развијају демократске односе. 

Помоћи ученицима да 

препознају наметање воље 

једнога или групице у  
односу на заједничко 
договарање и да сагледају 

последице једног и другог 

начина понашања по  
заједнички живот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.ТЕМА: 
Живим демократију, 

демократска акција  
 
1.Сукоби и превазилажење 

сукоба, преговарање 
упознавање ученика са 

конструктивним начином за  
решавање међуљудских сукоба, 

који је применљив у разним 

ситуацијама.  
2.Тимски рад- стављање 

ученика у ситуацију у којој 

увиђају предност тимског рада, 

обогате;  
- распоред седења који омогућује свим учесницима 

размене да виде једни друге;  
- след активности  подстиче и одржава сазнајну 

мотивацију 
 
 
 
 
 
 
Одрасли се појављује као организатор размене међу 

децом, која ће представљати подстицај за развој 

њиховог социјалног сазнања, самосвести, моралног и 

критичког мишљења.  
Битне методичкеодреднице образовно-васпитног рада 

су:  
- искуствено учење, тј. уобличавање и поимање 

личних, аутентичних доживљаја и ставова ученика 

кроз размену у групи а не преношење готових знања;  
- игровни контекст, тј. да кроз игру истражују 
разноврсна решења за проблеме са којима се 

суочавају;  
- метода партиципације иинтеракције омогућава 

ученицима да стекну самопоуздање и да се поступно 

оспособе за разговетно изношење својих ставова и 

асертивни наступ пред другима, да прихвате тимски 

приступ решавању проблема и да буду мотивисани за 

постизање циљева од заједничког интереса.  
- метода рефлексије примерена је ситуацијама у 

којима се јављају супротстављени ставови и помаже 

ученицима да се испитивањем својих и туђих ставова 

и потреба одлепе од свог става кад је онкочница 
заједничком решењу, јача вештину доказног 

мишљења која је темељ процесапреговарања.  
Сваку од споменутих метода могуће је комбиновати 

са следећим методама и техникама рада:  
- истраживачке методе (пројекти, анализе случаја),  
- интерактивне методе (дискусија, расправа, 

преговарање, дијалог, интервју, дописивање, 

прикупљањепомоћи),  
- симулацијске методе (игра улога, симулирање 

доношења одлука, симулирање меñукултурних 

нове изазове с циљем 

да се унапреди 

квалитет живота 

заједнице у којој дете 

живи. 
-Ученици стичу 

основно знање о 

дечјим/људским 

правима (подучавање о 

људским правима, 
сазнање о пореклу и 

историји људских 

права, питање 

универзалног 

прихватања људских 

права)  
 -Развијају ставове, 

способности и вештине 

које им омогућују да 

учествују у отвореном 

демократском друштву, 
како у школи (док су у 

школи), тако и касније, 

у зрелом животном 

добу. 
-Развијају независан 

начин мишљења, 

толеранцију, 

способности слушања и 

сарадње с другима итд. 
 
 
 
 
 
 
-Да стекну базичне 

способности и вештине 

које су им потребне као 

активним грађанима 
 -Да знају своја права и 

одговорности, да граде 

моралну процену и 

 
 
 
 
 
 
Активност 

ученика: 
 -промишљање, 
 -стављање себе у 
дату ситуацију,  
 -разумевање угла 

гледања и 

поступака других, 
- налажење 

конструктивног 

одговора у 

ситуацијама 

сукоба. 
-посматра 
-описује 
процењује 
-групише 
-прати 
-примењује 
-сакупља -ствара  
-игра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

његови ученици усвоје. 
 
 
 
 
 
Активност 

наставника: 
 Да помогне ученицима 

да формирају 
позитивну слику о 

себи, да стекну 

самопоуздање, да осете 

да кроз процес размене 

с другима могу да 

обогате своју личност и 

сазнање; 
Да подстиче код 

ученика развој оних 

стилова понашања 

којима се штите 
дечја/људска права и 

јачају демократски 

односи у школи; 
Да подстиче развој 

ученика кроз 

интеракцију и изнутра, 

стварајући когнитивне 
сукобе који подстичу 

дечје активно 

реорганизовање 

сопственог искуства и 

тако доводе до 
развојних промена 
Да  буде спреман да 

подржи ученике када 

им је тешко да се 

изразе или да слушају и 

да буде отворен да чује 

без критиковања и 

процењивања и оно 

што није у складу с 

његовим вредностима. 



139 

 

начин функционисања у тиму, 

улоге сваког од чланова тима.  
3.Да се чује наш глас-
охрабрити ученике да излистају 

ситуације у школи за које 

сматрају да не подржавају или 

крше њихова права на игру, 

развој,здравље...  
4.Делујемо јединствено- 
упознавање и вођење ученика 
са и кроз демократске 

процедуре одлучивања, ради  
долажења до заједничког 

решења проблема за који се сви 

залажу  
5.Аргументујемо и заступамо 

наше интересе- уче се 

прикупљању података/аргуме 
ната, заступању,  
јавном наступању  
6.Тражимо закон за...планира -
ње и спровођење акције за 

решавање проблема који су 

одабрали  
5.ТЕМА: 
Људско биће је део целог 

света, развијање еколошке 

свести  
 
1.Међузависност - разумевање 

света као система у коме су сви 

елементи - људи, догађаји, 

места -  
међусобно повезани  
2.Мрежа живота- 
међузависност постоји и у 

природи  
3. Бринемо о биљкама и 

животињама- како бринемо о 

биљкама и животињама, каква 

је наша одговорност  
према њима  
 

односа),  
- игровне методе (драматизација, игре улога из прича, 

игре опуштања),  
- стваралачке методе (олуја идеја, израда новина, 

писање писама или прилога за новине, обраћање 

локалној управи, израда плаката).  
Како је у предмету грађанско васпитање - сазнање о 

себи и другима важно да ученици стичу знања, 

усвајају вредности и развијају примерене вештине 

учећи са другима и уз њихову помоћ, програмом су 
предвиђени следећи облици образовно-васпитног 

рада: - рад у пару,  рад у групи, размена у великој 

групи - одељењу,  
 рад целог разреда,  индивидуални рад.  
Будући да се ради о учењу кроз размену, кључан 

чинилац успешности размене је квалитет узајамног 

слушања. Важно је да ученици увиде да слушањем 

туђих гледишта и ставова имају прилику да сагледају 

своје полазиште у новом светлу, да га дограде и 

обогате;  
- распоред седења који омогућује свим учесницима 
размене да виде једни друге;  
- след активности  подстиче и одржава сазнајну 

мотивацију 
ученика.  
 
 
 
 
Одрасли се појављује као организатор размене међу 

децом, која ће представљати подстицај за развој 

њиховог социјалног сазнања, самосвести, моралног и 

критичког мишљења.  
Битне методичкеодреднице образовно-васпитног рада 

су:  
- искуствено учење, тј. уобличавање и поимање 

личних, аутентичних доживљаја и ставова ученика 

кроз размену у групи а не преношење готових знања;  
- игровни контекст, тј. да кроз игру истражују 

разноврсна решења за проблеме са којима се 

суочавају;  
- метода партиципације иинтеракције омогућава 

ученицима да стекну самопоуздање и да се поступно 

делују као 

информисани, 

самопоуздани и 

толерантни грађани 
-Подстицај за развој, 

адаптацију на нове 

проблеме и одговор на 

нове изазове с циљем 

да се унапреди 

квалитет живота 
заједнице у којој дете 

живи. 
-Ученици стичу 

основно знање о 

дечјим/људским 

правима (подучавање о 

људским правима, 

сазнање о пореклу и 

историји људских 

права, питање 

универзалног 
прихватања људских 

права)  
 -Развијају ставове, 

способности и вештине 

које им омогућују да 

учествују у отвореном 

демократском друштву, 

како у школи (док су у 

школи), тако и касније, 

у зрелом животном 

добу. 
-Развијају независан 
начин мишљења, 

толеранцију, 

способности слушања и 

сарадње с другима итд. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Активност 

ученика: 
 -промишљање, 
 -стављање себе у 

дату ситуацију,  
 -разумевање угла 

гледања и 
поступака других, 
- налажење 

конструктивног 

одговора у 

ситуацијама 

сукоба. 
-посматра 
-описује 
процењује 
-групише 
-прати 
-примењује 
-сакупља -ствара  
-игра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подстицајним 

питањима треба да 

наведе ученике да 

сагледају ситуацију из 

друге перспективе, да 

кроз социо-когнитивни 

конфликт сами 

реструктурирају своја 

мишљења и ставове. 
Да  својим понашањем, 
начином рада и 

односом према 

ученицима 

демонстрира 

(демократске) 

вредности које жели да 

његови ученици усвоје. 
 
 
 
 
 
Активност 

наставника: 
 Да помогне ученицима 

да формирају 

позитивну слику о 

себи, да стекну 

самопоуздање, да осете 

да кроз процес размене 

с другима могу да 

обогате своју личност и 

сазнање; 
Да подстиче код 

ученика развој оних 

стилова понашања 

којима се штите 

дечја/људска права и 

јачају демократски 

односи у школи; 
Да подстиче развој 

ученика кроз 

интеракцију и изнутра, 
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6.ТЕМА: 
Евалуација  
 
1.Ја пре, ја после- ученици се 

подстичу да сами процене 

програм који су прошли, као и 

сопствено  
напредовање.  
2.Презентацијарезултата рада 
родитељима. 

оспособе за разговетно изношење својих ставова и 

асертивни наступ пред другима, да прихвате тимски 

приступ решавању проблема и да буду мотивисани за 

постизање циљева од заједничког интереса.  
- метода рефлексије примерена је ситуацијама у 

којима се јављају супротстављени ставови и помаже 

ученицима да се испитивањем својих и туђих ставова 

и потреба одлепе од свог става кад је онкочница 

заједничком решењу, јача вештину доказног 

мишљења која је темељ процесапреговарања.  
Сваку од споменутих метода могуће је комбиновати 

са следећим методама и техникама рада:  
- истраживачке методе (пројекти, анализе случаја),  
- интерактивне методе (дискусија, расправа, 

преговарање, дијалог, интервју, дописивање, 

прикупљањепомоћи),  
- симулацијске методе (игра улога, симулирање 

доношења одлука, симулирање меñукултурних 

односа),  
- игровне методе (драматизација, игре улога из прича, 

игре опуштања),  
- стваралачке методе (олуја идеја, израда новина, 

писање писама или прилога за новине, обраћање 

локалној управи, израда плаката).  
Како је у предмету грађанско васпитање - сазнање о 

себи и другима важно да ученици стичу знања, 

усвајају вредности и развијају примерене вештине 

учећи са другима и уз њихову помоћ, програмом су 

предвиђени следећи облици образовно-васпитног 

рада: - рад у пару,  рад у групи, размена у великој 

групи - одељењу,  
 рад целог разреда,  индивидуални рад.  
Будући да се ради о учењу кроз размену, кључан 
чинилац успешности размене је квалитет узајамног 

слушања. Важно је да ученици увиде да слушањем 

туђих гледишта и ставова имају прилику да сагледају 

своје полазиште у новом светлу, да га дограде и 

обогате;  
- распоред седења који омогућује свим учесницима 

размене да виде једни друге;  
- след активности  подстиче и одржава сазнајну 

мотивацију 
ученика.  

-Да стекну базичне 

способности и вештине 

које су им потребне као 

активним грађанима 
 -Да знају своја права и 

одговорности, да граде 

моралну процену и 

делују као 

информисани, 

самопоуздани и 
толерантни грађани 
-Подстицај за развој, 

адаптацију на нове 

проблеме и одговор на 

нове изазове с циљем 

да се унапреди 

квалитет живота 

заједнице у којој дете 

живи. 
-Ученици стичу 

основно знање о 
дечјим/људским 

правима (подучавање о 

људским правима, 

сазнање о пореклу и 

историји људских 

права, питање 

универзалног 

прихватања људских 

права)  
 -Развијају ставове, 

способности и вештине 

које им омогућују да 
учествују у отвореном 

демократском друштву, 

како у школи (док су у 

школи), тако и касније, 

у зрелом животном 

добу. 
-Развијају независан 

начин мишљења, 

толеранцију, 

способности слушања и 

Активност 

ученика: 
 -промишљање, 
 -стављање себе у 

дату ситуацију,  
 -разумевање угла 

гледања и 

поступака других, 
- налажење 

конструктивног 
одговора у 

ситуацијама 

сукоба. 
-посматра 
-описује 
процењује 
-групише 
-прати 
-примењује 
-сакупља -ствара  
-игра 

стварајући когнитивне 

сукобе који подстичу 

дечје активно 

реорганизовање 

сопственог искуства и 

тако доводе до 

развојних промена 
Да  буде спреман да 

подржи ученике када 

им је тешко да се 
изразе или да слушају и 

да буде отворен да чује 

без критиковања и 

процењивања и оно 

што није у складу с 

његовим вредностима. 

Подстицајним 

питањима треба да 

наведе ученике да 

сагледају ситуацију из 

друге перспективе, да 
кроз социо-когнитивни 

конфликт сами 

реструктурирају своја 

мишљења и ставове. 
Да  својим понашањем, 

начином рада и 

односом према 

ученицима 

демонстрира 

(демократске) 

вредности које жели да 

његови ученици усвоје. 
 
 
 
 
 
 
Активност 

наставника: 
 Да помогне ученицима 

да формирају 
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Одрасли се појављује као организатор размене међу 

децом, која ће представљати подстицај за развој 

њиховог социјалног сазнања, самосвести, моралног и 

критичког мишљења.  
Битне методичкеодреднице образовно-васпитног рада 

су:  
- искуствено учење, тј. уобличавање и поимање 

личних, аутентичних доживљаја и ставова ученика 

кроз размену у групи а не преношење готових знања;  
- игровни контекст, тј. да кроз игру истражују 

разноврсна решења за проблеме са којима се 

суочавају;  
- метода партиципације иинтеракције омогућава 

ученицима да стекну самопоуздање и да се поступно 

оспособе за разговетно изношење својих ставова и 

асертивни наступ пред другима, да прихвате тимски 

приступ решавању проблема и да буду мотивисани за 
постизање циљева од заједничког интереса.  
- метода рефлексије примерена је ситуацијама у 

којима се јављају супротстављени ставови и помаже 

ученицима да се испитивањем својих и туђих ставова 

и потреба одлепе од свог става кад је онкочница 

заједничком решењу, јача вештину доказног 

мишљења која је темељ процесапреговарања.  
Сваку од споменутих метода могуће је комбиновати 

са следећим методама и техникама рада:  
- истраживачке методе (пројекти, анализе случаја),  
- интерактивне методе (дискусија, расправа, 

преговарање, дијалог, интервју, дописивање, 
прикупљањепомоћи),  
- симулацијске методе (игра улога, симулирање 

доношења одлука, симулирање меñукултурних 

односа),  
- игровне методе (драматизација, игре улога из прича, 

игре опуштања),  
- стваралачке методе (олуја идеја, израда новина, 

писање писама или прилога за новине, обраћање 

локалној управи, израда плаката).  
Како је у предмету грађанско васпитање - сазнање о 

сарадње с другима итд. 
 
 
 
 
 
 
-Да стекну базичне 

способности и вештине 

које су им потребне као 
активним грађанима 
 -Да знају своја права и 

одговорности, да граде 

моралну процену и 

делују као 

информисани, 

самопоуздани и 

толерантни грађани 
-Подстицај за развој, 

адаптацију на нове 

проблеме и одговор на 
нове изазове с циљем 

да се унапреди 

квалитет живота 

заједнице у којој дете 

живи. 
-Ученици стичу 

основно знање о 

дечјим/људским 

правима (подучавање о 

људским правима, 

сазнање о пореклу и 

историји људских 
права, питање 

универзалног 

прихватања људских 

права)  
 -Развијају ставове, 

способности и вештине 

које им омогућују да 

учествују у отвореном 

демократском друштву, 

како у школи (док су у 

позитивну слику о 

себи, да стекну 

самопоуздање, да осете 

да кроз процес размене 

с другима могу да 

обогате своју личност и 

сазнање; 
Да подстиче код 

ученика развој оних 

стилова понашања 
којима се штите 

дечја/људска права и 

јачају демократски 

односи у школи; 
Да подстиче развој 

ученика кроз 

интеракцију и изнутра, 

стварајући когнитивне 

сукобе који подстичу 

дечје активно 

реорганизовање 
сопственог искуства и 

тако доводе до 

развојних промена 
Да  буде спреман да 

подржи ученике када 

им је тешко да се 

изразе или да слушају и 

да буде отворен да чује 

без критиковања и 

процењивања и оно 

што није у складу с 

његовим вредностима. 
Подстицајним 

питањима треба да 

наведе ученике да 

сагледају ситуацију из 

друге перспективе, да 

кроз социо-когнитивни 

конфликт сами 

реструктурирају своја 

мишљења и ставове. 
Да  својим понашањем, 
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себи и другима важно да ученици стичу знања, 

усвајају вредности и развијају примерене вештине 

учећи са другима и уз њихову помоћ, програмом су 

предвиђени следећи облици образовно-васпитног 

рада: - рад у пару,  рад у групи, размена у великој 

групи - одељењу,  
 рад целог разреда,  индивидуални рад.  
Будући да се ради о учењу кроз размену, кључан 

чинилац успешности размене је квалитет узајамног 

слушања. Важно је да ученици увиде да слушањем 
туђих гледишта и ставова имају прилику да сагледају 

своје полазиште у новом светлу, да га дограде и 

обогате;  
- распоред седења који омогућује свим учесницима 

размене да виде једни друге;  
- след активности  подстиче и одржава сазнајну 

мотивацију 
ученика.  
 
 
 
Одрасли се појављује као организатор размене међу 

децом, која ће представљати подстицај за развој 

њиховог социјалног сазнања, самосвести, моралног и 

критичког мишљења.  
Битне методичкеодреднице образовно-васпитног рада 

су:  
- искуствено учење, тј. уобличавање и поимање 

личних, аутентичних доживљаја и ставова ученика 

кроз размену у групи а не преношење готових знања;  
- игровни контекст, тј. да кроз игру истражују 

разноврсна решења за проблеме са којима се 

суочавају;  
- метода партиципације иинтеракције омогућава 

ученицима да стекну самопоуздање и да се поступно 

оспособе за разговетно изношење својих ставова и 

асертивни наступ пред другима, да прихвате тимски 

приступ решавању проблема и да буду мотивисани за 

постизање циљева од заједничког интереса.  
- метода рефлексије примерена је ситуацијама у 

којима се јављају супротстављени ставови и помаже 

ученицима да се испитивањем својих и туђих ставова 

и потреба одлепе од свог става кад је онкочница 

школи), тако и касније, 

у зрелом животном 

добу. 
-Развијају независан 

начин мишљења, 

толеранцију, 

способности слушања и 

сарадње с другима итд. 

начином рада и 

односом према 

ученицима 

демонстрира 

(демократске) 

вредности које жели да 

његови ученици усвоје. 
 
 
 
 
 
 
Активност 

наставника: 
 Да помогне ученицима 

да формирају 

позитивну слику о 

себи, да стекну 

самопоуздање, да осете 

да кроз процес размене 
с другима могу да 

обогате своју личност и 

сазнање; 
Да подстиче код 

ученика развој оних 

стилова понашања 

којима се штите 

дечја/људска права и 

јачају демократски 

односи у школи; 
Да подстиче развој 

ученика кроз 
интеракцију и изнутра, 

стварајући когнитивне 

сукобе који подстичу 

дечје активно 

реорганизовање 

сопственог искуства и 

тако доводе до 

развојних промена 
Да  буде спреман да 

подржи ученике када 
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заједничком решењу, јача вештину доказног 

мишљења која је темељ процесапреговарања.  
Сваку од споменутих метода могуће је комбиновати 

са следећим методама и техникама рада:  
- истраживачке методе (пројекти, анализе случаја),  
- интерактивне методе (дискусија, расправа, 

преговарање, дијалог, интервју, дописивање, 

прикупљањепомоћи),  
- симулацијске методе (игра улога, симулирање 

доношења одлука, симулирање меñукултурних 
односа),  
- игровне методе (драматизација, игре улога из прича, 

игре опуштања),  
- стваралачке методе (олуја идеја, израда новина, 

писање писама или прилога за новине, обраћање 

локалној управи, израда плаката).  
Како је у предмету грађанско васпитање - сазнање о 

себи и другима важно да ученици стичу знања, 

усвајају вредности и развијају примерене вештине 

учећи са другима и уз њихову помоћ, програмом су 

предвиђени следећи облици образовно-васпитног 
рада: - рад у пару,  рад у групи, размена у великој 

групи - одељењу,  
 рад целог разреда,  индивидуални рад.  
Будући да се ради о учењу кроз размену, кључан 

чинилац успешности размене је квалитет узајамног 

слушања. Важно је да ученици увиде да слушањем 

туђих гледишта и ставова имају прилику да сагледају 

своје полазиште у новом светлу, да га дограде и 

обогате;  
- распоред седења који омогућује свим учесницима 

размене да виде једни друге;  
- след активности  подстиче и одржава сазнајну 
мотивацију 
ученика.  
 

им је тешко да се 

изразе или да слушају и 

да буде отворен да чује 

без критиковања и 

процењивања и оно 

што није у складу с 

његовим вредностима. 

Подстицајним 

питањима треба да 

наведе ученике да 
сагледају ситуацију из 

друге перспективе, да 

кроз социо-когнитивни 

конфликт сами 

реструктурирају своја 

мишљења и ставове. 
Да  својим понашањем, 

начином рада и 

односом према 

ученицима 

демонстрира 
(демократске) 

вредности које жели да 

његови ученици усвоје. 
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4.ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 
 

4.1.Допунска настава 
 

4.1.1. Први разред 
 

Планирана је допунскa наставa из српског језика и математике у првом разреду са 

ученицима који спорије напредују из предвиђених области.  
 

Допунска настава из математике 
 

                      ЦИЉЕВИ : 
Усвајање елементарних математичких знања; Оспособљавање ученика за 

примену усвојених математичких знања у решавању разних задатака; 

Подстицање развоја менталних способности; 
 
                     ЗАДАЦИ : 

1. Понављање стечених знања за разумевање квантативних и просторних 

односа; 
2. Увежбавање основне математичке културе; 
3. Подстицање способности посматрања, опажања, критичког, стваралачког и 

апстрактног мишљења; 
4. Подстицање културне, радне, етичке и естетске навике ученика; 
5. Изграђивање позитивних особина ученикове личности; 
6. Подстицање самосталног рада код ученика; 

 
Допунска  настава  из  српског  језика 

 ЦИЉ : 
Усвајање елементарних знања из српског језика; Оспособити ученике да 

правилно говоре; пишу и читају ћириличним писмом и примењују правила. 
 ЗАДАЦИ : 
1. Подстицање и развијање љубави према српском језику; 
2. Успешно служење књижевним језиком; 
3. Развијање усменог и писменог изражавања; као и богаћење речника; 
4. Увежбавање и усавршавање гласног читања, читања у себи и изражајног 

читања; 
5. Развијање логичког схватања и критичко процењивање прочитаног текста; 
6. Развијање поштовања према културној баштини свог и других народа; 
7. Вежбање технике читања и писања; 

 
Допунска  настава  из  енглеског  језика 

 

 
Циљ допунске наставе енглеског језика је оспособљавање ученика за адекватну 

комуникацију у неким будућим комуникацијским ситуацијама . 
Допунска настава енглеског језика намењена је ученицима којима је потребна помоћ у 

учењу енглеског језика .  
Носиоци активности су ученици другог разреда и наставница енглеског језика . 

Активности ће се реализовати током школске године . Допунска настава организује се 

по потреби и за све остале ученика другог разреда код којих се уочи теже и спорије 
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савладавање задатог градива и који не могу успешно следити ток извођења наставе у 

свом разреду. 
 

 
4.1.2. Други разред 

 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 
 

У оквиру подршке ученицима који ће евентуално заостајати у раду из 

различитих разлога ( тешкоће у праћењу наставног процеса, болест, изостанци…), 

планирамо посебне активности - допунску наставу из српског језика и математике, како 

би се овим ученицима помогло да савладају тешкоће у појединим елементима 

наставног програма. 
 
Садржај рада, степен сложености и облици организације процеса учења на 

допунској настави, прилагодиће се индивидуалним способностима како би сваки 

ученик имао могућност да савлада тешкоће и максимално напредује у складу са својим 

могућностима и способностима. 
 

4.1.3. Трећи разред 
 

Допунска настава из српског  језика  
 
Циљ и задаци 
Циљ допунске наставе из српског језика јесте да слабији  ученици овладају основним 

законитостима  српског књижевног језика  на којем  ће се усмено  и писмено правилно 

изражавати. 
Задаци допунске наставе из српског језика: 
- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских 
стандарда српског књижевног језика; 
-потпуно и сиситематично упознавање граматике и правописа српског језика; 
-развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмерено 

и писмено изражавање; 
-увежбавање и усавршавање гласног читања и читања у себи; 
-усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске 

уметности; 
-упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног 

идентитета на делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и 

других уметничких остварења; 
-развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и 

унапређује; 
Оперативни задаци: 
-овладавање техником читања и писања на оба писма; 
-савладавање просте реченице (појам, главни делови); 
-стицање основних појмова у именицама, придевима и глаголима; 
-постепено увођење у тумачење основне предметности књижевног дела (осећања, 

догађаји, радње, ликови, поруке, језичко-стилске карактеристике); 
-овладавање усменим и писменим изражавањем према захтевима програма 

(препричавање, причање, описивање, извештавање); 
-постепено упознавање методологије израде писменог састава. 
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Допунска настава из математике  
 

Циљ:Усвајање елементарних математичких знања која су потребна за схватање појава 

и  зависности у животу и друштву.Оспособљавање за примену и усвајање 

математичких знања и решавање разноврсних математичких задатака настављање 

математичког образовања и самообразовања. 
Задаци допунске наставе из математике: 
-Стицање основне математичке културе; 
-Развијање ученикове способности опажања,логичког и стваралачког мишљења; 
-Рзвијање позитивних особина ученикове личности; 
-Стицање способности изражавања математичким језиком; 
-Овладавање основним рачунским операцијама; 
Оперативни задаци допунске наставе из математике: - Да ученици савладају 

читање,писање и упређивање природних бројева до 1000; 
-упознају римске цифре и принцип писања и читања бројева помоћу њих; 
-успешно обављају све четири рачунске операције до 1000; 
-упозната својства операција користе за лакше рачунање; 
-упознају зависност резултата од конпонената операције; 

 
 

4.1.4. Четврти разред 
 

Циљеви предмета: Допунски рад се организује за ученике који , из објективних 

разлога , у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од 

програмско-тематских подручја, за ученике који спорије усвајају знања или су били 

одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем  разумевања, 

препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и 

вештина из наставног градива.Зависно од утврђених недостатака у знањима и умењима 

ученика, као и узрока заостајања, наставник формира одговарајуће групе с којима 

организује допунски рад.Такође бира активности, методе које ће најпре довести до 

напретка.Годишњи фонд часова допунске наставе сразмерно ће бити подељен по 

потребама ученика на садржаје из српског језика,математике и природе и друштва. 
 

Допунска настава из математике  
 
ЦИЉЕВИ : 
1. Усвајање елементарних математичких знања; 
2. Оспособљавање ученика за примену усвојених математичких знања у решавању 

разних задатака; 
3. Подстицање развоја менталних способности; 
ЗАДАЦИ : 
1. Понављање стечених знања за разумевање квантативних и просторних односа; 
2. Увежбавање основне математичке културе; 
3. Подстицање способности посматрања, опажања, критичког, стваралачког и 

апстрактног мишљења; 
4. Подстицање културне, радне, етичке и естетске навике ученика; 
5. Изграђивање позитивних особина ученикове личности; 
6. Подстицање самосталног рада код ученика; 
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7.            Схватање и решавање задатака са разломцима; 
8. Обављање све четири рачунске операције као и бројевних израза са највише три 

рачунске операције; 
9. Понављање цртања геометријских фигура; 
10. Понављање мерних јединица ; 
 

Допунска настава из српског језика  
 
ЦИЉЕВИ : 
1.Усвајање елементарних знања из српског језика; 
ЗАДАЦИ : 
1. Подстицање и развијање љубави према српском језику; 
2. Успешно служење књижевним језиком; 
3. Развијање усменог и писменог изражавања; као и богаћење речника; 
4. Увежбавање и усавршавање гласног читања, читања у себи и изражајног читања; 
5. Развијање логичког схватања и критичко процењивање прочитаног текста; 
6. Развијање поштовања према културној баштини свог и других народа; 
7. Вежбање технике читања и писања на оба писма; 
8. Понављање и вежбање просте,проширене и сложене реченице; 
9. Понављање основних појмова о именицама, придевима и глаголима; 
10. Понављање основних граматичких и правописних правила 
11. Вежбање усменог и писменог изражавања ( причање, препричавање, описивање) 
12. Вежбање методологије израде писмених састава; 
 

Допунска настава из природе и друштва  
 

 
ЦИЉЕВИ : 
1.развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу и повезивање тих 

појмова;  
2 развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у 

окружењу и уочавање  
њихове повезаности;  
 
ЗАДАЦИ : 
 
1. развијање основних елемената логичког мишљења;  
2.развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање 

окружења;  
3.оспособљавање за самостално учење и проналажење информација;  
4.интегрисање искуствених и научних сазнања у контуре система појмова из области 

природе и друштва;  
5.стицање елемента научне писмености и стварање основа за даље учење;  
6. усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог рационалног 

коришћења и  
дограђивања;  
7.развијање еколошке свести и навика здравог живљења.  
8. развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука;  
9. развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу – завичају 

и домовини;  
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10. развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање 

окружења;  
11. развијање способности запажања основних својстава материјала, објеката, појава и 

процеса у окружењу и  
уочавање њихове повезаности;  
12. развијање елемената логичког мишљења;  
13. стицање елементарне научне писмености, њена функционална применљивост и 

развој процеса учења;  
14. оспособљавање за сналажење у простору и времену;  
15. разумевање и уважавање различитости меñу појединцима и групама;  
16. коришћење различитих социјалних вештина, знања и умења у комуникацији и 

другим интеракцијским односима;  
17.развијање одговорног односа према себи, другима,окружењу и културном наслеђу;  
18. чување националног идентитета и уграñивање у светску културну баштину. 

 
4.2.Додатна настава  

 
4.2.1. Четврти разред 

 
Циљеви предмета: 
 За додатни рад се опредељују даровити ученици и ученици посебних интересовања. 

Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде, интерна школска 

такмичења у циљу припрема за све нивое такмичења које се организују) . 
 
Циљеви и задаци програма:припрема ученика за школско и општинско такмичење 

,тражење и давање обавештења;изражавање припадности;  
-Развијање културе усменог и писменог изражавања, истраживачког духа, 

проширивање знања,развијање стваралачког и критичког мишљења 
-Разумевање и проналажење решења проблемских ситуација. 
-Проширивање редовних наставних садржаја према могућностима и интересовањима 

даровитих ученика. 
-У зависности од наставног предмета одређује се садржај из редовног наставног плана 

који се проширују у складу са узрастом и интересовањима ученика. 
 
Активности наставника: 
-Презентује наставне садржаје; 
- Мотивише на закључивање; 
- Припрема за такмичења; 
- Подстиче креативност 
- Мотивише на стваралачки однос 
-усмерава ученика 
-подстиче на размишљање 
-развија код ученика аналитичко,синтетичко, индуктивно,дедуктивно мишљење 
-Наводи на размишљање  
-прилагођава методе способностима ученика,            
-поставља  проблем 
 
Активности ученика: 
-примењује претходно стечена знања;  
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-уочава на примерима; 
- упоређује; 
-уз помоћ наставника решава тестове са ранијих такмичења, чита, анализира, 

интерпретира. 
- Слушају, разговарају, пишу, прикупљају материјал(исечци из штампе,са интернета), 

праве паное,уређују кабинет, истражују,  
-открива релације и изражава их,упоређује,уочава 
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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: 
- Приредбе на нивоу школе (Свети Сава; Дан школе...) 
- Приредбе у оквиру одељењских заједница/актива  (Добродошлица првацима; Пријем 

првака у Дечји савез; Дани Јегричке; Дан просветних радника; Дан жена,...) 
- Сарадња са друштваном средином (Посета забавишту; Дан ослобођења места; Дан 

победе; Угостимо будуће прваке; Црквена слава...) 
- Акције у школи (Хуманитарне акције; Новогодишње сандуче жеља; Кићење јелке; 

Сандуче за Дан заљубљених; Дан толеранције,...) 
- Разне активности (Сусрети са писцем за децу; Позоришне представе; Изложбе 

поводом Ускрса; Дан шале,...) 
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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 
Присуство утакмици Србија-
Шведска у Београду 

24.септембар 
 

У оквиру Дана базичног фудбала 

одлазак на стадион „Војводине“ 
27.9.2022. 
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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;  

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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8) укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности;  
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 

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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узнемиравајућих порука СМС-ом, 

ММС-ом... 
 
 
 
 
 
 
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. 
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• 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;  
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



157 

 

8. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
 
ЗНАЧАЈ: Слободне активности ученика доприносе задовољењу и даљем развоју 
друштвености, индивидуалних скллоности, способности и интересовања ученика. 
 
ЦИЉ: слободних активности ученика је да у остваривању општег циља васпитања 

(оспособљавање ученика за развијање и неговање квалитетног индивидуалног и друштвеног 
живота) посебно допринесу формирању аутономне, стваралачке, радне, слободне, критичке, 

одговорне и друштвено ангажовање личности. 
 
Посебни васпитно-образовни задаци слободних активности су: 
 

- васпитање за друштвену активност, демократско понашање, толерантност, 
узајамност и општељудску солидарност; 

- изграђивање правилног односа према раду и учењу, производима људског рода 

и формирање радних навика; 
- подстицање и развијање самоиницијативе, самосталности и стваралаштва, 

интелектуалне радозналости; 
- оспособљавање ученика за рационалну организацију слободног времена; 
- подстицање разноврсних позитивних интересовања и склоности ученика и 

њихово професионално усмеравање; 
- неговање и развијање патриотских осећања; 
- развијање еколошке свести и активан однос према заштити и унапређењу 

животне средине; 
- развијање љубави и поштовање према човеку, развијање другарства, развијање 

племенитих осећања, пажње и бриге за млађе, али и за старе и немоћне особе; 
- развијање љубави, пажње, разумевања и равноправних односа између дечака и 

девојчица; 
- развијање физички здраве и емоционално стабилне личности. 

 
Слободне активности посебно доприносе остваривању следећих васпитних задатака: 

- подстичу најразноврсније видове стваралаштва; 
- буде и развијају интелектуалну радозналост; 
- пружају услове за игру, забаву, спортске активности,... 

 
Годишњим планом рада за сваку школску годину биће утврђене слободне активности 

које ће се реализовати у току године са предвиђеним бројем часова.  
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9. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 
 
       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, 

током 

године 
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Планиране активности Носиоци реализације Динамика 
историје, географије 

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 

 

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  

3.мај – Дан Сунца руководилац Тима, 
ученици, сарадници 

мај  
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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 

понашању, 

Упућивање 

захтева за 

материјалну 

помоћ, 

хуманитарне 

Током 

школске 

године 

Представници 

ЦСР, стручни 

сарадник, 

одељенске 

старешине  
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(васпитно 

запуштене деце), 

хранитељске 
породице 

поремећаји у 

породичним 

односима , 

материјална 

помоћ,хуманитарне  
акције 

пакете , 

заједничке 

кућне посете , 

конференције 

случаја , 

саветодавни 

рад 

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 
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14. ПРОГРАМ САРАДЊЕ 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 
11. Путем сајта и фејсбук странице школе 
 

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

ОТВОРЕНИХ 
ВРАТА

ШКОЛА 
РОДИТЕЉСТВА

ИНДИВИДУЛАНИ 
РАЗГОВОРИ
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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 И ШКОЛЕ У ПРИРОДИ 
 
ЕКСКУРЗИЈЕ 

 Екскурзије и излети 
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. 
Излети у једнодневном трајању извешће се за ученике I,II, III, IV. 
 
 Екскурзије 
 
За наредне четири године планиране су екскурзије за ученике од  V - VIII разреда и  

Школе у природи или екскурзије за ученике од  I - IV разреда. 
 
 
Програм наставе у природи 
 
        Школа у природи представља специфичан облик образовно–васпитног рада. У нашој 

школи организује се за ученике од првог до четвртог разреда у току године. Боравак 

ученика се организовао изван места боравка у трајању од недељу дана у одговарајућим 

објектима уз организован целодневни боравак. Овај облик рада организује се уз пристанак 

и финансирање родитеља. 
     У планирању боравка ученика у школи у природи учествују: Управа школе, Школски 

одбор и Савет родитеља, а према упутству Министарства просвете и спорта Србије.  
     Наставници који воде ученике на рекреативну наставу дужни су да одаберу 

дестинацију, донесу план и програм боравка, да распишу тендер, одаберу најповољнију 

понуду и добију сагласност родитеља. Након  реализације предају писмени извештај 

директору школе.  
За сваку школску годину планирана дестинација ће се наћи у Годишњем плану рада 

школе. 
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16. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
 
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.) 
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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, вебинари...). 
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 у 

установи 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 
 

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 ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
 

17.5.1. 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  
• Путем web сајта и фејсбук странице школе 

 
 

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 
Дани Јегричке мај Тим за заштиту и унапређење 

животне средине 
Филмски фестивал јун Тим за културну и јавну делатност 
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17.5.2. 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, 
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• сарадња са родитељима, 
• реализација екскурзија, излета и посета, 
• укључивање и реализација пројеката, 
• остварње циљева и задатака планираних развојним и акционим планом школе. 
 
 
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. 
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Праћење од стране Школског одбора 
• реализација наставног плана и програма, 
• успех и дисциплина ученика, 
• реализација екскурзија, рекреативне наставе, излета и посета, 
• праћење реализације пројеката 
 

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 

Полугодиште, 
крај школске 

године, 
током школске 

• Стручна већа 

по 

предметима 
• Одељењско 
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друге презентације школе, 
• реализоване акције, 

године веће 
• Наставн. веће 
• Разредне 

старешине 
• Педагог 
• 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 први 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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