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1. Циљеви школског програма 
  
Школски програм Основне школе „Иво Лола Рибар“ у Руми је основни документ који обухвата све 
садржаје, процесе и активности усмерене на остваривање принципа, циљева, исхода образовања као и 
стандарда образовања и васпитања и кључних развојних компетенција дефинисаних на националном 
и школском нивоу, а у складу са потребама ученика, полазника, родитеља односно старатеља и локалне 
заједнице, и има за циљ да реализаторима наставе служи као ослонац у даљем планирању и 
oперационализацији, релизацији и евалуацији целокупног школског живота.  

 Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно другог законског заступника 
у избору школе, праћење квалитета образовно-васпитног процеса и његових резултата, као и процену 
индивидуалног рада и напредовања сваког ученика.  

Школски програм се доноси у складу са Законом.  

Поједини делови школског програма иновирају се у току његовог остваривања по потреби.  

Основна школа „Иво Лола Рибар“ у Руми остварује и организује следеће облике образовања и 
васпитања:  

➢ основно образовање и васпитање ученика у осмогодишњем трајању 
➢ основно образовање одраслих, а према плану и програму за образовање одраслих (лица 

старија од 15 година - кроз 3 циклуса).  

Школа обавља делатност основног образовања и васпитања остваривањем школског програма, у 
школском и другом простору 

Школски програм основног образовања и васпитања, у трајању од четири године, представља 
операционализацију плана и програма наставе и учења основног образовања и васпитања које траје 
осам година и остварује се у два образовна циклуса – први циклус обухвата први до четвртог разреда, 
а други циклус пети до осмог разреда.  

У оквиру школског програма школа остварује и индивидуални образовни план за ученике са 
сметњама у развоју и ученике са изузетним способностима у трајању које варира у зависности од 
индивидуалних карактеристика ученика. 

Основна школа „Иво Лола Рибар“ остварује и основно образовање одраслих у три циклуса, а у складу 
са Законом. Основно образовање одраслих организује се по циклусима (први циклус – први, други, 
трећи и четврти разред, други циклус – пети и шести разред и трећи циклус – седми и осми разред) и 
траје три године у складу са школским програмом и законом. 

Програми који се реализују у школи се реализују на српском језику. 

 Циљеви школског програма формулисани су у складу са национално дефинисаним циљевима, а 
основни циљ школског програма наше школе је операционализација доле наведених циљева у 
зависности од потреба локалне средине, деце и родитеља, као и услова рада у школи.  

Општи циљеви су: 

1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог;  



 

5 

2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета, ученика и одраслог, 
развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу;  

3) шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна укљученост ученика 
у систем образовања и васпитања;  

4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и 
безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;  

5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и 
еколошке етике, заштите и добробити животиња;  

6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на 
провереним научним сазнањима и образовној пракси;  

7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења;  
8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, ученика и 

одраслог, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;  
9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних компетенција и 

стручних компетенција у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада и развојем 
савремене науке и технологије;  

10) развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, 
способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог 
мишљења;  

11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог 
развоја и будућег живота;  

12) развијање позитивних људских вредности;  
13) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање 

другарства и пријатељства;  
14) развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских 

слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву;  
15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, толеранције и уважавање различитости;  
16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици 

Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског 
народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне 
и светске културне баштине;  

17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и 
васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем 
школовања;  

18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва 
Републике Србије као државе засноване на знању.  

Посебни циљеви који произилазе из општих циљева образовања и васпитања као и циљева 
спецификованих по разредима и предметима у правилницима о наставним програмима, формулисани 
су у складу са потребама актера школског живота и условима рада школе и локалне средине у којој 
школа функционише и спецификовани су по предметима у оквиру обавезног, изборног и 
факултативног дела програма. 

 Остваривање принципа и циљева образовања и стандарда постигнућа обезбеђује се укупним образовно 
– васпитним процесом кроз све облике, начине и садржаје рада у оба циклуса школовања у нашој 
школи што је спецификовано у наставку Школског програма и детаљно операционализовано у 
прилозима школском програму. 

У оквиру циљева школског програма, а у складу са специфичностима школе посебно акценат стављамо 
на следеће:  
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➢ повећање квалитета постигнућа ученика ромске националности у циљу обезбеђивања једнаког 
права и доступности образовања и васпитања без дискриминације и издвајања по било ком 
основу (појачавање сарадње са родитељима, посебно из нехигијенског ромског насеља, јачање 
сарадње са ромским НВО, већи обухват деце при упису, смањење осипања ромских ученика 
током школовања, смањење неоправданих изостанака, одржавање и проширивање функције 
педагошког асистента у настави, индивидуализација, диференцирана настава и примена ИОП-
а, рад на пројектима оснаживања и припреме ученика ромске нацоионалности за школовање, 
појачана сарадња са предшколском установом на овом плану); 

➢ прилагођавање образовног процеса (разноврсни облици наставе и ваннаставних активности, 
учења и оцењивања) узрасним и личним потребама и могућностима детета, диференцирана 
настава, индивидуализација, ИОП, кућна настава, допунска, додатна настава, изборна настава, 
корективни рад, секцијски рад и други облици слободних активности, сарадња са предшколском 
установом и средњим школама у циљу размене информација, сарадња са установама и 
програмима за талентоване ученике (Спортски савез, спортски клубови, Музичка школа и сл.) 
кроз реализацију општих и посебних стандарда постигнућа и њихову индивидуализацију по 
потреби; 

➢ неговање демократске климе и у локалној средини постигнутог рејтинга социјално одговорне 
школе кроз неговање демократских вредности у целокупном образовно – васпитном процесу, 
као и неговање културних и етничких различитости и заједништва (целокупан наставни и 
ваннаставни процес, сарадња са културно уметничким друштвима, културне и јавне 
манифестације и наступи школе, интерни и екстерни маркетинг, сарадња са породицом и 
надлежнима из области социјалне заштите и НВО); 

➢ константну и ефикасну сарадњу са породицом кроз укључивање родитеља у остваривање 
циљева образовно – васпитног процеса (индивидуални рад са родитељима, родитељски 
састанци, Савет родитеља, учешће родитеља у Школском одбору, донаторство, родитељ као 
персонални асистент, сарадник у настави и члан тима за израду ИОП-а, учешће родитеља у 
јавном и културном животу школе и сл.); 

➢ константна сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном средином (Школски одбор, 
сарадња са локалним органима власти и институцијама, установама и појединцима на питањима 
од значаја за школу, учешће у пројектима у складу са потребама школе и локалне средине); 

➢ отвореност према педагошким и организационим иновацијама (стално информисање кадра 
школе, разни облици стручног усавршавања у школи и ван ње, сарадња са просветним 
саветницима, Друштвом учитеља Рума и другим стручним друштвима и институцијама, учешће 
и сарадња са стручним активима на нивоу општине и шире). 

 

Општи циљеви образовања одраслих у нашој школи су:  

1) побољшање образовне и квалификационе структуре полазника, професионалне мобилности и 
флексибилности и унапређивање могућности запошљавања;  

2) допринос школе стварању основе за одрживи друштвено-економски развој локалне заједнице и 
шире; 

3) допринос школе смањењу сиромаштва, остваривању једнакости, социјалне укључености и 
међугенерацијске солидарности; 

4) унапређивање квалитета живота полазника - личног, породичног, природног и социјалног 
окружења; 

5) развој демократије, интеркултуралности и толеранције 
6) учешће у интеграцији у европски друштвени и економски простор уважавањем европских оквира 

образовања. 

Задаци школе у основном образовању одраслих односе се на обезбеђивање услова у оквиру 

формалног образовања у којима ће полазници развијати следеће компетенције:  
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➢ способност употребе стечених знања, вештина и ставова у различитим животним ситуацијама; 
➢ способност употребе стечених знања, вештина и ставова, неопходних за лични, социјални и 

професионални развој и даље учење; 
➢ стручне компетенције у смислу способности употребе стечених знања, вештина и ставова 

неопходних за обављање радних активности и стећи формално признање стечених кључних и 
стручних компетенција утврђених стандардима, а у складу са законом. 

 

2. План наставе и учења основног образовања и васпитања/основног 
образовања одраслих 

Основни облици образовно –васпитног рада и образовног рада са одраслима којим се остварују 
прописани планови и програми наставе и учења у нашој школи су:  

➢ обавезна/редовна настава у складу са прописаним плановима и програмима (у основном 
образовању одраслих - обавезни предмети и обавезни модули), 

➢ пројектна настава, 

➢ изборни програми и предмети, 

➢ активности, 

➢ слободне наставне активности у другом циклусу (обавезан избор једне од три понуђене). 

Слободне наставне активности похађају ученици другог циклуса и школа ће ученицима понудити 
најмање 3 облика слободних наставних активности од којих ученици изјашњавањем обавезно бирају 
једну: 

• За пети и шести разред Школским програмом планирамо реализацију 4 СНА од којих 
ће ученицима бити понуђене 3 у зависности од школске године и Годишњег плана рада 
школе: Цртање, сликање и вајање, Чувари природе, Музиком кроз живот/Хор и 
Вежбањем до здравља; 

• Седми и осми разред: Хор, Уметност и Моја животна средина. 

➢ ваннаставне активности (обавезан избор једне од три понуђене) у првом циклусу у складу са 

наставним планом и програмом тако да ће ученицима бити понуђене ваннаставне активности: 

хор, народна традиција и чувари природе.  
➢ друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности као слободне 

активности у свим разредима оба циклуса које се остварују кроз програме културних 
активности, школског спорта и спортских активности, секцијски рад, програм професионалне 
оријентације, здравствене и социјалне заштите, заштите животне средине, сарадње са локалном 
самоуправом и породицом, рад школске библиотеке као и кроз реализацију програма заштите 
ученика од насиља, злостављања и занемаривања и превенције других облика ризичног 
понашања. 

➢ допунска настава  
➢ додатна настава 
➢ екскурзије, излети и настава у природи 
➢ припремна настава за полагање завршног испита - школа ће организовати припремну 

наставу за ученике 8. разреда за полагање завршног испита током првог и другог полугодишта 
из свих предмета релевантних за полагање. У току месеца јуна школа ће организовати десет 
дана припремне наставе са по најмање 2 часа дневно за ученике 8. разреда из свих релевантних 
предмета и то: најмање по два часа наставе из хемије, физике, историје, биологије и географије, 
а најмање по 5 часова из српског и математике. Школа организује и припремну наставу за 
полазнике трећег циклуса ООО. Прецизан фонд и распоред операционализују се у Годишњем 
плану. 
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➢ завршни испит за ученике 8. разреда и полазнике трећег циклуса образовања одраслих. 
➢ припремна настава за полагање поправних испита и поправни испити, организује се за 

ученике од четвртог до осмог разреда који су упућени на полагање поправних испита, а 
припремни рад ће се организовати у складу са законским упутствима у фонду од најмање 10 
часова по предмету. Наставници програме припремног рада израђују на крају наставне године 
у складу са карактеристикама ученика који похађају овај облик наставе. За ученике од четвртог 
до седмог разреда припремна настава реализује се у августу, а за ученике осмог разреда у јуну 
и августу. Поправни испити организују се за ученике који наставну годину завршавају са 
највише две надовољне оцене. Поправни испити за ученике осмог разреда организују се у јуну 
месецу, а за ученике осталих разреда у августу месецу. План и програм полагања поправних 
испита израђује се након снимања броја ученика и предмета из којих полажу поправне испите 
у јуну и августу месецу.  

➢ припремна настава за полагање разредног испита и разредни испити - план и програм 
реализације припремне наставе у августу месецу израђују наставници који је изводе у договору 
са ученицима и у складу са међусобним договором водећи рачуна о оптерећењу ученика. 
Планови полагања разредног испита израђују се у складу са индивидуалним случајем и по 
потреби у месецу јуну. 

➢ настава за ученике на кућном и болничком лечењу у виду: 
• континуираног образовно – васпитног рада за ученике са сметњама у телесном развоју или 

вишеструким сметњама који нису у стању да похађају матичну школу;  
• привремену и повремену наставу у кући за ученике који не могу да похађају школу или се 

више пута враћају на болничко лечење. 
➢ час одељенског старешине као обавезна ваннаставна активност у фонду од 36 /34 за осми 

разред/ часова на годишњем нивоу. Програм ЧОС-а за сваки разред детаљно је 
операционализован је у Школском програму, с тим што одељенске заједнице и одељенске 
старешине имају максималне могућности измене и модификације у складу са текућим 
дешавањима у оквиру школске године и променама које настају у периоду реализације 
Школског програма. Час одељенског старешине реализује се и у образовању одраслих. 

 

2.1. Основно образовање и васпитање 

План наставе и учења / наставни план – табеларни преглед 

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА – примењује се поступно од школске 2020/2021. године. 

Ред. 
број А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ 
РАЗРЕД 

ДРУГИ 
РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 
РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 
1. Српски језик ____________ језик1

 5 180 5 180 5 180 5 180 

2. Српски језик као нематерњи2
 2 72 2 72 3 108 3 108 

3. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

4. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

5. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 

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

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

8. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 
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9. Физичко и здравствено васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108 

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

У К У П Н О: А 20-22* 
720-
792* 

21-23* 
756-
828* 

21-24* 
756-
864* 

21-24* 
756-
864* 

Ред. 
број Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ    

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

2. 
Матерњи језик/говор са елементима 
националне културе4

 
2 72 2 72 2 72 2 72 

У К У П Н О: Б 1-3* 
36-

108* 
1-3* 

36-
108* 

1-3* 
36-

108* 
1-3* 

36-
108* 

У К У П Н О: А + Б 21-23* 
756-
828* 

22-24* 
792-
864* 

22-25* 
792-
900* 

22-25* 
792-
900* 

 

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

Ред. 
број  

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- 
ВАСПИТНОГ РАДА  

ПРВИ РАЗРЕД  ДРУГИ РАЗРЕД  ТРЕЋИ РАЗРЕД  ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД  

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

1.  Редовна настава  21-23*  
756-
828*  

22-24*  
792-
864*  

22-25*  
792-
900*  

22-25*  
792-
900*  

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

3.  Додатна настава              1  36  1  36  

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

7-10 дана 
годишње  

7-10 дана 
годишње  

7-10 дана 
годишње  

 

Ред. 
број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА  

ПРВИ РАЗРЕД  ДРУГИ 
РАЗРЕД  

ТРЕЋИ 
РАЗРЕД  

ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД  

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

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

2.  Ваннаставне активности5
 1-2  36-72  1-2  36-72  1-2  36-72  1-2  36-72  

3.  Екскурзија  1-3 дана 
годишње  

1-3 дана 
годишње  

1-3 дана 
годишње  

1-3 дана 
годишње  

1
 Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне 
мањине. 
2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине. 
3 Ученик бира један од понуђених изборних програма. 
4
 Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере овај програм, 

али није у обавези. 
5 Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта. 
* Број часова за ученике припаднике националних мањина 
**
 Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником. 
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ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА –
примењује се за ученике трећег и четвртог разреда у школској 2021/22. и ученике четвртог разреда у 
школској 2022/23. години  

Ред. 
број А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. 
1. Српски језик  5 180 5 180 

 Српски језик као нематерњи     

2. Страни језик 2 72 2 72 

3. Математика 5 180 5 180 

4. Свет око нас – – – – 

5. Природа и друштво 2 72 2 72 

6. Ликовна култура 2 72 2 72 

7. Музичка култура 1 36 1 36 

8. 
Физичко и здравствено 
васпитање 

3 108 3 108 

У К У П Н О: А 20 720 20 720 

Ред. 
број Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

1 
Верска настава / Грађанско 
васпитање6 

36 1 36 

     

У К У П Н О: Б 36 1 36 

У К У П Н О: А + Б 756 21 756 

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

Ред. број ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 
ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. 
1. Редовна настава 21 756 21 756 

2. Пројектна настава7 1 36 1 36 

3. Допунска настава 1 36 1 36 

4. Додатна настава   1 36 

5. Настава у природи 7–10 дана годишње 7–10 дана годишње 

 

Ред. број 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 

ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. 
1. Час одељењског старешине 1 36 1 36 

2. Ваннаставне активности8  1–2 36–72 1–2 36–72 

3. Екскурзија 1–3 дана годишње 1–3 дана годишње 
 

6- Ученик бира један од понуђених изборних програма. 
7- Пројектна настава је обавезна за све ученике. 
8- Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта 

- видети поглавље везано за ваннаставне активности  
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НАСТАВНИ ПЛАН 

ЗА ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 Ред. 
број  А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  

ПЕТИ РАЗРЕД  ШЕСТИ РАЗРЕД  
нед.  год.  блок настава  нед.  год.  блок настава  

1.  Српски језик и књижевност  5  180    4  144    

2.  Српски језик као нематерњи        

3.  Страни језик –енглески језик 2  72    2  72    

4.  Историја  1  36    2  72    

5.  Географија  1  36    2  72    

6.  Биологија  2  72    2  72    

7.  Математика  4  144    4  144    

8.  Информатика и рачунарство  1  36    1  36    

9.  Техника и технологија  2  72    2  72    

10.  Ликовна култура  2  72    1  36    

11.  Музичка култура  2  72    1  36    

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

13.  Физика        2  72    

14.  Хемија              

УКУПНО: А  24  918    25  954    

  Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ              

1  Верска настава/ Грађанско васпитање9 1  36    1  36    

2.  Други страни језик10 2  72    2  72    

3.  Матерњи језик/говор са елементима националне културе4 2 72  2 72   

УКУПНО: Б  3  108   3  108    

УКУПНО: А + Б  27-  1026    28-  1062-    

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

Ред. број  ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  
ПЕТИ РАЗРЕД  ШЕСТИ РАЗРЕД  
нед.  год.  нед.  год.  

1.  Редовна настава  27  1026  28  1062  

2.  Слободне наставне активности11 1  36  1  36  

3.  Допунска настава  1  36  1  36  

4.  Додатна настава  1  36  1  36  

  
Ред. број  ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА  
ПЕТИ РАЗРЕД  ШЕСТИ РАЗРЕД  

нед.  год.  нед.  год.  
1.  Час одељењског старешине  1  36  1  36  

2.  Ваннаставне активности12 1  36  1  36  

3.  Екскурзија  До 2 дана годишње  До 2 дана годишње      
 

9 Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета. 
10 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским 
могућностима и изучава га до краја другог циклуса - наша школа нуди – француски, руски и немачки језик 
11 Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученик 
обавезно бира једну активност са листе од три слободне наставне активности које Школа нуди - наша школа 
нуди Музиком кроз живот/Хор, Чуваре природе, Вежбањем до здравља и Цртање, сликање и вајање за ученике 
5. и 6. разреда 
12 Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне, као и 
друге активности у складу са просторним и људским ресурсима школе - видети поглавље везано за ваннаставне 
активности  
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НАСТАВНИ ПЛАН ЗА СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА 

Годишњи и недељни фонд за седми и осми разред 

Ред. број  А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ  
СЕДМИ РАЗРЕД  ОСМИ РАЗРЕД  
нед.  год.  нед.  год.  

1.  Српски језик и књижевност _________језик 4  144  4  136  

2.  Српски језик као нематерњи     

3.  Страни језик  2  72  2  68  

4.  Ликовна култура  1  36  1  34  

5.  Музичка култура  1  36  1  34  

6.  Историја  2  72  2  68  

7.  Географија  2  72  2  68  

8.  Физика  2  72  2  68  

9.  Математика  4  144  4  136  

10.  Биологија  2  72  2  68  

11.  Хемија  2  72  2  68  

12.  Техника и технологија  2  72  2  68  

13.  Информатика и рачунарство  1  36  1  34  

14.  Физичко и здравствено васпитање  3  108  3  102  

УКУПНО: А  28-31*  1008-1116*  28-30*  952-1020*  

Ред. број  Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ          

1  Верска настава/ Грађанско васпитање 1 36  1  34  

2.  Други страни језик4
 2 72  2  68  

3.  Матерњи језик/говор са елементима националне културе 2 72 2 68 

УКУПНО: Б  3-5*  108-180*  3-5*  102-170*  

УКУПНО: А + Б  31-34*  1116-1224*  31-33*  1054-1122*  

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

Ред. број  ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  
СЕДМИ РАЗРЕД  ОСМИ РАЗРЕД  
нед.  год.  нед.  год.  

1.  Редовна настава  31-34* 1116-1224* 31-33* 1054-1122* 

2.  Слободне наставне активности (Хор; Цртање, сликање, 
вајање и Домаћинство) 

1  36  1  34  

3.  Допунска настава  1  36  1  34  

4.  Додатна настава  1  36  1  34  

 

Ред. број  ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  
СЕДМИ РАЗРЕД  ОСМИ РАЗРЕД  

нед.  год.  нед.  год.  
1.  Час одељењског старешине  1  36  1  34  

2.  Ваннаставне активности7
 1  36  1  34  

3.  Екскурзија  До 2 дана годишње  До 3 дана годишње  
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2.2. Основно образовање одраслих  

Наставни план за ООО 

Предмети/Модули 

I циклус 

Σ I-

IV 

II циклус III циклус 

Σ V-

VIII 
Σ I-

VIII 

Основно 
описмењавање 

Основе 
функционалне 

писмености 

Основе општег 
основног 

образовања 

Основно опште 
образовање и 

обуке за занимање 

V 
Разред 

VI 
Разред 

VII 
Разред 

VIII 
Разред 

Српски језик 100 100 200 85 68 50 50 253 453 

Енглески језик  50 50 17 34 34 34 119 169 

Дигитална 
писменост 

 50 50 17 17 17 10 61 111 

Математика 100 100 200 85 68 51 51 255 455 

Основне животне 
вештине 

 50 + 5** 55      55 

Физика     34 34  68 68 

Хемија     34 34  68 68 

Биологија    34 17 17  68 68 

Примењене науке       50 50 50 

Историја    17 17 34  68 68 

Географија    17 17 34  68 68 

Предузетништво     17 17 17 51 51 

Одговорно 
живљење у 
грађанском 

друштву 

  

 
25 + 

5** 
25 + 

5** 
25 + 

5** 
25 + 

5** 
120 120 

УКУПНО 

(без језика мањина и 
српског као 

нематерњег 
језика) 

200 355 555 302 353 352 242 1249 1804 

**Часови који се остварују у сарадњи са социјалним партнерима у јединици локалне самоуправе 
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3. Програми обавезних предмета по разредима и циклусима са начинима 
и поступцима остваривања 

 

3.1. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ ПО ЦИКЛУСИМА И РАЗРЕДИМА  
 
Листа предмета сачињена је на основу поштовања важећих правилника.  
 

Први циклус 

Први разред - српски језик, страни језик - енглески језик, математика, свет око нас, ликовна култура, 
музичка култура, физичко и здравствено васпитање, дигитални свет (почев од школске 2020/21.) 

Други разред - српски језик, страни језик - енглески језик, математика, свет око нас, ликовна култура, 
музичка култура, физичко васпитање (физичко и здравствено васпитање, дигитални свет почев од 
школске 2021/22.) 

Трећи разред - српски језик, страни језик - енглески језик, математика, природа и друштво, ликовна 
култура, музичка култура и физичко васпитање (физичко и здравствено васпитање, дигитални свет 
почев од школске 2022/23.) 

Четврти разред - српски језик, страни језик - енглески језик, математика, природа и друштво, ликовна 
култура, музичка култура, физичко васдпитање (физичко и здравствено васпитање, дигитални свет 
почев од школске 2023/24.) 

Други циклус 

Пети разред - српски језик и књижевност, енглески језик, ликовна култура, музичка култура, историја, 
географија, математика, биологија, техникa и технологија, информатика и рачунарство, физичко и 
здравствено васпитање 

Шести разред - српски језик/српски језик и књижевност, енглески језик, ликовна култура, музичка 
култура, историја, географија, физика, математика, биологија, техникa и технологија, информатика и 
рачунарство, физичко и здравствено васпитање 

Седми разред - српски језик, енглески језик, ликовна култура, музичка култура, историја, географија, 
физика, математика, биологија, хемија, техника и технологија, физичко и здравствено васпитање, 
информатика и рачунарство  

Осми разред - српски језик, енглески језик, ликовна култура, музичка култура, историја, географија, 
физика, математика, биологија, хемија, техника и технологија, физичко и здравствено васпитање, 
информатика и рачунарство 

Садржаје, поступке и начине реализације обавезних предмета детаљно презентујемо у прилогу 
Школског програма посебно за сваки разред/циклус и за сваки предмет.  

У складу са препорукама датим у правилницима о наставним плановима и програмима везаним за 
начин и поступак остваривања наставних планова и програма стручни актив за развој школског 
програма, стручна већа и предметни наставници спецификовали су ове поступке у односу на наставне 
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предмете, теме, садржаје и време извођења, а ова спецификација са детаљно приказаним начинима и 
поступцима остваривања прописаних планова и програма је приказана у Школском програму.  

 У складу са препорукама датим у правилницима о плану и програму наставе и учења везаним за 
активности у оквиру образовног и образовно-васпитног процеса, приликом израде Школског програма 
руководили смо се неопходношћу максималног ангажовања ученика/полазника уз поштовање 
следећих принципа: 

➢ омогућити ученицима/полазницима избор између више активности, 

➢ ангажовати што више чула паралелно, 

➢ омогућити испробавање својих могућности, 

➢ поштовати жеље и могућности ученика/полазника, 

➢ организовати што више активности које непосредно укључују ученике/полазнике,  

➢ проблемски структуирати садржаје и подстицати радозналост и интелектуалне активности, 

➢ обрадити садржаје кроз занимљивости и игру, 

➢ повезати досадашње искуство и наставне садржаје, као и садржаје међусобно, 

➢ експериментисати и откривати, 

➢ омогућити интеракцију са физичком и социјалном средином, 

➢ промовисати индивидуални, кооперативни и тимски рад ученика/полазника. 

 

3.2. Основно образовање одраслих 

Обавезни наставни предмети  

Први циклус: српски језик, математика, дигитална писменост, енглески језик, основне животне 
вештине. 

Други циклус: српски језик, математика, дигитална писменост, одговорно живљење у грађанском 
друштву, енглески језик, биологија, историја, географија, физика, хемија, предузетништво. 

Трећи циклус: српски језик, математика, дигитална писменост, одговорно живљење у грађанском 
друштву, енглески језик, биологија, историја, географија, предузетништво, физика, хемија, примењене 
науке. 

Образовање одраслих заснива се на плановима и програмима образовања одраслих или деловима 
одговарајућих програма за ученике којима одрасли стичу кључне и стручне компетенције и 
квалификације потребне за лични и професионални развој, рад и запошљавање, као и друштвено 
одговорно понашање, односно допуњују знања, вештине, способности и ставове: језичке и 
математичке писмености; владања матерњим и страним језицима; научне писмености у природним и 
друштвеним наукама; владања информационо-комуникационом технологијом; медијске писмености; 
за рад у струци; за предузетништво и руковођење; креативног изражавања и учествовања у културним, 
уметничким и спортским догађањима; за одговорно обављање улоге активног грађанина и поштовање 
људских и грађанских права; социјалне вештине, способности за решавање проблема, комуникацију и 
тимски рад; за очување и заштиту околине; за обезбеђивање безбедних и здравих услова на раду ради 
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остваривања физичког, психичког и социјалног благостања запослених; друга знања, вештине, 
способности и ставови. 

Програми образовања одраслих прилагођени су узрасту, претходном образовању, знању, вештинама и 
способностима одраслих у складу са утврђеним исходима, а намењени су у нашој школи образовању 
и оспособљавању одраслих којима је престало право на редовно образовање уз посебно обраћање 
пажње образовању посебних група (социјално искључених група). 

Спровођење програма образовања одраслих, редослед наставе појединих предмета, модула или 
предметних области, начин и облици проверавања знања, напредовање и друго прилагођава се 
специфичностима, потребама и могућностима полазника и кандидата. 

Особама са инвалидитетом које похађају програме образовања одраслих обезбеђује се приступачност 
програма и неопходна индивидуализована разумна прилагођавања. 

Време организовања активности образовања одраслих у току године и образовни рад у току дана и 
радне недеље распоређују се у оквиру Годишњег плана рада. 

Начини и поступци остваривања и врсте активности којима се реализују садржаји образовног и 
образовно-васпитног рада и програма обавезних и изборних наставних предмета и модула детаљно су 
разрађене у прилозима Школском програму. 

 

4. Изборни програми/предмети по разредима и циклусима са начинима 
и поступцима остваривања 
 
Листа програма и предмета сачињена је на основу поштовања важећих правилника и мењаће се током 
реализације овог Школског програма у складу са променама плана и програма наставе и учења на 
националном нивоу. 

Оба циклуса 

Верску наставу и Грађанско васпитање - сазнање о себи и другима у форми изборне наставе/ 
изборног програма у оба циклуса са обавезним избором једног од ова два понуђена предмета похађају 
ученици од првог до осмог разреда.  

Матерњи језик/говор са елементима националне културе - у школи се спроводи анкетирање 
ученика и родитеља у оба циклуса и предузеће се кораци за реализацију уколико буде довољно 
заинтересованих. 

Други циклус 

Страни језик (други) као изборни предмет са обавезним избором похађају ученици другог циклуса. 
Одабир страног језика за ученике петог разреда обавља се крајем наставне године анкетом која се 
спроводи са родитељима ученика четвртог разреда, а у којој се у складу са кадровским могућностима 
школе, као и на основу сазнања везаних за раније анкетирање родитеља ученика, родитељима нуди 
избор између француског, руског и немачког језика. 

Обавезне физичке активности у оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање похађају 
ученици другог циклуса у складу са Планом и програмом наставе и учења и овај сегмент је подложан 
промени у складу са евентуалним променама планова и програма на националном нивоу.  
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Садржаје, поступке и начине реализације обавезних и изборних предмета/програма детаљно 
презентујемо посебно за сваки разред и за сваки предмет у прилогу овог школског програма. 
 

5. Програми активности по разредима и циклусима са начинима и 
поступцима остваривања 
 

Активности:  

➢ слободне наставне активности (обавезан избор једне од три понуђене). Слободне наставне 
активности похађају ученици другог циклуса школа ученицима петог и шестог разреда 
организује 4 облика слободних наставних активности од којих ученици изјашњавањем обавезно 
бирају једну: Цртање, сликање и вајање, Чувари природе, Вежбањем до здравља и 

Музиком кроз живот/Хор, а ученицима седмог и осмог разреда: Хор, Уметност и Моја 
животна средина. 

➢ ваннаставне активности - Ваннаставне активности похађају ученици у првом циклусу у 
складу са наставним планом и програмом и биће понуђене следеће ваннаставне активности: 

Хор, Народна традиција и Чувари природе. 
➢ обавезне физичке активности у оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање похађају 

ученици другог циклуса у складу са Планом и програмом наставе и учења и овај сегмент је 
подложан промени у складу са евентуалним променама планова и програма на националном 
нивоу.  

➢ техничке, друштвене, хуманитарне, спортске и културне активности као слободне 
активности у свим разредима оба циклуса које се остварују кроз програме културних 
активности, школског спорта и спортских активности, секцијски рад, програм професионалне 
оријентације, здравствене и социјалне заштите, заштите животне средине, сарадње са локалном 
самоуправом и породицом, рад школске библиотеке као и кроз реализацију програма заштите 
ученика од насиља, злостављања и занемаривања и превенције других облика ризичног 
понашања. 

 Садржаје, поступке и начине реализације наведених активности детаљно презентујемо у прилогу овог 
Школског програма. 

6. Програми допунске и додатне наставе 
 

6.1. ДОПУНСКА НАСТАВА  

Допунска настава организоваће се у зависности од потреба и броја ученика чије постигнуће захтева 
овај облик рада током године кроз групни, индивидуални или рад у паровима Евиденција о раду водиће 
се у дневницима рада. Програме допунске наставе наставници израђују флексибилно и током године 
их стално прилагођавају потребама ученика чији се састав мења током школске године. Допунска 
настава, као високо индивидуализован облик рада планира се и изводи у складу са потребама и 
могућностима сваког ученика појединачно, тако да ће се са њеном реализацијом стартовати у складу 
са проценом учитеља/наставника и родитеља, а садржај, начин остваривања и активности у оквиру 
овог облика образовног рада флексибилно ће се прилагођавати током наставне године. Стручна већа 
и предметни наставници ће у складу са искуствима из претходних година сачинити и оквирни програм 
допунске наставе (видети у прилогу). У разредној настави планира се реализација допунске наставе 
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из српског и математике.У оквиру другог циклуса планира се реализација допунске наставе из свих 
предмета изузев предмета вештина (ликовно, музичко, физичко), информатике и рачунарства и 
технике и технологије. 

Планови и програми допунске наставе налазе се у прилогу школског програма. Допунска 
настава се по предметима планира у фонду од 36 часова (осми разред 34 часа), од чега се 
реализација од 6 до 10 часова допунске наставе по предмету планира током зимског распуста. 
 

6.2. ДОДАТНА НАСТАВА/ДОДАТНИ РАД 
 
Додатни образовно -васпитни рад/настава организоваће се за ученике од четвртог до осмог разреда у 
трајању од једног часа недељно (значи у фонду од 36 часова годишње, а за ученике осмог разреда 34 
часа). Школа ће организовати додатни рад из следећих предмета:  

➢ математике (од четртог до осмог разреда, а наставу ће изводити учитељи четвртог разреда 
и наставници математике),  

➢ српског језика (од петог до осмог разреда – наставу изводе наставници српског језика), 

➢ страног језика (од петог до осмог разреда – наставу изводе наставници страних језика), 

➢ хемије (за ученике седмог и осмог разреда-наставу изводи наставница хемије, 
➢ физике (за ученике од шестог до осмог разреда – наставу изводи наставник физике),  

➢ историје (за ученике од петог до осмог разреда – наставу изводи наставник историје),  

➢ географије (за ученике седмог и осмог разреда – наставу изводи наставница географије),  

➢ биологије (за ученике седмог и осмог разреда) и  
➢ информатика и рачунарство од петог до осмог разреда. 

Детаљни програми овог облика рада су у прилогу Школског програма 

 

7. Програм културних активности школе  
 

Основни циљ програма културних активности је развијање стваралачких и изражајних способности, 
креативности, естетске перцепције и укуса као и навика активног учествовања у различитим облицима 
културног изражавања у приватном и јавном животу. 

Задаци: Развијање навике и способности ученика за учествовање у културним активностима у школи, 
локалној заједници и широј друштвеној заједници. 

Ангажовање ученика у оквирима свеобухватне реализације културних активности школе, на свим 
нивоима, развијањем: 

1. осећаја одговорности и поузданости у раду,  
2. сарадничког и такмичарског духа, као и система правилног вредновања постигнућа,  
3. навике посећивања културних манифестација и свечаности у школи, локалној заједници и 

простора у ширем окружењу, 

4. способности учествовања у тимском раду, 

5. културе понашања при обележавању световних и верских празника, 
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6. толерантности, као и способности уочавања вредности културних постигнућа ученика 
различитих узраста и ученика из различитих социо-економских средина, 

7. навике активне сарадње ученика, родитеља и наставника ради остваривања планираног 
васпитно-образовног и културног нивоа, ученика, учествовањем у културним активностима 
школе. 

Приредбе, манифестације, свечаности 

Време 
реализације 

Садржаји и 
активности 

Носиоци задужења Место 
реализације 

Начин реализације 

IX Приредба поводом 
пријема првака 

СО Рума, ТО Рума, 
одељењске 
старешине, Актив 
учитеља 

Школа одељењске старешине  
Тим за културу и 
маркетинг 

08.IX  Обележавање Дана 
писмености 

Библиотекар и 
библиотечка 
секција 

Школска 
библиотека 

Библиотекар, ученици 

IX 
 

Пријем ученика у 

Градску 
библиотеку  

Библиотекар и 
библиотечка 
секција 

Библиотека 
школе 

Библиотекар, ученици 

 
Усклађивањеса 
календаром 
манифестације 

“Римски дани”- 
Хртковци, (Посета 
археолошком 
налазижшту 
Гомолава у 
Хртковцим 

Организациони 
одбор 
манифестације; 
наставник историје 

Хртковци; 
Гомолава 

Историјска секција; 
наставник историје 

X Јесењи крос Наставник 
физичког  

Фудбалски 
стадион 
“Фрушка гора” 

одељењске старешине, 
ученици, наставник 
физичког 

Октобар 
 

Дечија недеља 
 

Актив учитеља, 
предметни 
наставници, 
школски психолог, 
ученици ос 1. -8. 
раз.  

Школа Ученици, Актив учитеља, 
предметни наставници 

Октобар 
 

Литерарни и 
ликовни конкурс 
(Дечија недеља) 

учитељи, 
наставници 

Школа Ученици, Актив учитеља, 
предметни наставници 

 
Октобар 

Посета Сајму 
књига у Београду 

одељењске 
старешине, СО 
Рума, Градска 
библиотека 

„Атанасије 

Стојковић“ Рума. 

Београд  Ученици, наставници 

Октобар или 
јун  

Дечји вашар одељењске 
старешине, 
учитељи 

Школа Ученици, наставници,  
учитељи 

21.10 Велики школски 
час 

одељењске 
старешине, СО 
Рума 

Крагујевац  Ученици, наставници 

Октобар. 
 

Вукови дани  одељењске 
старешине, СО 
Рума 

Тршић  Ученици, наставници 
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27.10. Дан ослобођења 
Руме 

СО Рума Рума Ученици, наставници 

8.11.  Дан просветних 
радника 
 

Одељење 
друштвених 
делатности СО 
Рума, радници 
школе 

КЦ Рума Радници школе 

20.11. 

Међународни дан 
детета 
Учешће на 
манифестацијама  

Градска 
библиотека, Рума, 
наставници српског 
језика, радионица 
за уч. 1.-4. раз. 
учитељи 

 
Градска 
библиотека, 
Рума 

 
Наставници српског језика, 
ученици, учитељи, 
библиотекар школе 

Новембар  

Дан борбе против 
насиља и друге 
манифестације у 
организацији 
Градске библиотеке 
Рума и СО Рума.  

Градска 
библиотека, Рума, 
наставници српског 
језика 

Градска 
библиотека, 
Рума 

Наставници српског језика, 
одељењске старешине, 
ученици 

Последња 
недеља 
новембра  

Такмичење соло 
певача “Никола 
Цвејић” 
Учешће на 
манифестацији  

ОМШ “Теодор 
Тоша Андрејевић”, 
Рума  
ОШ “Душан 
Јерковић”, Рума 

ОШ “Душан 
Јерковић”, 
Рума 

Наставник музичког, 
заинтересовани ученици 

24.11. Дан града Руме-по-
водом одлуке о 
присаједињењу 
Војводине Србији 

СО Рума Рума  Ученици, наставници 

15.12.-15.1. „Божићна улица“  
 

СО Рума, драмско -
рецитаторска 
секција школе, 
Туристичка 
организаација Руме 

Градски трг 
Рума 

Драмско - рецитаторска 
секција школе 

Децембар  9. Међународни 
сајам образовања 
„Путокази“ у 
Новом Саду –
посета; ученици 
осмог разреда-у 
зависности од 
мишљења и мат. 
могућности 
родитеља 

одељењске 
старешине 8. раз. 

Сајам Нови 
Сад 

Одељењске старешине 8. 
раз., ученици – осмаци  

27.01. 

Приредба поводом 
школске славе 
Светог Саве  

Тим за културу и 
маркетинг 

Зграде школа у 
Руми, 
Краљевцима и 
Добринцима,  

Драмско - рецитаторске 
секције школе, ликовна и 
хор  

27.01.  Међународни дан 
сећања на жртве 
Холокауста  

Наставник 
историје, комсија за 
културну и јавну 
делатност школе 

Зграда школе Историјска секција школе, 
наставник историје 

Почетак 
фебруара 

“Прешернов дан” 
Учешће или 
присуство на 
манифестацији  

Друштво 
Словенаца „Емона“ 
ТО опшине Рума, 
задужени 

Велика сала 
КЦ Рума 

Рецитатори, школски хор, 
и остали заинтересовани 
учиници 
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наставници школе; 
библиотекар 

Фебруар Евалуација рада 
током првог 
полугодишта 

Тим за културу и 
маркетинг школе 

Зграда школе Тим за културу и 
маркетинг школе 

21.2. 
 

Међународни дан 
матерњег језика  

Наставници 
српског и страних 
језика, библиотекар 
школе 

Зграда школе Тим за културу и 
маркетинг школе 
наставници српског и 
страних језика, 
библиотекар школе 

21.3. Светски дан 
поезије, 
обележавање 

Наставници 
српског језика, 
библиотекар школе 

Зграда школе Тим, ученици, 
библиотекар, наставници  

Почетак марта 
-април, мај  

Такмичење 
рецитатора 
 

КЦ Рума, учитељи, 
наставници 

Мала сала КЦ 
Рума, или 
свечана сала у 
ОШ „Душан 
Јерковић“ 
Рума, КЦ 
Сремска 
Митровица, 
КЦ Сечањ 

Учитељи, наставници, 
ученици 

Март  Међународни дан 
за елиминацију 
расне 
дискриминације 

Одељењске 
старешине  

Учионица, хол 
школе 

Одељењске старешине, 
ученици школе 

Март, април, 
мај 

Такмичења у 
организацији 
Министарства 
просвете и СО 
Руме 

Министарство 
просвете републике 
Србије, предметни 
наставници 

Градске школе предметни наставници, 
ученици 

Април  Планирање и 
реализација проба; 
приредба поводом 
Дана школе 

тимски рад,  КЦ Рума тимски рад,  
 

Април Ускршње радости 
у организацији СО 
Руме 
 

тимски рад, 
учитељи, 
вероучитељ, 
наставник ликовне 
културе, наставник 
музичке културе 

Градски трг 
Рума, Градска 
библиотека 
Рума 

учитељи, вероучитељ, 
наставник ликовне 
културе, ученици 
 

Април  Girl`s day Психолог школе Локал Психолог школе, девојчице  
Април  Bоy`s day Психолог школе Локал Психолог школе, дечаци 

Мај  Дани словенске 
писмености  

СО Рума, градска 
библиотека Рума 

КЦ Рума Наставници, ученици 

Мај  XVIII фестивал 
музике за децу 
„Распевано 
пролеће“ Србије 
2022.” 

СО Рума,  Спортски 
центар Рума 

наставник музичког 
васпитања, школски хор 

Мај  Сајам образовања ОШ Вељко 

Дугошевић Рума, 
одељењске 
старешине, 
психолог школе 

Рума, ОШ 
„Вељко 
Дугошевић“ 
Рума 

Ученици, одељењске 
старешине, психолог 
школе 
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Мај Спортска 
манифестација 
“Дан изазова” 

Наставник 
физичког, 
одељењске 
старешине 

Школско 
двориште  

Ученици, одељењске 
старешине, наставник 
физичког 

Мај  Пролећни крос 
 

Наставник 
физичког, 
одељењске 
старешине 

Центар Руме  Ученици, одељењске 
старешине 

22. Мај . Слава града Руме СО Рума, 
Православна верска 
заједница Руме, 
наставник музичког 

Рума Ученици, наставник 
музичког 

Јун  
 

Приредба поводом 
завршетка школске 
године. 
Организовање 
изложбе Мој 
љубимац 

Школске секције  
 

Школа  
 

Све школске секције  

Јун  
 

Евалуација рада 
током године и 
писање извештаја о 
раду 

тимски рад  
 

Школа тимски рад  
 

 
Јун  

Годишњи 
наградни излет за 
ученике који су 
постигли запажене 
резултате на 
такмичењима и 
чланове колектива 
(предметне 
наставнике) 

 
управа школе 

Фрушка гора 
(простор 
сремског 
округа) 

Награђени ученици, 
наставници 

Континуирано  
 

Посета културним 
институцијама: 
-биоскоп 
-позориште 
-музеј 
-излети и 
екскурзије 
Учешће на 
конкурсима 
Активно учешће у 
средствима јавног 
информисања и 
редовно ажурирање 
сајта школе 

Тим за културу и 
маркетинг школе 
предметни 
наставници, 
одељењске 
старешине  
Директор, 
психолог, 
андрагошки 
асистент, 
предметни 
наставници,  

По годишњем 
плану и 
програму рада 
комисије за 
културну и 
јавну 
делатност 
школе 

Ученици, предметни 
наставници, одељењске 
старешине 

Континуирано 

 
Повезивање са 
културно-
уметничким 
друштвима кроз 
слободне 
активности у 
школи/ ХКПД 
''Матија Губец'', 
КУД ''Бранко 
Радичевић'' 

Тим за културу и 
маркетинг школе 
 
наставник музичког 

Школа  Ученици и предметни 
наставник музичког 
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Културно-уметничке активности 
 

Културно –уметнички програми поводом:  

➢ пријема првака у школу првог радног дана – реализатори ученици и учитељи трећег и/или 
четвртог разреда 

➢ пријема првака у Градску библиотеку – септембар, реализатор библиотекар и библиотечка 
секција 

➢ школске славе – Савиндана, јануар, реализатор – Тим за културну и јавну делатност школе 
➢ Дечије недеље, октобар – Дечији савез, псих. служба 
➢ Дана школе, април-реализација – Тим за културну и јавну делатност 

 

Остале активности 

➢ књижевни сусрети и афирмација дечијег књижевног стваралаштва (кроз учешће на литерарним 
конкурсима, сарадњу са дечјим часописима и посете смотрама и подршку деци-писцима) 

➢ организовање посета позоришту, концертима, изложбама, музејима у складу са текућом 
културном понудом ових институција  

➢ учествовање на ликовном конкурсу и салону „Боје светосавља“ поводом Савиндана у 
организацији КЦ-а-реализација  

➢ учествовање у манифестацијама „Ускршње пролећне радости“' и „Божићна улица“ у 
организацији Друштвених делатности (април, комисија за културну и јавну делатност) 

➢ повезивање са културно-уметничким друштвима кроз слободне активности у школи ХКПД 
„Матија Губец“-школски оркестар, КУД „Бранко Радичевић“ 

8. Програм школског спорта и спортско – рекреативних активности  

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и 
безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције насиља, 
наркоманије, малолетничке делинквенције, у оквиру школског програма, реализује и програм 
школског спорта, којим су обухваћени сви ученици. 

Прва недеља школског спорта планира се у току обележавања Дечије недеље. Организоваће се 
спортске активности за све ученике школе, у складу са њиховим узрастом и могућностима. 

У оквиру активности планираних за обележавање Дана школе, крајем априла се планира друга недеља 
за спортске активности, за све ученике школе, у складу са њиховим узрастом и могућностима.  

Прва недеља спорта је планирана у октобру са следећим распоредом: 

➢ ПОНЕДЕЉАК - Елементарне игре млађих разреда од првог до четвртог разреда 
➢ УТОРАК - Школско међуодељенско такмичење у одбојци за седме и осме разреде 
➢ СРЕДА - Школско првенство у игри између две ватре од првог до четвртог разреда 
➢ ЧЕТВРТАК - Школско такмичење у фудбалу, међуодељенска и одељенска такмичења 
➢ ПЕТАК - Јесењи крос свих ученика школе/уличне трке  

Друга недеља спорта је планирана за крај априла са следећим распоредом: 

➢ ПОНЕДЕЉАК – Школско тамичење у рукомету млађих разреда од првог до четвртог разреда 
➢ УТОРАК - Школско такмичење у кошарци, шутирање „тројки“ 
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➢ СРЕДА - Школско такмичење у фудбалу од првог до четвртог разреда 
➢ ЧЕТВРТАК - Школско такмичење у „седећем фудбалу“ међуодељенска такмичења ученика 

петих и шестих разреда  
➢ ПЕТАК - Пролећни крос свих ученика школе/учешће у кросу РТС-а  

 

Организација слободних активности: 

У оквиру ваннаставних и слободних активности ученика у школи је организована секција- ОДБОЈКА 
за ученике 7. и 8. разреда. Ученици се на почетку године опредељују за секцију. 

Школа је отворених врата за активности и презентације спорта, спортских клубова, промоција 
спортских активности и манифестација током целе школске године у зависности од потреба. Отворена 
за сваки вид сарадње где се потенцира здравље, спортски дух, толеранција, фер плеј ученика и 
запослених у установи. 

Крајем маја месеца ученици школе и наставници традиционално се укључују у акцију на нивоу 
републике Србије под називом „Дан изазова“(Challenge day). 

Организација и реализација такмичења: 

Ученици школе у оквиру Недеље спорта трче јесењи и пролећни крос, а учешће узимају и на Уличним 
тркама које организује Црвени крст града Руме у оквиру Дечије недеље. 

Сарадња са Савезом спортова Руме огледа се кроз такмичења ученика на Општинском нивоу и даље и 
то кроз такмичења основаца у следећим спортовима: рукомет, кошарка, одбојка, мали фудбал, стони 
тенис, спортска гимнастика (у току јесењег дела године) и атлетике (пролеће). 

Унапређење образовне праксе: 

Угледни часови су предвиђени на годишњем нивоу и у зависности од организације рада школе и то 
наставник који изводи час и наставник асистент при извођењу угледног часа. 
 

9. Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, програм 
спречавања дискриминације и програми превенције других облика 
ризичног понашања 
 

9.1. Програм заштите ученика/полазника од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања  
 
 Циљ програма заштите ученика и полазника од дискриминације и насиља полази од става да се свако 
насиље и дискриминаторно понашање може спречити, те да је у школи неопходно креирати климу у 
којој се:  

➢ учи, негује и развија култура понашања, атмосфера сарадње и уважавања личности и 
конструктивне комуникације, 

➢ не толеришу насиље и дискриминација, 
➢ не ћути у вези са насиљем и дискриминацијом, 
➢ развија одговорност свих, 
➢ сви који имају сазнања о насиљу и дискриминацији обавезују на поступање. 
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Општи циљ програма у складу са Посебним протоколом Министарства просвете и Правилником о 
поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, 
части или достојанства личности је унапређење квалитета живота ученика/полазника применом:  

➢ мера превенције за стварање безбедне и подстицајне средине за живот и рад ученика и 
полазника 

➢ мера интервенције у ситуацијама када се јаве дискриминаторно понашање, насиље, 
злостављање и занемаривање  

Специфични циљеви у превенцији 

➢ Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања. 

➢ Укључивање свих актера школског живота у доношење и развијање програма превенције. 

➢ Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих у школи за препознавање дискриминације 
насиља, злостављања и занемаривања. 

➢ Дефинисање процедура и поступака за заштиту од дискриминаторног понашања, насиља и 
реаговања у ситуацијама насиља и дискриминације.  

➢ Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за заштиту 
од дискриминације, насиља и реаговање у ситуацијама насиља. 

➢ Унапређивање компетенције наставног и ваннаставног особља, ученика, полазника, родитеља, 
старатеља и локалне заједнице за уочавање и решавање проблема дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања. 

Специфични циљеви у интервенцији 

➢ Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља и дискриминације из 
расистичких, сексистичких, хомофобичних, ксенофобичних, исламофобичних, антисемитских, 
антициганистичких и других облика дискриминаторног понашања, а нарочито према млађим, 
слабијим, лицима са тешкоћама у развоју и инвалидитетом. 

➢ Успостављање система ефикасне заштите ученика у случајевима насиља и дискриминаторног 
понашања. 

➢ Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и дискриминаторног понашања и 
процењивање ефикасности програма заштите. 

➢ Ублажавање и отклањање последица насиља и дискриминаторног понашања и реинтеграција 
детета/полазника у заједницу вршњака и живот установе. 

➢ Саветодавни рад са ученицима/полазницима који трпе насиље/дискриминацију, који врше 
насиље/дискриминацију и који су посматрачи насиља/дискриминације. 

 Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања именује директор. 
У рад тима повремено и по потреби укључују се чланови за конкретне случајеве из реда наставника, 
родитеља, ученичког парламента, лок. самоуправе и стручњака за поједина питања.  

Психолог Биљана Хавлек је задужена за вођење и чување документације о свим ситуацијама 
дискриминације и дискриминаторног понашања у којима тим учествује.  

Седницама тима могу да присуствују представници Ученичког парламента и Савета родитеља. 
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План и програм превенције и заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

Садржаји и активности Носиоци 
задужења 

Начин реализације Време 
реализације 

Рад са родитељима: 
-Информисање, сензибилизација и 
оснаживање родитеља: 
“Улога родитеља у заштити деце 
од насилништва и 
дискриминације“, “Значење 
појмова дискриминација, насиље, 
злостављање и занемаривање и 
Протоколи за заштиту 
ученика“/први разред, пети 
разред/ - презентација за родитељe 
на родитељским 
састанцима/предлог разредни 
родитељски састанци/ и 
радионички рада на тему улога 
родитеља у заштити деце од 
насилништва и дискриминације 
(одељењски родитељски састанци) 

-Саветодавни рад са родитељима 
ученика и малолетних полазника 
(по потреби) 

-Подршка и оснаживање родитеља 
везано за реаговање на 
дискриминацију, сегрегацију, 
насиље, злостављање и 
занемаривање (родитељи жртве, 
посматрача и/или насилника) 

-Информисање родитеља, размена 
информација и успостављање 
стратегија решавања везано за 
појаве 
дискриминације/сегрегације, 
насиља, злостављања и 
занемаривања 

-Укључивање родитеља у 
реализацију предвиђених 
дисциплинских процедура по 
потреби 

-Укључивање родитеља у 
појачани васпитни рад по потреби 

- Праћење понашања родитеља 
везано за предмет плана и 
програма и покретање поступака и 
против родитеља у случају 
потребе  
-Укључивање родитеља у анализу 

Психолог, ОС, 
директор, 
стручни 
сарадници 
асистенти, 
наставници, 
Центар за соц. 
рад, МУП, 
секретар школе 

 

Организовање презентације на 
родитељском састанку и 
приближавање појмова насиље, 
злостављање и занемаривање и 
радионица  
 

 

 

 

 

 

 

Индивидуални и групни рад са 
родитељима  
 

Васпитно - дисциплински поступци  
Појачан васпитни рад уз 
укључивање родитеља  
Сарадња са локалном самоуправом, 
МУП, Центар за соц. рад, 
здравствена служба, Министарство, 
Повереник, Покрајински 
омбудсман, органи правосуђа 

 

 

септембар, по 
договору  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Континуирано 
- по потреби 
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и реализацију мера везано за 
евентуалне појаве сегрегације и 
мере на том плану предвиђене 
Правилником  
-Рад са родитељима везано за 
напуштање школовања (видети 
план превенције 

Тим за заштиту ученика од 
насиља, злоставаљања и 
занемаривања: 
-Конституисање тима за заштиту 
ученика од насиља и 
дискриминације, избор 
руководиоца тима, упознавање 
нових чланова тима са правном 
регулативом, Општим и Посебним 
протоколом, израда Програма у 
оквиру Годишњег плана рада 

-Координација и праћење 
реализације Програма заштите 

/превентивних и интервентних 
активности / 
-Континуирано информисање 
запослених у школи у циљу 
одржавања знања и вештина 
неопходних за превенцију и 
интервенцију 

-Дефинисање улога и 
одговорности у примени 
процедура и поступака  
-Консултације у школи по појави 
сумње или по стицању 
информација о насиљу и 
дискриминацији- разрада 
МАТРИЦЕ за процену нивоа 
дискриминације у складу са 
правилником и примена у 
индивидуалним случајевима - 
узраст, интензитет, трајање, 
учесталост, облик и начини 
последице; одређивање нивоа и 
избор мера и активности 
интервенције  
-Предлагање мера појачаног 
васпитног рада у случају 
дискриминаторног понашања ван 
установе и васпитно- 

дисциплинског поступка и 
појачаног васпитног рада у 

 

 

Координатор 
тима, тим, 
директор, 
наставничко 
веће, ОС, 
наставници, 
психолог, 
родитељи, 
“спољна 
мрежа“, 
ученици, 
Ученички 
парламент  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На састанку Тима уз консултовање 
програма из претходне школске 
године, увођење измена и 
планирање активности које нису 
изведене у претходној школској 
години 

 

Извештај координатора /директора 
на НВ, Савету родитеља, 
Школском одбору, Ученичком 
парламенту, сарадња са лок. 
самоуправом, МУП, Центар за соц. 
рад, здравствена служба, 
Министарство, Повереник, 
Покрајински омбудсман, органи 
правосуђа 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

 

 

 

 

Тромесечно 

 

 

 

Континуирано 

 

 

Континуирано 
и по потреби – 

инд. планови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полугодишње, 
годишње 
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случају дискриминаторног 
понашања у установи  
-Одлучивање о покретању 
„спољне мреже“ заштите 

- Спровођење редоследа 
поступања у интервенцији 
предвиђеног протоколом и 
Правилноком у случају насиља 
или дискриминаторног понашања 
учесника у образовању /ученика, 
родитеља, запослених или трећих 
лица/  
- Израда појединачних планова 
заштите у конкретној ситуацији са 
ОС, психологом, директором и 
родитељем, праћење и евалуација 
реализације  
-Процена нивоа ризика за 
безбедност ученика 

-Праћење и процењивање ефеката 
предузетих мера заштите ученика 

- Организовање евидентирања 
појава насиља и дискриминације  
- Прикупљање документације 

-Извештавање стручних тела и 
органа управљања 

-Праћење присутности насиља и 
дискриминације - учесталост 
инцидентних ситуација, број 
пријава, заступљеност различитих 
врста и нивоа, број повреда, 
сигурност објекта, дворишта 

-Анализа броја и ефеката акција на 
нивоу школе које промовишу 
сарадњу, разумевање и помоћ 

- Организација информисања 
родитеља, ученика и запослених 
везано за Правилник о 
дискримицацији и упознавање са 
терминима, процедурама 
превенције и интервенције у 
улогама, обавезама и 
одговорностима актера – 

презентације и радионице  
-Израда плана и програма 
превенције и заштите и 
имплементација у Школски 
програм и Развојни план  
-Анализа стања у остваривању 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тим, Тим за 
самовредновање  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Прво 
полугодиште 

 

 

 

 

 

У складу са 
пановима 
тимова  
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равноправности и једнаких 
могућности везано за 
дискриминацију и посебно 
сегрегацију у складу са 
Правилником (25 % ученика из 
потенцијално угрожених група по 
одељењу, разреду, школи) и 
спровођење активности 
спречавања 

-Формирање одељења у складу са 
структуром на локалу – ако буде 
могуће – сарадња са локалном 
самоуправом  
-Обавештавање родитеља о 
структури ученика и положају 
ученика из осетљивих група  
- Обезбеђивање сразмерности 
чланова Савета родитеља и 
Општинског Савета родитеља – 

регулисање Статутом  
-Додатна подршка кроз 
инклузивне мере – видети план и 
програм инклузије  
-Рад на десегрегацији код 
утврђене сегрегације – у складу са 
могућностима / израда плана, 
координација и праћење, израда 
индивидуалних планова подршке 
за ученике, план транзиције, 
психосоцијална подршка, мере 
иондивидуализације, ИОП по 
потреби, вршњачка подршка, мере 
на нивоу одељења  
- Учешће у пројектима и обукама 
за развијање знања и вештина 
заштите – предлагање пројеката и 
обука – видети план стручног 
усавршавања  
- Предлагање мера унапређења 
превенције  
- Учешће у доношењу одлука о 
начину поступања у случајевима 
сумње  
-Сарадња са надлежним службама 
и органима у функцији превенције 
и интервенције  
-Вођење и чување документације 
о случајевима насиља, 
злостављања, занемаривања и 
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дискриминације – педагошка 
документација тима /подаци о 
учесницима, предузетим радњама.  
-Подношење пријаве надлежним 
органима – директор установе  
-Комуникација са медијима – 

директор – по потреби  
-Праћење, вредновање и 
извештавање органа установе о 
остваривању и ефектима програма 
спречавања дискриминације и 
насиља: извештај о учесталости, 
броју поднетих пријава, 
притужби, кривичних пријава, 
распрострањеност облика 
дискриминације и насиља, број 
изложених лица, учесталост и број 
васпитно-дисциплинских 
поступака против учесника и 
дисциплинских против 
запослених, број и ефекат 
предузетих мера који промовишу 
позитивно понашање, степен и 
квалитет укључености родитеља у 
превенцију и интервенцију, 
остваривање стручног 
усавршавања везано за превенцију 
насиља и дискрминације 

Рад са ученицима: 
-Континуирано информисање 
ученика о Протоколу и 
Правилнику о дискриминацији 

-Организовање разговора, 
трибина, изложби о безбедности и 
заштити ученика на тему 
препознавања насилничког и 
дискриминаторног понашања и 
адекватног реаговања (у сарадњи 
са Ученичким парламентом) - 

трибина и изложба  
- Реализација акција и конкурса 
(Дечија недеља) на теме насиља, 
дискриминације, злостављања и 
занемаривања:  
„Ја и моји пријатељи – свих 
генерација“; “Мостови међу 
генерацијама“; „Слабић је онај ко 
мисли да је јачи“, „Не буди овца, 
не тражи две исте“, “Друг није 

ОС, наставници, 
директор, 
психолог, 
Ученички 
парламент, 
асистенти, 
предметни 
наставници  

Презентација Протокола и 
Правилника у 1. и 5. разреду, 
Дечија недеља, рад Ученичког 
парламента, презентације, трибине, 
радионице, конкурси, ЧОС, 
медијација, саветодавни рад, 
дисциплински поступци, појачан 
васпитни рад  

Континуирано, 
динамика 
ЧОС-а, 
октобар-

Дечија недеља, 
по потреби  
 



 

31 

мета“ и сл.  
-Реализација садржаја 

(радионичких и сл.) у оквиру 
ЧОС-а на теме насиља, 
злостављања, дискриминације и 
занемаривања 

-Разговори везани за насиље, 
злостављање, дискриминацију и 
решавање конфликата на часовима 
одељенског старешине 

-Саветoдавни рад са децом која 
врше насиље и дискриминаторно 
понашање  
-Рад са ученицима који су 
посматрачи насиља и 
дискриминаторног понашања у 
циљу развијања техника 
конструктивног реаговања 

-Рад са жртвама 

-Реализација предвиђених 
дисциплинских процедура по 
потреби 

-Реализација облика појачаног 
васпитног рада по потреби 

- Медијација  
Радионице за ученике: 
-Информатичке радионице за 
ученике на тему дигиталног 
насиља-2 радионице за све 
ученике у оквиру наставе 
информатике: 
 –Заштита од електронског 
насиља 

-Мере заштите на друштвеним 
мрежама; Трагови које 
остављамо на интернету и 
Реаговање у случајевима 
дигиталног насиља 

1. разред: „Сва деца... прича о 
ружном пачету“ (стереотипи и 
предрасуде) 

„Улога школе у мом животу“ 

(1.разред) 

2. разред: “Џони кошаркаш, 
Милица фудбалер-Предрасуде и 
стереотипи...“ 

3. разред: „Врсте права –
Конвенција о дечијим правима 

4. разред: “Сукоб права„ 
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3. разред: „Заштита деце од 
занемаривања, злоупотребе и 
злостављања –Прича о Елију... 
4. разред: “Реагуј на насиље...“ 

5. разред – „Насилништво – 

Слабић је онај ко мисли да је јачи“ 

-Сукоб права (Форум театар) 

6. разред – „Образовање за све –
Различита мишљења “ 

-Сукоб права (Форум театар) 

7. разред –Предрасуде и 
стереотипи –„Европска 
железница“ 

-Сукоб права (Форум театар) 

8. разред –Сукоб права (Форум 
театар)  

-Шта знамо о насиљу – 

стереотипи, предрасуде, 
дискриминација и насиље 

Презентација Протокола о 
заштити ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања – 

сви ученици 

Учионоца без насилништва: 
„Како да савладам бес“ 

„Разговарајте са родитељима о 
насиљу у школи“ 

„Именујте насилничка понашања“ 

„Не окрећи главу“ 

Додатна подршка ученицима са 
тешкоћама у развоју и из 
маргинализованих група – 

индивидуализација, ИОП, кућна 
настава, дневни боравак за 
ученике са тешкоћама, 
превентивне активности везане за 
осипање и напуштање 
школовањаа – видети план 
превенције осипања  
Рад са полазницима: 
-У оквиру наставе предмета 
Основне животне вештине и 
Одговорно живљење у грађанском 
друштву (садржаји и теме 
спецификовани су у прилозима) 

-Рад са полазницима (жртве, 
вршиоци и посматрачи насиља 
дискриминације) 

-Рад са родитељима полазницима 
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везано за подршку, оснаживање и 
/или саветодавни рад  
Сарадња и консултације са 
службама ван школе:  

Центар за соц. рад, Дом здравља, 
ОУП Рума, судске инстанце, 
сарадња са лок. самоуправом, 
надлежно Министарство, 
Повереник, Покрајински 
омбудсман, органи правосуђа 

психолог, 
одељењске 
старешине, 
наставници, по 
потреби Центар 
за соц.рад и 
Дом здравља 

 

Дописи, консултације, обавештења, 
размена, радионице заједничке 
акције и други облици сарадње  

По потреби  

Рад са наставницима и 
запосленима: 
Стручно усавршавање 
запослених: 

-Процена реализованих обука 
запослених и потреба даљег 
стручног усавршавања на плану 
препознавања насиља и 
дискриминације и адекватног 
реаговања 

-Организовање обука за ненасилну 
комуникацију и конструктивно 
решавање сукоба у складу са 
Каталогом одобрених програма 

-Организовање стр. усавршавања 
на тему превенције насиља и 
дискриминације у оквиру 
развојних активности школе- 

презентација / радионица за 
запослене 

Информисање и обучавање 
запослених, као и учествовање у 
обуци, у школи у циљу стицања 
знања и вештина неопходних за 
превенцију и интервенцију- 

Протокол и Правилник кроз 
стручно усавршавање на 

Наставничком већу - презентација, 
радионица  
Радионице и презентације за 
наставнике – операционализација 
у Годишњим плановима рада 
школе  

тим за заштиту, 
педагошки 
колегијум, 
директор, 
сихолог 

 

Реализација стручног усавршавања 
– план стручног усавршавања, 
предлог обука и развојних 
активности, реализација радионица, 
обука, презентација  

Договорна 
динамика 
реализације, 
динамика 
плана стручног 
усавршавања  

Напомена: у оквиру Програма превенције васпитно – запуштеног, девијантног и делинквентног 
понашања спецификовани су начини рада са ученицима, а које се односе и на заштиту од 
насиља/видети у наставку. 



 

34 

 У оквиру дела који се односи на прилагођавање садржаја и начина рада ученицима са тешкоћама дати 
су начини прилагођавања који се такође односе и на овај сегмент Плана. 

На основу Протокола о сарадњи на Програму „Основи безбедности деце“ надлежних министарстава 
школа наставља сарадњу са представницима МУП-а. Програм ће се реализовати у трајању од 8 месеци, 
кроз један ЧОС месечно, у зависносдти од епидемиолошких услова. Термин одржавања планираће се 
у договору са предавачима МУП-а и договору са ОС. ОС су у оквиру ЧОС-а испланирале реализацију 
следећих тема, а у складу са дописом надлежног министарства: безбедност деце у саобраћају, полиција 
у служби грађана, насиље као негативна појава, превенција и заштита деце од опојних дрога и 
алкохола, безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа, превенција и заштита деце од трговине 
људима, заштита од пожара као и заштита од техничко –технолошких опасности и природних 
непогода.  

9.2. Програм превенције ризичних понашања  
 
 Циљ који школа треба да оствари у спречавању ризичних облика понашања ученика је да развија 
компетенције за позитиван и активан однос према здравом начину живота и унапређивању физичког 
и менталног здравља, насупрот негативном односу према неприхватљивим облицима понашања 
штетним по ментално и физичко здравље уз неговање механизама одбране од различитих искушења. 

 Задаци школе у оквиру реализације наведеног циља налазе се у оквиру стварања услова за нормалан 
развој ученика као најбоље превенције девијантног понашања јачањем васпитне функције школе, 
унапређењем сарадње са родитељима ученика и успостављањем организоване сарадње са 
институцијама друштвене средине. 

 У оквиру унапређења програма и реализације васпитног рада школе издвајају се следеће активности: 

1. Олакшавање процеса адаптације на шкoлу и подстицање социјалне интеграције 

   Садржај  време  Реализација  

Упознавање ученика I разреда са школом (простор, правила, 
особље) IX  ОС  

Пријем првака-заједнички састанак са родитељима - размена 
мишљења са родитељима и ученицима (узајамна очекивања, 
потребе и захтеви-кроз радионицу у сарадњи са психологом) 

IX ОС 

Праћење адаптације новодошлих ученика на почетку и током 
школске године ако и припрема (психолошка) ученика који 
мењају место боравка и школу 

IX-VI 

псих.сл., ОС 

 

Учешће ученика у изменама правила понашања у школи/по 
потреби/ IX Заједн. ученика, ОС 

Учешће родитеља у евентуалној измени правила понашања у 
школи 

По 
потреби 

Савет родитеља 
родитељски саст. 

Праћење ученика са адаптивним проблемима (нарочито у I и V 
р.) и помоћ ученицима у превазилажењу комуникације и 
проблем у савлађивању градива I-VIII р 

IX-VI 

псих. сл. 

 

Упознавање ученика са именом и традицијом школе I- IV р IX-VI ОС 
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Материјална помоћ (бесплатна ужина, дневни боравак и прибор 
за децу из породица слабијег материјалног стања)  

IX-VI сви 

Одлазак ученика из школе - свечаност растанка „Матурско вече“ 
и опроштајни састанак 

V, VI директор, ОС 

У оквиру ове теме на ЧОС-у обрадиће се следеће теме: 

- Најтежи ми је предмет V р. X ОС 

- Јесмо ли бољи у петом V р.  V  ОС 

- Укљученост у ваннаставни рад V -VIII.  X ОС, психолог 

- Колико волим своје одељење VI р.   V  ОС 

- Скитање у време наставе VII р. и VIII р.   I и III ОС 

Садржаји рада и спецификација тема дати су у прилогу у оквиру ЧОС-а и обавезних предмета.  

2. Подстицање личног развоја, развијање оптималних стратегија за решавање личних проблема, 
подстицање социјалних односа и социјалног сазнања, развијање комуникативне способности и 
формирање аутономне моралности и изграђивање система вредности обухваћени су Програмом 
психосоцијалне подршке са циљем пружања подршке на индивидуалном нивоу у ситуацијама 
угрожености менталног здравља ученика и развоја следећих компетенција: 

Кључних личних компетенција: 

➢ Саморегулације 
➢ Флексибилности 
➢ Самоспознаје  
➢ Оријентисаности на добробит  

Кључних социјалних компетенција  

➢ Емпатије за туђе емоције, искуства и вредности и адекватан одговор на различитост  
➢ Комуникације –коришћење различитих и адекватних стратегија и начина у различитим 

животним контекстима  
➢ Сарадња –укључивање у групне и тимске активности уз поштовање других 

 

Програм психосоцијалне подршке и унапређења менталног здравља 

Циљеви Активности 
Носиоци 
активности  

Циљне групе и 
очекивани 
резултати 

Динамика 

Пружање подршке 
на индивидуалном 
нивоу у 
ситуацијама 
угрожености 
менталног здравља 
ученика  

-Индивидуални 
саветодавни рад са 
ученицима и 
родитељима у 
функцији пружања 
подршке и јачања 
саморегулације, 
резилијентности и 

Психолог, 
педагошки 
асистент (у неким 
случајевима и 
андрагошки 
асистент), ОС, 
наставници  
По потреби 

Ученици, 
родитељи- 
реализован 
индивидуални рад 
на основу идентиф. 
фактора ризика у 
складу са 
потребама  

Континуирано 
праћење и 
индивидуални рад 
по потреби  
Урађено до сада: 
-Одређен је и 
јавно објављен 
распоред рада 



 

36 

кохеренције 
- Идентификовање 
фактора ризика и 
сигнала 
угрожености   
-Идентификовање 
снага и ресурса 
подршке на личном, 
породичном, 
школском и ширем 
нивоу  
-Израда 
индивидуалног 
плана подршке - по 
потреби 

укључивање 
спољне мреже 
подршке /Центар 
за соц. рад, Дом 
здравља, 
Саветовалишта – 
ако и када буду 
формирана, МУП 
– по потреби / 

психолога -3 дана 
пре подне, 2 дана 
после подне – 
индивидуални 
разговори се 
договарају и тел. 
број, маил адреса 
и адреса фејсбук 
профила су 
доступни на сајту 
школе. 
-Наставници и 
учитељи имају 
одређене прецизне 
термине за 
разговоре са 
родитељима у 
школи.  
-ОС имају Вибер 
групе са 
родитељима и 
ученицима и на 
тај начин су 
доступни за 
комуникацију по 
било ком питању  
-Подршка се у 
немогућности 
реализацвије 
уживо реализује 
путем телефонске 
или комуникације 
на др. мрежама 
(Вибер, Месинџер, 
Зум) 
-За ванредне и 
хитне ситуације – 
јавно /на огласној 
табли и сајту 
школе – објављена 
су имена и 
телефонски 
бројеви чланова 
Тима за 
превенцију 
насиља као и 
бројеви директора 
и психолога 
школе,а 
комуникација са 
ОС – телефон, 
Вибер групе, 
Месинџер 
-На сајту школе 
објављени су 
линкови и 
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контакти Тимова 
за заштиту 
ученика од 
насиља на 
националном  
нивоу 

Развој кључних 
личних 
компетенција 
/саморегулације, 
флексибилности, 
самоспознаје и 
оријентисаности на 
добробит /кроз 
групне облике рада  

Први циклус – сви 
ученици: 
 

1.„ШУМСКО 
КУПАЊЕ „ 
Пред школу у 
природи 
Презентација на 
тему „Шумско 
купање“ /“Ширин 
Јоку“ + вежбање и 
практиковање 
техника 
саморегулације у 
школи у природи у 
шуми и са дрвећем 
–дисање, 
визуализација, 
свесност, 
уземљење, сликање, 
певање. Уколико не 
буде организована 
школа у природи 
презентовати 
„Шумско купање“ 
(психолог) и 
технике ученицима 
и организовати 
излет у Борковац за 
дружење са 
дрвећем за све 
ученике, 
алтернатива-за 
ученике који не иду 
у Школу у природи  
 
2. „Прија нам 
фина тишина“  
Вежбе 
саморегулације – 
дисање и свесност о 
телу, балансирање 
тела, визуализације, 
уземљење, рад са 
стрес лоптицама, 
лупкање /лупкање у 
пару, вежбе 
уземљења и 
центрирања, вежбе 
за приступ 

 
 
 
Психолог,ОС, 
пред.наставници , 
пед. асистент, 
администратори 
група и страница 
на др, мрежама, 
реализатори 
емисије „Школски 
одмор“, Тим за 
ПО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Учествују ученици 
првог циклуса, 
чланови породица  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Септембар или 
пролеће /пре 
Школе у природи 
– ако је буде /Ако 
не – септембар 
или мај  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Континуирано од 
фебруара 2022. - 
после упознавања 
наставника са 
техникама  
 
Април/Мај 
трајање – недељу 
дана 
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позитивним 
ресусима, вежбе 
оријентације  
 

3. „Да нам свима 
прија - показаћу 
мојој породици 
шта знам“ – деца 
бирају технике 
које желе да ураде 
за „домаћи“ са 
члановима 
породице и 
размењују 
искуства  у школи  
 

4.Радионице и 
размене – најмање 
5 радионица по 
одељењу на 
годишњем нивоу у 
оквиру ЧОС-а /или 
инкорпориране кроз 
наставне предмете 
/на следеће теме:  
1.разред:  
-Данас ми је први 
дан – моја 
очекивања и 
осећања /радионица 
се реализује првог 
дана – родитељи и 
прваци заједно / 
-Шта желим и шта 
ме плаши 
-Школа у мом 
животу   
-Испричаћу вам 
шта сам доживео  
-Шта могу, шта не 
могу  
-Како сам постао  
-Моје место за 
опуштање 
2. разред: 
-Чаробно огледало 
/“Лулу и паче 
Вили“ – одломак из 
дечије књиге о 
самопоштовању/ 
- Умор –одмор – 
ритам радног дана 
-Шта је то стрес 
-Бесометар 
-Моја задовољства  
-Сигуран сам у себе  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Динамика 
одређена 
плановима 
реализације ЧОСа 
сваког учитеља и 
ОС  
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3. разред: 
-По чему сам 
посебан  
-Чаробно огледало  
-Шта све могу сам  
-Како сам дошао на 
свет –ко ме је чекао 
и волео  
-Стрес и љутња 
-Погоди како се 
осећам  
  
4. разред: 
-Мој дневник 
осећања 
-Непознати људи и 
ја  
-Муче ме проблеми  
-Моји успеси  
-Дрога – бабарога  
-Споменари, 
дневници, 
лексикони .... 
 

Ученици другог 
циклуса  
 
1.Први ЧОС у 
септембру – сви 
ученици 5-8 разреда 
– радионица: 
„Временска 
капсула“ 
/очекивања, 
страхови и 
слабости, подршка 
и снаге, циљеви и 
поруке које шаље 
себи за крај године. 
Поруке се убацују у 
капсулу која се 
отвара на ЧОСу на 
крају наставне 
године / 
 
2. „Да се опустимо- 

ја данас водим“ – 

вежбе 
саморегулације на 
настави, 
ваннаставним 
активностима или 
одмору – одредити 
одељенског водича 
на недељном нивоу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученици другог 
цилуса  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Септембар, први 
час – ЧОС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Континуирано од 
септембра 2023. 
Припреме у 
другом 
полугодишту 
2022- после обуке 
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/могући предлог – 
редари /који воде 
изабрану вежбу 
једном у току 
недеље – активност 
је могућа тек када 
наставници и ОС 
прођу технике и 
почну да их раде са 
ученицима  
 
3.Радионице и 
размене – најмање 
5 радионица по 
одељењу на 
годишњем нивоу у 
оквиру ЧОС-а /или 
инкорпориране кроз 
наставне предмете 
/на следеће теме:  
 
5. разред: 
-Физичке промене и 
психолошки задаци 
у адолесценцији  
-Шта наставници 
мисле о мени  
-Мој дан 
-Бесометар  
-Разговарам са 
родитељима о ... 
6. разред: 
-Нови предмети, 
нови наставници – 
шта ме плаши 
-Добар пријатељ 
пријатељица  
-Издао ме пријатељ 
.... 
-Свиђа ми се како 
изгледам 
-Како учим .... 
-Пушење или 
здравље-„Кладите 
се на своја плућа“ 
- рекламирање 
цигарета /критичко 
мишљење/ 
-Наљути се човече   
 
7. разред:  
-Радионице из 
оквира ПО –
самоспознаја/ 
реализују се 
кроскурикуларно – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реализује се за 70-
80 ученика 7. и 8. 
разреда  
 

наставника везано 
за технике 
/фебруар 2022.г/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Динамика 
прецизирана у 
плановима ОС за 
ЧОС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Динамика 
прецизирана у 
Акционом плану 
реализације ПО  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Динамика 
прецизирана у 
плановима ОС за 
ЧОС 
 
 
 
Динамика 
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ЧОС и наставни 
предмети /: 
2. Интересовања, 
вештине и 
способности /3+4 / -
музичка култура 
3. Пут способности 
/5/ - музичка 
култура 
4.У свету вредности 
/6/- немачки језик  
5. Особине и 
интересовања у 
светлу родне 
равноправности 
/7+18/- географија 
6. У очума других 
/хармоника /9/- 
енглески језик  
7.Какав сам у тиму 
/10 / - ТО  
8.Мој тип учења 
/11/ - психолог – 
ЧОС 
9. Ја за 10 година + 
Моја очекивања 
/12+6+8/ - ликовна 
култура  
ЧОС:  
-Нови предмети, 
нови наставници, 
нови ученици  
-Моја прва чашица 
-Зашто говоримо о 
СИДИ  
-Зашто учим – за 
оцену или ... 
-Да ли можемо 
изгледати као 
Барбике 
/фотографије на 
интернету / 
-Ја на нету 
-Ја мислим 
другачије 
- Играонице и 
кладионице  
 
8. Разред: 
ЧОС 
-Никад као први 
пут – радионица на 
тему зрелости и 
сексуалности  
- Стресогени 
догађаји и како их 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психолог, 
директор 
 
 
 
Психолог, 
директор 
 
 
Администратори 
Администратор-
директорка 
Аутор емисије –
М.Марковић 
/учитељ/ и 
психолог 

 
 
 
 
Реализована 
радионица на тему 
сексуалног насиља 
– ученици другог 
разреда школе у 
Руми –  
 
 
 
Није прецизирано 
док Саветовалиште 
не почне са радом 
 
 
 
2 поста месечно  
 
 
 
Промовисано 
најмање 8 
активности у току 
годину дана  
 
Реализована 
емисија -Фејсбук, 
сајт, Јутјуб 
Циљне групе: 
Ученици, 
родитељи, 
наставници, бивши 
ученици и 
„пријатељи“ и 
пратиоци школе 

прецизирана у 
плановима ОС за 
ЧОС 
 
 
Динамика 
прецизирана у 
Акционом плану 
реализације ПО  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Октобар или по 
динамици 
пројекта. 
 
 
 
 
Када развију 
Саветовалиште за 
брак и породицу 
што је активност 
коју планирају  
 
 
Континуирано 
 
 
 
Континуирано 
 
 
 
Договор 
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тумачимо  
-Дрога и ја  
-Радионице из 
оквира ПО –
самоспознаја, 
информисање, 
реални сусрети и 
избор /реализују се 
кроскурикуларно – 
ЧОС и наставни 
предмети/: 
1.Уводна 
радионица – 
упитници 
интересовања-
психолог, ЧОС 
/по потреби за 
ученике са 
тешкоћама у избору 
додатно се 
индивидуално раде 
тестови личности и 
способности као и 
инд. саветовање/ 
2.Мрежа средњих 
школа /10 + 15 и 17 
из 7 раз. /-ТО 
3.Захтеви занимања 
–способности и 
контраиндикације 
/11/ биологија  
4. Сазнајемо преко 
интернета куда 
поасле ОШ /12/ - 
информатика  
5.Критеријуми за 
избор школе /Радни 
учинак и доходак 
/16, 18, 19 / 
Историја  
6.Припреме за 
интервју /14 / - 
српски језик  
7. Родна 
равноправност при 
избору занимања 
/стр. 76 / - енглески 
језик + историја, 
ЧОС, психолог – 
угледни час на тему 
родне перспективе 
при избору 
занимања. 
8. Припреме за 
реалне сусрете /22, 
23, 24/-ТО/двочас/-
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психолошкиња  
9. Рефлексија на 
реалне сусрете – 
психолог  
10. Обука за 
конкурисање –
CV/26/ - српски 
језик  
11. Моја одлука /29 
и 30 / - психолог 
12.Страх од 
завршног испита – 
психолог  
 

Сарадња са 
другим 
институцијама: 
-Наставак сарадње 
у оквиру мреже 
школа обухваћених 
пројектом Центра 
за социјални рад 
Града Новог Сада, 
под називом 
„СТОП сексуалном 
насиљу над децом“ 
на подручју АП 
Војводине. 
 
Сарадња са 
агенцијом за 
пружање 
социјалних услуга 
„Солидарност“ на 
локалу  
Остале 
активности:  
-Промоција постова 
и осталих садржаја 
везаних за ментално 
здравље на Фејбук 
страници и у 
Фејсбук групи 
школе као и на 
Инстаграму 
- Промовисање 
активности школе 
везаних за ментално 
здравље на сајту 
школе 
-Промоција 
садржаја везаних за 
ментално здравље у 
оквиру школске 
емисије „Школски 
одмор“ - тематска 
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емисија – Значај 
менталног здравља 
и рад на менталном 
здрављу у школи – 
Фејсбук, сајт, Јутјуб 

Развој кључних 
социјалних 
компетенција /кроз 
групне облике 
рада/: 
1.Емпатије за туђе 
емоције, искуства и 
вредности и 
адекватан одговор на 
различитост  
 
2.Комуникације –
коришћење 
различитих и 
адекватних 
стратегија и начина у 
различитим 
животним 
контекстима  
 
3.Саредње –
укључивање у групне 
и тимске активности 
уз поштовање других 

1. Формирање 
Новинарско –
истраживачког 
клуба у оквиру 
Клуба за учење –
идеја Ученичког 
парламента  
Промоција клуба  
Израда плана рада  
Објављивање 
електронског 
школског часописа 
на двомесечном 
нивоу  
Отварање Јутјуб 
канала  
Рад клуба на 
креирању школске 
емисије „Школски 
одмор“ 
 
 
2. „Недеља 
загрљаја“ 
Презентације и 
радионице везане за 
добробити загрљаја 
/наставници, 
родитељи, ученици 
/„Бесплатни 
загрљаји“ у школи 
– волонтери 
ученици 
,наставници , 
родитељи 
Место за загрљај – 
обележавање 
неколико места у 
школи које ће се 
користити када 
желимо да 
„поклонимо- 
разменимо „ 
загрљај 
 
3. „Љубавна 
писма“ /Love 
letters/Е- Twinning- 
пројекат -
сарадничка 

Ученички 
парламент, 
координатор  
парламента, 
координатор 
Клуба за учење, 
директорка школе 
- обука 
„редакције“ за 
ел.часопис, 
реализатори 
емисије „Школски 
одмор“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психолог, 
Ученички 
парламент, ОС, 
наставници, 
родитељи 
 
 
 
 
 
 
 
Е - Twinning- 
пројекат -
сарадничка 
активност – 
српски језик, 
енглески језик, 
немачки језик, 
ликовна култура, 
историја, музичка 
култура, историја, 
ТИТ, Ученички 
парламент, 
директорка  

Ученици другог 
циклуса- 
Иницијатива – 
парламент 
Новинарско – 
истраживачки клуб: 
15 ученика  
Објављена 4 
часописа годишње 
Отворен Јутјуб 
канал. 
Креиране 4 видео 
емисије. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учествовали 
ученици другог 
циклуса 
Презентација/Вибе
р / за око 150 
родитеља 
/претпоставка да ће 
већина бити мајке и 
вероватно ће 
утиске пренети и 
осталим члановима 
породице / 
 
 
Покреће – 10-15 
ученика 
школе/Парламент и 
„гости“ и 5 
наставника. 
Учествује 6 
Ученичких 
парламената других 
ОШ и гости -око 
100 ученика из 6 
ОШ и око 25 

Од фебруара 
2022.г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март 2022, у 
наставку – 
динамика у складу 
са Акционим 
годишњим 
плановима . 
 
 
 
 
 
 
Фебруар -
реализација уживо 
и онлајн 
 
 
 
 
Од 2022.г 
 
 
 
 
 
 
Од фебруара 2022. 
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активност  
 
 

3. Организовање 
конкурса: 
„Имам/о идеју за 
пројекат“ 
 

4, Организовање 
волонтирања – 

вршњачка 
подршка у Клубу 
за учење  
 
 
 
 
 
5. Дан за смех – 

промоција 
повезаности 
здравља и смеха- 
смејање на почетку 
првог и на крају 
задњег часа у 
трајању од 5-10 
минута 
/алтернатива – на 
почетку и крају 
сваког часа – 
промоција идеје 
Клуба за смејање .... 
 

ДЕЧИЈА 
НЕДЕЉА:  
-Форум театар – 
Сукоб права – сва 
одељења другог 
циклуса  
- „Наставниче, и ја 
сам наставник“ – 
акција у којој 
ученици преузимају 
улоге одраслих 
актера школског 
живота, 
организација –
Ученички 
парламент, 
наставници 

-Наставак онлајн 
интернет кампање 
„Желим да 
разумеш“ коју су 
покренули 
Пријатељи деце 

Тим за пројекте, 
Уч. парламент 
 
 
Координатор КзУ, 
Уч.парламент 
 
 
 
 
 
 
Психолог, ОС, 
наставници, 
директорка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психолог, ОС, 
пред. наставници 
   
  
 
Психолог, 
Уч.парламент, 
пред. наставници  
 
 
 
 
 
 
 
 
Новинарско –
истраживачки 
клуб, ОС, 
психолог 
 
 
 
Уч. парламент, 
Клуб за учење, 

наставника  
 
Конкурс покреће 
Парламент 
Дефинисан 
пројекат- 
реализација у 
складу са 
одабраним 
пројектом  
Направљен 
вршњачки тим – 
најмање 10 ученика 
у организација 
Уч.парламент. 
Подршку прима 35 
ученика са 
тешкоћама у клубу 
за учење /18 
девојчица, 16 
ученика ромске 
националности / у 
старту – касије 
варијабилно 
 
Учествују сви 
ученици: око 300 
ученика / 150 
ученица, око 60 
ученика Рома, око 
90 ученика из 
осетљивих група/ 
Учествовали сви 
наставници /око 40 
/ 
 
 
 
 
Учествовали 
ученици другог 
циклуса: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новинарско 
истраживачки клуб 

 
 
01. април 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дечија недеља: 
Октобар. 
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Србије током 
Дечије недеље 
2021/22. у оквиру 
које се одрасли 
/родитељи, учитељи 
и наставници и 
др./као и деца и 
адолесценти 
позивају да 
фотографијама, 
видео материјалима 
и постовима на 
друштвеним 
мрежама прикажу 
све оно што је деци 
и адолесцентима 
важно из њихове 
перспективе и за 
шта им треба 
разумевање или оно 
што је одраслима 
било важно и за 
шта им је требало 
разумевање када су 
били деца. 
Ученици праве 
поруке, постове, 
фотографије и 
снимке које 
родитељи и 
ученици постављају 
на мреже са 
хештегом 
#zelimdarazumes,  
-Хуманитарна 
акција -„Деца –
деци“ – / караоке/ 
ученици и 
наставници / - 
улазнице су 
школски прибор, 
играчке, одећа и 
обућа за другове 
којима је потребна   
 
-Радионице на 
теме стереотипа и 
предрасуда, као и 
развијања 
стратегија везаних 
за насиље, 
злостављање и 
занемаривање 
током Дечије 
недеље:  
1.разред: „Сва деца 

наставница 
музичког, 
учитељи, 
директорка /тех. 
подршка/ 
 
 
 
 
 
Психолог, ОС, 
предметни 
наставници 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– прилози – 50 
ученика оба 
циклуса/– посебно 
урадити прилоге са 
ученицима у Клубу 
за учење. Прилози 
на др. мрежама  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учествовали 
ученици другог 
циклуса:око 150 
ученика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учествовали сви 
ученици: око 300 
ученика / 150 
ученица, око 60 
ученика Рома, око 
90 ученика из 
осетљивих група/ 
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.... прича о ружном 
пачету“ /стереотипи 
и предрасуде/ 
„Моја прича о 
посебним људима“ 
– заједничка 
радионица са 
корисницима 
Дневног боравка за 
особе са тешкоћама  
 
2.разред: “Џони 
кошаркаш, Милица 
фудбалер“ - 
предрасуде и 
стереотипи....“ 
 
3.разред: „Врсте 
права – Конвенција 
о дечијим правима-
право на 
различитост“ 
“Заштита деце од 
занемаривања, 
злоупотребе и 
злостављања –
Прича о Елију...“ 
 

4. ”Летећа Ана”,  
“Реагуј на насиље“ 
 
5. разред – 
„Разговарајмо о 
насилништву“  
– „Наш сваки дан –
ромска деца – наше 
„Рупе“ и  блок 
71“/српски језик, 
историја, ликовна 
култура / 
 
6.разред – 
„Образовање за све 
–Различита 
мишљења “ 
„Разговарајмо о 
насилништву“ 7. 
Разред –Предрасуде 
и стереотипи –
„Европска 
железница“  
-„ Не окрећи главу“ 
– реаговање на 
насиље и 
занемаривање  
8.разред -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОС, Психолог, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учествовали сви 
ученици: око 300 
ученика / 150 
ученица,око 60 
ученика Рома,око 
90 ученика из 
осетљивих група/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Динамика 
прецизирана у 
плановима ЧОС-а   
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Стереотипи, 
предрасуде, 
дискриминација и 
насиље –“Леила и 
Мухамед“ 
 
2.Радионице и 
размене – најмање 
5 радионица по 
одељењу на 
годишњем нивоу у 
оквиру ЧОС-а и 
Дечије недеље /или 
инкорпориране кроз 
наставне предмете 
/на следеће теме:  
 
1.разред: 
- Слично /различито  
-Извините .... 
-Ја и други  
-Баш хоћу лепо да 
се понашам, ако 
неко неће 
2. разред: 
-Причајмо о 
другарству  
-Жирафећи и 
змијски језик  
-Погоди како се 
осећам  
-Љубав међу нама  
 
3. разред: 
-Другарство, шта је 
то ? 
-Сви смо исти, 
слични, различити 
и посебни  
-По чему се 
разликују дечаци 
/девојчице 
-Како 
комуницирамо 
телефоном или на 
интернету 
 
4. разред: 
-Причамо о 
другарству  
-Најстарији смо у 
смени 
- Друг/другарица је 
одала моју тајну  
-Како се играмо – 
дечаци /девојчице  
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- Живот у две куће 
– радионица и филм 
на тему развода  
5. разред: 
-Та тешка реч –
извини 
-Марка патика или 
друг  
-Рођендани у мом 
одељењу 
-Како показујемо 
симпатије и љубав / 
дечаци – девојчице 
/ 
- Земља играчака – 
радионица и филм 
на тему хуманости 
и одговорности, 
пријатељства и 
солидарности  
 
6. разред: 
-Дечаци, девојчице 
– колико смо добри 
другови  
-Одевање – 
униформа -да или 
не  
-Шта да радим – 
другови ме 
одбацују  
-Причам ти причу – 
гласине и трачеви 
 
7. разред: 
-Шта волимо једни 
код других, шта 
замерамо једни 
другима 
-Социјални аспекти 
СИДЕ - АШРЕЈ 
/филм и радионица/ 
- Тешка реч – 
извини  
-Како навијамо за 
нашу школу  
- Натерали су ме – 
групни притисак  
 
8. разред: 
-Не буди овца – не 
тражи две исте  
- Друг није мета  
-Мачо-мен – за и 
против 
-Касно излажење- 
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за и против  
-Видим ти си добро, 
а како сам ја?  

Сензибилизација 
наставника и 
интеграција 
принципа и техника 
рада у оквиру 
подршке менталном 
здрављу у рад 
наставника  

Стручно 
усавршавање за 
запослене, за 
унапређење 
компетенција 
везаних за 
разумевање и 
примену принципа 
и техника 
подршке 
менталном 
здрављу: 
 
1.Презентације и 
радионице - 
Унапређивање 
међупредметне 
компетенције 
ученика- Одговоран 
однос према 
здрављу- Значај 
менталног 
здравља – кораци, 
фактори, 
принципи и 
технике 
психосоцијалне 
подршке у школи. 
 
2. На свакој 
седници НВ и ОВ 
применити у раду 
по једну технику 
саморегулације  
 
 
3.Презентација 
истраживања 
школске праксе: 
 
3.1.„Квалитет 
постигнућа и 
осипање ученика из 
маргинализованих 
и осетљивих група 
„-компарација са 
претходним школ. 
годинама/-сарадња 
психолога и пед. 
асистента 
 
3.2.„Квалитет и 
квантитет употребе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психолог 
 
Психолог, 
наставници који 
познају неку од 
техника  
 
 
 
 
 
 
 
 
Психолог и пед. 
асистент 
 
 
 
 
Психолог и 
директорка  
 
 
 
Директорка, 
запослени 
наставници и стр, 
сарадници  
 
Директорка, 
психолог – 
координатор Тима 
за професионални 
развој  

 
 
 
 
 
 
 
 
Наставници, 
стручни сарадници, 
директорка- 
реализована 
радионица за 30 
наставника  
 
 
 
 
Обухваћено око 40 
наставника, 
примењују научене 
технике повремено 
на часовима и 
ЧОСу. 
Евалуација.посете 
часовима 
директора и стр. 
сарадника, разговор 
са уч. и 
наставницима  
 
 
 
 
Презентације за 30-
40 наставника  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реализован 
пројекат  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Два облика 
годишње 
 
 
 
 
Од децембра 2021. 
надаље 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Септембар 
 
 
 
 
Јуни 
динамика по 
пројекту  
 
 
 
 
Обуке од 2. па 
надаље се 
организују у 
складу са 
приливом 
средстава за 
реализацију, а која 
ће бити 
реализована 
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разноврсних метода 
и техника у настави 
у ОШ „Иво Лола 
Рибар“ – допуна  
анализе и  чек листе  
техникама везаним 
за  рад на 
менталном здрављу  
 

4.Учешће у 
међународним 
пројектима и 
обукама -
eTwinning, 

Erasmus и сл. 
5.Акредитоване 
обуке: 
1.Обуке везане за 
пројекат 
„Смањивање 
дигиталног јаза“  
2.Рад са децом из 
маргинализованих 
група, кат. бр. 210, 
2 дана, 16 бодова  
 
3.Стратегије, 
методе и технике 
рада у инклузивној 
учионици, кат. бр. 
215, 2 дана, 16 сати 
 
4.Подршка 
ученицима са 
проблемима у 
школи и дому 
ученика и њиховим 
родитељима, кат. 
бр. 59, 5 недеља, 36 
сати, електронски  
 
5.Умеће 
комуникације 
„Како да говоримо 
и слушамо да би 
ученици желели да 
нас чују и 
разговарају са 
нама“ 

 
 
 
Учешће и примена 
наученог -30-40 
наставника  

зависи од 
средстава које 
ћемо евентуално 
добити у оквиру 
пројеката 
надлежних 
секретаријата 
АПВ као и од 
Каталога 
одобрених 
програма од 
2022/23. г 

Пружање подршке 
родитељима у 
развијању 
родитељских 
компетенција  

Радионице и 
презентације за 
родитеље:  
 
-Очекивања и 
осећања родитеља 
при поласку детета 

 
 
 
 
Психолог, ОС 
првог разреда  
 

 
 
 
 
Родитељи првог 
разреда/око 40-50 
родитеља/ 

 
 
 
 
01. септембар  
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у први разред  
 
-Евалуација 
постигнућа у првом 
разреду /Домаћи 
задаци су за децу, 
не за родитеље 
 
-Циклус радионица 
за родитеље првог 
циклуса/ПРИСУСТ
ВО ДОБРОВОЉНО 
/: „Слушајте да би 
вам деца причала“  
 -Помозите деци да 
се суоче са својим 
осећањима  
-Наведите децу на 
сарадњу 
-Охрабривање 
самосталности  
-Замена за казну 
-Похвале  
-Ослобађање деце 
од играња улога  
 
–Шта родитељ 
треба да зна да би 
учење ученика било 
успешније – две 
радионице други и 
трећи разред 
/сарадња са ОС/:  
Други разред – 
Успешан родитељ –
успешно учење и 
психофизичке 
карактеристике 
деце од 7-12 година  
Трећи разред –
Улога родитеља у 
развијању навика 
коришћења времена 
у функцији 
успешног учења 
  
-Адолесцент и 
породица 
/предавање 
/радионица –
родитељски 
састанак - шести 
разред 
 
-Презентација 
/радионица за 

 
 
Психолог, ОС 
првог разреда 
 
 
 
 
 
Психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психолог, ОС 
другог и трећег 
разреда  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психолог 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Родитељи првог 
разреда/око 40-50 
родитеља/ 
 
 
 
 
Реализоване 
радионице за 20-50 
родитеља првог 
циклуса Посебно ће 
бити позвани 
родитељи ученика 
са тешкоћама  
Алтернатива – 
онлине  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Радионице за 
родитеље другог и 
трећег разреда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реализоване 
радионице за 40 
родитеља / посебно 
позвати родитеље 
ученика са емоц. и 
соц. тешкоћама 
Родитељи петог 
разреда – око 40 

 
 
Септембар 2022. 
 
 
 
 
 
 
Од октобра 2022. 
 
Октобар 2022. 
Ноембар 2022. 
Фебруар 2023. 
Март 2023. 
Април 2023. 
Мај 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новембар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март 2022. 
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родитеље – 
„Насиље, школа и 
родитељ“ у оквиру 
које се презентује и 
протокол о 
поступању у 
ситуацијама насиља 
и занемаривања  
 
-Радионица за 
родитеље учeника у 
ризику од раног 
напуштања 
образовања „Зашто 
моје дете избегава 
школу – шта могу 
да урадим?“ 
 
-Улога родитеља у 
професионалном 
избору"  - две 
радионице за 
родитеље у оквиру 
програма ПО -
седми и осми 
разред –очекивања, 
комуникација и 
васпитни стилови  
 
- Значај менталног 
здравља и 
психосоцијалне 
подршке у школи – 
принципи, методе и 
технике подршке – 
презентација 
укључује и 
презентацију Плана 
психосоцијалне 
подршке  

 
 
Психолог, ОС  
првог и петог 
разреда  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагошки 
асистент, 
психолог, 
андрагошки 
асистент 
 
 
 
 
Тим за ПО, ОС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психолог, 
директор, 
председница 
Савета родитеља 

родитеља 
 
 
Радионица за 
родитеље првог и 
петог разреда  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Родитељи ученика 
у ризику 
 
 
 
 
 
Око 70 родитеља и 
исто толико 
ученика 
/укључијући 
ученике са 
тешкоћама  
 
 
Презентована пп 
презентација: 
Чланови Савета 
родитеља-19 
родитеља, сви 
родитељи ученика 
школе – р. 
састанци, Вибер 
групе, сајт школе – 
око 300 родитеља   

 
Септембар, 
октобар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Договор  
 
 
 
 
 
 
 
Новембар./мај. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Јануар/фебруар 
2022. 

 Програм активности за спречавање ризичних понашања као што су наркоманија и остале 
болести зависности је изнесен и у оквиру Програма здравственог васпитања/здравствене 
заштите. 

3. Упознавање ученика I и V разреда са Протоколом обавиће се у септембру на ЧОС-у и оквиру 
Ђачког парламента. 
 У оквиру наставе најефикаснији начин анимирања ученика и усмеравање њиховог интересовања на 
наставне садржаје јесте осавремењивање наставног процеса савременом технологијом као и облицима 
рада који активирају капацитете (како интелектуалне тако и конативне и емоционалне) ученика, што 
је развојним планом школе и предвиђено. 
Као што се из претходних ставки може видети највећи део предвиђених активности реализоваће се 
ангажовањем Одељењских старешина и психолошке службе, а у времену које је предвиђено за 
одржавање ЧОС-а или на часовима замене да се ученици не би додатно оптерећивали додатним 
часовима. 
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 Посебно треба нагласити улогу слободних активноси као најбољег начина анимирања ученичких 
интересовања, а план слободних активности нећемо посебно износити будући да је у надлежности 
руководиоца слободних активности.  

4. Школа ће, такође, максимално водити рачуна о безбедности ученика у свим ситуацијама у школској 
надлежности, а у складу са захтевима и препорукама надлежног министарства и законском 
регулативом. У том циљу перманентни задатак тима за превенцију занемаривања, злостављања, 
насиља и дискриминације као и свих актера школског живота је сагледавање безбедносне ситуације и 
предлагање мера за њено побољшање. Директор школе ће посебно водити рачуна о сарадњи са 
надлежном установом МУП-а. 

5. Унапређење сарадње са родитељима ученика се ослања на: 

 Тема Време  Реализација  

Прикупљање података о карактеристикама био-физиолошког, 
интелектуалног, емоционалног и социјалног развоја ученика, сазнања о 
интересовањима и потребама, породичним приликама и условима рада 
ученика у циљу помоћи и индивидуализације приступа личности 
ученика I-VIII р. 

Саветодавни рад са родитељима/старатељима (психолошки 
дијагностички рад по потреби и саветодавни рада) везано за 
родитељску улогу  

IX-VI ОС, психолог 

  

Педагошко-психолошко образовање родитеља у оквиру индивидуалних 
контаката са родитељима, групних разговора, предавања и радионица 
(видети Програм психосоцијалне подршке и поглавље - Сарадња са 
родитељима). I-VIII р 

IX-VI ОС, психолог, 
директор 

6. Успостављање сарадње са институцијама друштвене средине 

 У оквиру овог дела програма рада који се односи на превенцију ризичних понашања посебно треба 
истаћи сарадњу са Домом здравља, Центром за социјални рад и Министарством унутрашњих послова 
за коју су задужени директор школе и психолошка служба и која се остварује у складу са текућом 
проблематиком током целе школске године. 

У оквиру основног образовања одраслих у овом сегменту школа:  

А. Сарађује са Центром за социјални рад на превенцији девијантног и делинквентног понашања на 
следеће начине:  

➢ сарадња на мотивисању особа склоних овим видовима понашања на завршетак основног 
образовања у функцији одговорне интеграције у заједницу 

➢ сарадња у праћењу наложених судских мера које се односе на подстицање интеграције кроз 
школовање /праћење и извештавање о редовности похађање наставе, успеху и понашању 
полазника из ове групе / 

Б. По потреби организује и рад (подршка, саветодавни рад, упућивање у надлежне институције за даљи 
рад и сл.) са полазницима који су имали у искуству облике девијантног и делинквентног понашања. 
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9.3. Програм превенције осипања ученика и напуштања школовања 

Циљеви програма:  
1. Развијање функционалног система за рану идентификацију и реаговање на нивоу школе 
2. Одржавање и унапређење сарадње са локалном заједницом у циљу спречавања осипања 
3. Увођење и спровођење додатних мера подршке на нивоу школе које делују превентивно против осипања 
за све ученике и усмерене су на унапређење наставе  
4. Промоција компензаторних активности -ООО“Друга шанса“ 
 

Напомена: Програм превенције напуштања школовања укључује и Програм транзиције дат у наставку, а 
за реализацију програма превенције изузетно је значајна реализација пројектних активности током 
2021/22. и 2022/23. „Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу“  
Активности Носиоци  Начин реализације Време реализације 

1. Развијање система за 
идентификацију и реаговање 
подразумева идентификацију 
ученика у ризику од напуштања 
школе и осипања и реаговање на 
прве знаке раног напуштања и 
осипања у циљу обезбеђивања 
подршке ученицима у ризику 
 

Идентификација и праћење:  
• Недељни извештаји ОС 
везани за изостанке ученика под 
ризиком директорки школе  
• Увођење школске 
евиденције на недељном и 
месечном нивоу  
• Редовно обавештавање 
родитеља од стране ОС и рад на 
мотивисању родитеља  
• Извештавање Центра за 
соц.рад на месечном /тромесечном 
нивоу  
• Извештавање просветног 
инспектора –по потреби  
• Успостављање сарадње са 
ПУ “Полетарац“ везано за 
идентификацију  
ученика под ризиком од првог 
разреда:  
-Документације везане за похађање 
предшколског програма  
-Документација и размена везана за 
постигнућа ученика под могућим 
ризиком /ромско насеље и ученици 
са тешкоћама/ 
• Допуњавање „уписне“ 
евиденције локалне самоуправе 
информацијама од ученика и 
родитеља / по потреби и Дом 
здравља/ 
 
 

 
ОС, 
директорка, 
педагошка 
асистенткиња, 
психолог, 
родитељи, 
ученици 
По потреби –
Центар за 
социјални рад, 
просветни 
инспектор, 
андрагошки 
асистент, 
Интересорна 
комисија  

Писмени извештаји ОС –
сваког петка 
Евиденција на недељном и 
мес. нивоу –пед. асистент 
Обавештавање родитеља и 
теренски рад-ОС, пед. 
асистент, психолог /по 
потреби/ 
 Сарадња са Центром за 
соц, рад –обавештења и 
акције на „терену“–
директорка, психолог 
Сарадња са ПУ 
„Полетарац“–Тим за 
инклузију, психолог, пед. 
асистент 
Сарадња са просветном 
инспекторком – 
обавештења и 
„пријаве“секретарка школе 
 
Планови, анализе, рад и 
извештаји асистената  
Анализа сарадње на 
Педагошком колегијуму и 
разрада сарадње на 
стручним већима уз учешће 
пед.асистента  
Редовна сарадња са 
лок.самоуправом 
Испланирати у оквиру 
Дечије недеље –
психолог;реализација ОС 
Тимови за додатну 
подршку –
индивидуализација, ИОП 1, 
2, Пед.колегијум, Тим за 
инклузију. Радовни 
састанци тимова, редовно 
обавештавање и анимирање 
родитеља за сарадњу, 
вођење евиденције, редовна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сваког петка почев од  
16.09. 
Једном недељно и једном 
месечно 
Динамика се одређује у 
складу са сваким 
учеником под ризиком 
 
По потреби  
 
Јуни, август, септембар  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По потреби – тромесечно  
 
 
 
Континуирано  
 
 
 
 
Тромесечно – састанци 
Колегијума 
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Подршка:  
• Обезбеђивање подршке 
персоналних асистената, 
педагошког и андрагошког 
асистента 

• Појачавање сарадње са 
реализаторима програма у Дневним 
боравку и наставника у функцији 
реализације допунске наставе  
• Бесплатна ужина, 
уџбеници и прибор, бесплатан ручак 
у Дневном боравку  
• Акција „Деца – деци“-
прикупљање школског прибора, 
одеће и обуће у Дечијој недељи  
• Индивидуална 
подршка учењу кроз допунску 
наставу која одговара на 
индивидуалне потребе ученика, 
мотивацију за учење и развијање 
самопоуздања. У оквиру ове мере за 
један број ученика потребно је 
развити и индивидуални образовни 
план; 
• Различити приступи 
настави и учењу који омогућавају 
сваком детету и ученику да учи на 
начин и брзином која му највише 
одговора. Овде акценат треба да 
буде на индивидуализацији и 
диференцијацији, 
индивидуализованом приступу и 
вршњачком учењу 

•  Јаче укључивање 
ученика и родитеља у доношење 
одлука на школском нивоу, посебно 
родитеља ученика под ризиком 

• Подршка кроз 
реализацију Програма 
професионалне оријентације  
• Јаче укључивање 
ученика под ризиком у ваннаставне 
активности /додатну наставу у 
функцији развијања осећаја 
припадности школи  
• Подизање свести 
родитеља, посебно њихово 
укључивање у процес раног 
идентификовања 

• Јачање менторске улоге 
наставника која се одвија кроз 
сталну интеракцију ученика и 
наставника и кроз размену искуства 
која доприноси већој мотивацији 
ученика за учење, што доводи до 
бољих резултата ученика. Ментор 

евалуација реализације 
ИОП-а и 
индивидуализације 
Сарадња са интересорном 
комисијом  
 
ОС, Тимови за додатну 
подршку, Савет родитеља 
  
Тим за ПО-радионице, 
реални сусрети, сарадња са 
привредом и средњим 
школама,  са школама за 
ученике са тешкоћама  
 
ОС, предметни наставници, 
библиотекарка – кроз 
секцијски и додатни рад, 
смотре, такмичења –
размотрити и испланирати 
на стручним већима и ОВ 
-Анкета и анализа 
психолошкиње –
„Интересовања ученика за 
рад у слоб. Активностима“ 
-реализација и презентација 
на НВ 
 
Индивидуални и групни рад 
са родитељима ученика под 
ризиком –психолошкиња, 
ОС, пед. асистент, Центар 
за соц, рад/инд. рад, 
радионица, род. састанци/ 
 
ОС, предметни наставници 
–размотрити форме 
„менторства“ наставника за 
ученике под ризиком на 
Тиму за инклузију и на ОВ 
 
Видети План стручног 
усавршавања, Тим за стр. 
усавршавање и стручна 
већа 
/ „Ни црно, ни бело“ ЦИП/ 
–размотрити наредне 
пројекте надлежних 
покрајинских секретаријата 
и конкурисати са пројектом 
превенције осипања кроз 
јачање мултикултуралности 
/ задужени –директорка и 
психолошкиња/ 

Јуни, септембар –
процедурални послови, 
реализација –
континуирано 
Дечија недеља – почетак 
октобра  
 
 
 
 
Израда ИОП-а и 
предлози за 
индивидуализацију –
јуни, август, септермбар  
Евалуација –тромесечно, 
шестомесечно 
 
 
До полугодишта 
размотрити ниво 
укључености и могуће 
мере  
 
 
 
Динамика плана и 
програма реализације ПО  
 
 
 
 
 
 
Континуирано, посено 
промоција у септембру  
 
 
 
 
 
 
Крај септембра, почетак 
октобра  
 
 
 
У складу са 
идентификовањем и 
праћењем ученика  
 
 
Октобар, новембар 
 
 
 
Континуирано 
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може да усмерава ученика у учењу, 
избору занимања, као и да му 
помаже у превазилажењу проблема 
и препрека на које ученик наилази 

• Континуирано стручно 
усавршавање (професионални 
развој) наставника посебно 
усмерено на: учење (различити 
стилови учења), развијање вештина 
за препознавање ученика у ризику 
од напуштања школе и образовања, 
тимски рад и сарадњу са 
стручњацима из других области, као 
и сарадњу са родитељима 

• „Клуб за учење“ и 
дигитална библиотека - групна и 
индивидуална наставничка и 
вршњачка подршка проистекла из 
пројекта „ЈАЗ“ 

 
 
 
 
 
По објављивању 
адекватног конкурса 

2. Одржавање и унапређење 
сарадње са локалном заједницом 
у циљу спречавања осипања: 
• Одржавање постојећег нивоа 
сарадње везаног за уписну 
евиденцију деце од стране лок. 
самоуправе, подношење захтева за 
покретање прекршајног поступка 
против родитеља /старатеља 
уколико дете не похађа школу, 
обезбеђивање превоза ученика 
основне школе на удаљености већој 
од 4км, обезбеђивање средстава за 
стручно усавршавање запослених у 
школама, инвестициона улагања 

• Конкурисање и учешће у 
локалним птројектима везаним за 
тематику  
• Обезбеђивање бесплатне 
ужине, уџбеника и прибора, за 
ученике под ризиком  
• Редовна сарадња са Центром за 
социјални рад, Установом 
„Солидарност“, Домом здравља, 
просветним инспектором, 
полицијом и судским инстанцама 
/по потреби/  
• Редовна сарадња са Културним 
центром, Музејом, Градском 
библиотеком уз акценат на 
контролисаном укључивању 
ученика под ризиком /ромско 
насеље/у све активности и договор 
ако улазница /када је потребно/ 
• Сарадња са медијима на 
промоцији активности везаних за 
овај сегмент  

 
Директорка ОС, 
секретарка, 
психолошкиња, 
педагошка 
асистенткиња 

 
 
 
Редовна сарадња са лок. 
самоуправом и реализација 
активности у школи 
неопходних за одвијање 
сарадње у складу са 
плановима рада школе и 
лок.самоуправе-управа 
школе и запослени  
 
 
 
 
Тим за пројекте 
 
Директор, ОС, 
рачуноводство  
 
 
 
Директорка, секретарка, 
психолошкиња-по потреби 
 
 
Реализација посета музеју, 
биоскопу, концертима, 
поз.представама-
директорка, ОС-обезбедити 
бесплатне карте и 
максимално учешће 
ученика под ризиком. 
 
Прилози у медијима везани 
за превентивне и 
компензаторне активности 

 
 
 
 
континуирано 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У складу са пројектном 
динамиком  
 
 
 
 
По потреби, 
континуирано 
 
 
 
У складу са динамиком 
рада наведених 
институција 
 
 
 
 
 
 
 
 
У складу са динамиком 
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• Појачавање сарадње са 
удружењима Рома и осталим 
организацијама цивилног сектора 
ангажованим на овом плану 

• Сарадња са Дневним боравком 
за особе са тешкоћама –лок. 
самоуправа и Центар за соц. рад  
• Директорка школе је члан 
Савета за социјалну политику СО 
Рума који у сарадњи са релевантним 
институцијама на локалу ради на 
изради стратегије и информационог 
система који ће повезати кориснике 
и институције у функцији локалне 
базе података везане за социјалну 
инклузију што би школи омогућило 
лакше праћење ученика и њихових 
породица у сарадњи са другим 
релевантним институцијама. 

–директорка, 
психолошкиња 
 
Редовна размена 
информација, заједничке 
акције и пројекти-
директорка и 
пед.асистенткиња 
 
Организација учешћа 
ученика са тешкоћама, 
израда флексибилних ИОП-
а у сарадњи са 
дефектологом Дневног 
боравка  
 
Директорка, Савет  

рада 
 
 
 
 
 
 
 
Континуирано 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Увођење и спровођење 
додатних мера подршке на нивоу 
школе које делују превентивно 
против осипања за све ученике и 
усмерене су на унапређење 
наставе и школске климе. 

Креирати школска документа 
(Развојни план школе и Школски 
програм) усмерена на:  
● подизање квалитета наставе 
и учења, на развијање компетенција 
ученика применом различитих 
приступа настави и 
учењу/интегрисан, 
интердисциплинарни, 
индивидуални приступ, а један од 
могућих приступа је и пројектна 
настава која укључује и модел 
вршњачког учења/ 
● уважавање потреба и 
интересовања ученика, као и 
потреба средине у којој је школа 

● школску климу која подржава 
учење и мотивише ученике за учење, 
у којој се негују комуникација и 
сарадња, међусобно поштовање и 
уважавање, толеранција и 
интеркултурални дијалог, у којој се 
сви ученици осећају корисним и 
прихваћеним  

Тим за развој  
Школског 

програма  
Тим за 
развојно 
планирање  
Стручна већа 
Педагошки 
колегијум 
Тим за стручно 
усавршавање  

Размотрити постојећа 
школска документа и 
приликом израде нових 
радити на подизању свести 
запослених о неопходности 
подизања квалитета наставе 
и рада на школском етосу –
„интерно и екстерно“ стр. 
усавршавање –видети план 
стр. усавршавања  
 
Праћење употребе 
различитих метода и 
техника у настави кроз 
снимање квалитета наставе 
/ чек листе –психолошкиња, 
директорка /, обрада 
резултата, компарација са 
претходним школским 
годинама и Извештајем о 
спољашњем вредновању, 
презентација на НВ 
/задужена психолошкиња/ 

 
 
 
 
 
 
 
Пед. колегијум –
септембар, октобар  
Видети план стр. 
усавршавања 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новембар, децембар –
извештај мај  
 

5. Промоција и реализација 
компензаторних активности – 

ООО “Друга шанса“ 

• Промоција могућности 
наставка школовања за оне који су 
напустили школовање или имају 
више од 15 година  

 
Андрагошки 
асистент, 
директорка  
школе, стручно 
веће ООО, 
секретарка  

Промотивне активности  
– радио, ТВ, теренски рад  
у ромским насељима,  
Сарадња са Центрима за  
соц. рад на нивоу Срема  
и НСЗ 
 

 

Континуирано  
 
 
У складу са Год. планом  
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У фунцији реализације програма израђује се акциони план на годишњем нивоу. Акциони план 
произилази из Развојног плана и развојног приоритета: Постигнућа ученика и подршка ученицима и 
полазницима, посебно подршка ученицима и полазницима са тешкоћама како би идентификација 
ученика под ризиком од осипања и адекватно реаговање школа у тим ситуацијама било ефикасно и 
увремењено за овај сегмент активности школског живота задужен је Тим за инклузију који је 
одговоран за координацију активности предвиђених овим планом. Тим за инклузију је задужен за овај 
сегмент будући да је највеће осипање код ученика ромске етничке припадности за које је потребно 
применити различите облике индивидуализације и рада по ИОП-у, а које Тим за инклузију већ прати. 

ПРОГРАМ ТРАНЗИЦИЈЕ 

Значење појма транзиција је прелаз, веза, оно што чини прелазак између нечега 

Односи се на: 

1. Прелазак ученика из предшколске установе и полазак у основну школу: генерацијски и са 
сметњама или из маргинализованих средина 

2. Прелазак ученика из разредне у предметну наставу: генерацијски и ученика којима је потребна 
додатна подршка или су из маргинализованих средина 

3. Прелазак ученика из основне у средњу школу: генерацијски (професионална оријентација.и сл.) 
и ученика којима је потребна додатна подршка, упис по посебним условима-афирмативне мере 

4. Прелазак ученика због година у Образовање одраслих и наставак школовања 

5. Посебне облике транзиције као што су: прелазак из разреда у разред због промене животног 
простора и породичних разлога (Добринци, Краљевци, Рума), долазак ученика у нашу школу 
услед пресељења из других школа као и одлазак ученика из наше школе 

1. ИЗ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У ОСНОВНУ ШКОЛУ 

У сарадњи са психологом ПУ пратиће се генерација предшколаца са посебном пажњом на деци са 
сметњама у развоју и/или из маргинализованих социјалних група. 

Циљ Активност Носиоци Учесници Време 
реализације 

Упознавање деце са 
простором и 
активностима школе 

Дан отворених врата Школа 
Сви запослени 
у школи 

Октобар/април, 
мај   

Боравак група деце из 
ПУ у школи, учешће у 
активностима на часу 
код будућих учитеља 

Учитељи 
будућих 
првака 

ПП служба, 
васпитачи 

Октобар/ април, 
мај 

• Реализација програма 
Основног образовања одраслих у 
школи  
• Подршка личном 
развоју оних који се поново враћају 
у систем образовања путем 
пружања подршке у учењу (нпр. 
кооперативно, вршњачко учење, 
индивидуализација по потреби), 
развијање животних вештина 

• Обезбеђивање подршке 
андрагошког асистента 

школе, 
психолошкиња 
 
Сви запослени 
задужени за  
ООО 
 

Стручно веће ООО, стручна 
служба и руководство 
школе, андр. асистент 
 
 
Руководство школе  

континуирано  
 
 
У складу са динамиком 
надлежног министарства 
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Вођени обилазак 
простора школе – 
представник основне 
школе упознаје будућег 
ученика/ке и родитеље 
са простором и 
активностима школе 

СТИО ОШ 
ПП служба, 
родитељи, 
ученик 

Април-јун  

Формирање одељења 
првог разреда 

Уједначавање одељења, 
избор одговарајуће 
личности учитеља 
уважавајући мишљење 
родитеља 

Психолог 
школе  

- Јун – август  

Детектовање потреба 
и израда 
индивидуалног плана 
транзиције 

Иницијални састанак 
представника Тима за 
подршку ученика ОШ са 
психологом и 
педагошким асистентом 
са предшколском 
установом и 
родитељима, 
представљање будућих 
ученика са тешкоћама 

СТИО ПУ Психолог ПУ, 
родитељи, 
психолог и 
педагошки 
асистент ОШ 

Мај, јун  

Размена информација 
о деци ради 
успешније 
адаптације 

Боравак потенцијалних 
учитеља у ПУ, 
међусобно упознавање 
деце и учитеља, размена 
информација са 
васпитачима 

СТИО ПУ 

 

Психолог, 
учитељи 

Мај, јун-
септембар  

Обезбеђивање 
додатне образовне 
подршке за ученика 

Сарадња основне школе 
и ПУ – упознавање Тима 
ОШ са ИОП-ом и 
досадашњим 
постигнућима деце, 
менторство васпитача 
учитељу из ОШ, 
покретање поступка 
пред ИРК 

Психолог 
ОШ, 
родитељи 
ученика 

Психолог 
ПУ 

Тим за подршку 
ученику ОШ, 
родитељи 

Септембар  

 

 

 

Април  

Упознавање ученика 
првог разреда са 
простором школе и 
запосленима 

Обилазак свих 
просторија школе и 
терена за физичко, 
упознавање са 
запосленима и шта ко 
ради 

Учитељи, 
директор 
школе,  

Ученици  Прва недеља 
септембра 

Упознавање ученика 
са правилима живота 
и рада у школи 

Кроз разне активности 
представити им распоред 
звоњења, правила 
понашања 

Учитељи 
првог 
разреда 

 Ученици   Септембар/ 
октобар 
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2. ИЗ РАЗРЕДНЕ НА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ 

Прелазак ученика са развојним сметњама и тешкоћама у учењу који се образују према 
индивидуализацији или ИОП-у, ученика из маргинализованих социјалних група као и ученика путника 

Мере и активности Реализатори и сарадници Време 

Упознавање са предметима у 5. разреду и 
предметим наставницима  

Наставници који ће 
предавати у 5. разреду 

Прво и друго 
полугодиште 4. 
разреда 

Упознавање ученика и родитеља пре почетка 
школске године са матичном школом, простором и 
просторијама школе, распоред кабинета, сале за 
физичко, кухиње и др. 

Учитељи четвртака, будуће 
ОС, наставници, родитељи 
ученика, директор школе 

Друго 
полугодиште 
четвртог 
разреда 

Упознавање ученика пре почетка школске године 
са особама које ће им бити непосредна помоћ у 
новим ситуацијама – одељенског старешину, 
психолога, библиотекара и место на којима их могу 
пронаћи када им требају 

 Учитељи четвртака, будуће 
ОС, наставници, родитељи 
ученика и др. 

Друго 
полугодиште 
четвртог 
разреда 

Подела и формирање петих разреда на основу 
педагошких параметара и изјашњења ученика 

Психолог, учитељи и 
будуће разредне старешине 

Јун/јул 

Означавање кабинета видним истицањем назива 
ради лакше оријентације нових ученика 

Школа Август 

Саветодавно инструктивни рад са свим 
наставницима који предају ученицима ради боље 
припреме наставника за прихватање ученика 

Учитељи, родитељи 
ученика, психолог  

Август 

Септембар 

Индивидуални разговори родитеља ученика са 
развојним тешкоћама са предметним наставницима 

Предметни наставници, 
родитељи 

Август 

Септембар 

Родитељима доставити распоред консултација са 
предметним наставницима (од самог почетка 
наставе) 

ОС Септембар 

Заједнички састанак ОВ 5. разреда са учитељима 
који су учили ове ученике у претходном 
школовању 

Учитељи, ОС, предметни 
наставници, психолог, 
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...) 

ОС, ученици  
Септембар,  

током шк.г. 

Индивидуални рад са децом са сметњама од стране 
психолога – саветодавни разговори, редукција 
анксиозности, страха, план учења, методе учења 

Психолог, родитељи По потреби  

Стручно усавршавање наставника у области 
инклузије – обука представника стручних већа на 
акредитованом семинару, уз обавезу преношења 
стечених знања другим члановима стручног већа 

Школа 
Септембар; 

током 
шк.године 

Састанци ОВ петог разреда и психолога са 
родитељима и педагошким асистентом - размена 
искустава, планирање ИОП-а 

 

Тимови за подршку, 
родитељи, лични пратиоци 

По потреби 
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3. ИЗ ОСНОВНЕ У СРЕДЊУ ШКОЛУ 

Прелазак свих ученика и ток уписа у средњу школу, прелазак ученика са развојним сметњама и 
тешкоћама у учењу који се образују према индивидуализацији или ИОП-у, ученика из 
маргинализованих социјалних група 

Циљ Активност Носиоци Учесници 
Време 

реализације 

Упознавање 
ученика осмог 
разреда са средњим 
школама и 
програмима  

Реализација активности 
из програма 
професионалне 
оријентације: разговори, 
упућивања, тестирања... 

Психолог 
школе, ОС 

Ученици, 
родитељи 

Током осмог 
разреда 

Упознавање 
ученика и родитеља 
са Конкурском за 
упис у средње 
школе и начином 
полагања и 
бодовања ЗИ 

Заједнички родитељски 
састанак осмака, 
родитеља, психолога, 
ОС и индивидуални 
разговори  

Психолог, ОС 
директор 

Осмаци, 
родитељи, ОС... 

По изласку 
Конкурса за 
упис у СШ 

Упис ученика у 
средњу школу 

Активности у вези са 
уписом ученика у 
средњу школу 

Школска 
управа, школа, 
родитељи 

Родитељи, 
ученици 

Јун/јул 

Упис ученика 
којима је потребна 
додатна подршка, а 
који се уписује по 
посебним условима 

Праћење Стручног 
упутства за упис и ЗИ,  

Припрема за упис 
ученика по ИОПу, 
афирмативним мерама, 
упис полазника испод 17 
год и са навршених 18 
год и сл. 

Директор 
школе, 
секретар, 
информатичари 
школе 

Разредне 
старешине, 
родитељи и 
ученици, школска 
уписна комисија 

Мај-
јул/август 

Упознавање 
стручне службе 
средње школе са 
педагошким 
профилом ученика 
ради боље 
адаптације 

Иницијални састанак 
представника Тима за 
подршку ученика ОШ са 
ПП службом средње 
школе и родитељима 

Израда индивидуалног 
плана транзиције 

СТИО ОШ Психолог ОШ, 
родитељи, ПП 
служба СШ 

Почетак јуна 

По потреби  

Упознавање 
ученика са 
простором и 
активностима 
школе 

Вођени обилазак 
простора школе – 
представник средње 
школе упознаје ученика 
и родитеље са простором 
и активностима школе 

СТИО СШ ПП служба, 
родитељи, ученик 

Јун - август, 
септембар 
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Размена 
информација о 
ученику ради 
успешније 
адаптације 

Организација састанка 
ради пружања додатних 
инструкција средњој 
школи о ученику и 
прилагођавање условима 
школе 

Психолог ОШ, 
родитељи 

 

СТИО СШ Друга 
половина 
августа, 
септембар 

Обезбеђивање 
додатне подршке за 
ученика 

Даља сарадња основне и 
средње школе – 
упознавање Тима СШ са 
ИОП-ом и досадашњим 
постигнућима ученика, 
менторство ОС из ОШ 
одељ.старешини из СШ 

Психолог ОШ, 
родитељи 
ученика 

ПП СШ 

Тим за подршку 
ученику СШ 

Септембар/ 
октобар 

 

4. ПРЕЛАЗАК УЧЕНИКА У ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ  

Прелазак ученика у образовање одраслих и наставак школовања у нашој установи, услед навршених 
15 година, и то: социјално угрожених породица, маргинализованих средина и осталих животних 
околности које су их дотле довеле 

Циљ Активност Носиоци Учесници Време 
реализације 

Остваривање права на 
целоживотно учење и 
образовање уопште 

Сарадња са будућим 
полазником везано за 
изјашњење о наставку 
школовања и погодности 
на које има право 

Психолог школе, 
андрагошки 
асистент 

ОВ, полазници По потреби 

Представљање начина 
рада у образовању 
одраслих и предности 
похађања  

Успостављање 
комуникације са будућим 
полазником и 
представљање активности 
и правила рада и понашања 
у ОО 

Андрагошки 
асистент, будуће 
ОС 

Полазници, 
родитељ 
полазника 

По 
изјашњењу о 
жељи за 
наставак 
школовања 

Упис, почетак 
школовања и праћење 
похађања у ОО 
Завршетак школовања и 
потенцијални упис у 
СШ 

Упознавање полазника са 
планом и програмом рада у 
ОО, успостављање 
механизма за редовне 
доласке полазника 

ОС, андрагошки 
асистент, 
наставници у ОО 

Полазници На почетку 
сваког 
преласка, по 
потреби 

5. ПРЕЛАЗАК УЧЕНИКА ИЗ ДРУГИХ РАЗЛОГА: из одељења у одељење због пресељења као 
и доласци и одласци из школе из породичних разлога 

Циљ Активност Носиоци Учесници Време 
реализације 

Упознавање ученика 
са школом и школе са 
учеником  

Разговори са родитељима 
ученика и разлозима 
преласка 

Психолог, директор 
школе, педагошки 
асистент 

Ученик, 
родитељ 

По потреби 

Обезбеђивање 
подстицајне средине у 
којој борави у 
зависности од 

Разговори са разредним 
старешином или учитељем 
везано за начин 
реализације подршке 

Разредни 
старешина/учитељ 
Психолог школе 
 

Ученик 
родитељ, 
ученици 
одељења где је 

По насталом 
случају 



 

64 

околности под којима 
се прелазак десио 

ученику  
Рад на вршњачкој 
подршци 

смештен 
ученик 

Праћење уклапања 
ученика и наставак 
школовања, одељење и 
школу 

ОС или учитељ редовно 
прати стање оцена, 
активности ученика, 
понашање, однос према 
другима и њихов однос 
према њему и ван 
учионице и реагује по 
потреби за интервенцијом 

ОС/учитељ 
Психолог 
 

Ученик 
Родитељ  

Када ученик 
крене да 
похађа 
наставу у 
нашој школи 

Начин реализације и праћења акивности  

План транзиције у нашој школи биће саставни део годишњег Плана рада за школе. 

План транзиције израђује, уређује, модификује, ревидира и даје извештај као прилог свом извештају 
Тим за обезбеђивање квалитета рада школе. 

Реализоваће се у складу са постојећим активностима како развојним тако и инклузивним на годишњем 
нивоу о чему ће постојати годишњи извештај о реализацији транзиционих активности и предлози за 
побољшање и/или проширење за сваку наредну школску годину.  

 

НАПОМЕНА: Уколико буде израде индивидуалних планова транзиције у извештају се наводи број 
ИПТа, без личног имена ученика и сл. 

9.4. Едукативни програми за развој, мир, толеранцију  

Садржаји везани за овај програм и циљеве и задатке овог сегмента приказани су кроз циљеве и 
садржаје Програма психосоцијалне подршке и истичемо још неке основне активности које 
можда нису довољно истакнуте у наведеном програму. 

 Циљ: Развој личних и социјалних компетенција неопходних за разрешавање актуелних развојних 
криза, успостављање складних и конструктивних социјалних односа који укључују уважавање 
различитости и превенцију дискриминације како у ужој тако и у оквиру ширих социјалних група 

Задаци: 

➢ развијање способности детета/полазника да регулише сопствено понашање у соц. контактима; 
➢ развијање способности детета/полазника да препозна и прихвата сопствене потребе и 

манифестује их у складу са потребама других; 
➢ развијање способности детета/полазника да слободно искаже сопствене потребе; 
➢ развијање способности детета/полазника да разрешава конфликтне ситуације како у сопственој 

личност тако и у социјалном окружењу; 
➢ стицање знања о значају поштовања различитости, значају толеранције на фрустрације из 

социјалне средине, могућностима и начинима за спречавање дискриминације у школској 
средини и шире; 

➢  оспособљавање за изградњу добрих интерперсоналних односа, јачање социјалне одговорности 
код ученика, развој вештина социјалне компетенције ученика. 
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Први циклус 

   Садржај рада Носиоци  време  

Подстицање дружења кроз заједничке игре и такмичења ОС, психолог IX-VI 

Подстицање међусобне помоћи у савлађивању програма 
уопште, а посебно између дечака и девојчица као и 
ученика различито територијалног и социо-културног 
порекла  

ОС, психолог IX-VI 

Развијање толеранције у међусобним односима ученика 
различитог пола, територијалног порекла и социо-
културног статуса путем игара, радионица, ликовних 
радова, разговора, писмених састава 

ОС, психолог IX-VI 

Потенцирање квалитета односа са родитељима и 
друговима ван школе 
Развијање толеранције кроз наставу обавезних изборних 
предмета -верске наставе и грађанског васпитања  
Реализација наведених задатака кроз обавезну наставу, 
посебно предмета: Свет око нас, Природа и друштво, 
Српски језик, Музичка култура 
Реализација наведених задатака кроз ЧОС –теме и 
садрћаји су спецификовани у школском програму. 

ОС,  
реализатори 
наставе и 
радионица 
реализатори 
наставе  
Од. старешине 

IX-VI 
У сакладу са 
динамиком 
прецизираном у 
школском 
програму 

V - VI разред   

Укључивање ученика у рад радионица Друштва за помоћ 
МНРО и рад Библиотеке играчака/посебно ученика са 
тешкоћама у развоју/ 

ОС, психолог IX-VIII 

Потенцирање дружења на часу, излету, екскурзији, на 
одморима и током спортских активности 

ОС, предметни 
наставник 

IX-VI 

Унапређење културе понашања на часу и током 
ваннаставних активности 

ОС, предметни 
наставник 

IX-VI 

Унапређење друштвено-забавних садржаја 
ОС, предметни 
наставник 

IX-VI 

Упознавање са основама функционисања породичне 
заједнице 

ОС IX-VI 

Конвенција о правима детета одрађиваће се интензивно 
током Дечје недеље у складу са узрастом путем 
радионица везаних за одабрани члан или чланове 
Конвенције, као и конкурсима за уметнички рад на ову 
тему /радионице на тему дечијих права, акција 
„Наставниче, и ја сам наставник“, радионице, изложба и 
дружење на тему права животиња и сл./ 

ОС, психолог, 
Ученички 
парламент и Дечији 
савез 

X 

Упознавање са полним разликама и односима међу 
половима (биолошки, психолошки, етички, друштвено-
економски, здравствени и демографски аспект) - 
појединачне теме операционализоване су у следећем делу 
програма васпитног рада 

ОС, предметни 
наставници, 
психолог 

 
током године 
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VII - VIII разред 

 Садржај рада са ученицима овог узраста на плану васпитања за хуман развој, толеранцију и мир по 
тезама се не разликује од програма рада са претходним узрастом, али се разлика огледа у нивоу 
сложености (апстрактних садржаја) у складу са интелектуалним и искуственим капацитетима узраста. 

 Наставни предмети од посебног значаја за реализацију претходно наведених садржаја су: 

➢ српски језик, 

➢ свет око нас,  

➢ природа и друштво,  

➢ страни језик, 

➢ биологија, 

➢ географија, 

➢ историја, 

➢ ликовна култура, 

➢ музичка култуrа, 

➢ физичко и здравствено васпитање, 

➢ изборни предмети. 

Током школске године – кроз обавезне и изборне предмете и ЧОС имплементираће се садржаји 
/радионице / из програма: „Учионица добре воље“, „Еликсир толеранције“, „Чувари осмеха“, 

„Умеће одрастања“, „Како можемо заједно“, као и филмови из материјала Слободне зоне везани 
за грађанско васпитање.  

 У оквиру основног образовања одраслих садржаји везани за овај сегмент развоја и образовања 
реализују се у оквиру предмета Одговорно живљење у грађанском друштву, Основне животне вештине 
као и кроз поједине теме и садржаје и осталих предмета  
 

10. Програм ваннаставних активности ученика 
 
У оквиру факултативног дела ваннаставних активности реализују се и активности секцијског рада и 
Клуба за учење. 
Школа ће у наредном периоду ученицима понудити следеће облике секција као ваннаставних 
факултативних активности. 
Детаљно разрађени планови и програми наведених активности за ученике налазе се у прилогу 
Школског програма  
Програм и план рада Клуба за учење спецификује се у оквиру Годишњег плана рада. 
За ученике петог и шестог разреда предвиђене су и обавезне слободне наставне активности 
спецификоване раније.  
 

Облик активности  Разред Носилац активности 

Рецитаторска секција 
Драмска секција  
Ликовна секција 
Хор  

 
Први циклус 
 
 

учитељи у складу са 
Годишњим планом рада  
 
 

Литерарно –рецитаторска секција  
Драмска секција 

Други циклус Г. Комленац 
Весна Јуришић 
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Клуб техничара – техничке секције  
Секција за програмирање 

Други циклус наставник техничког  

Клуб за учење  Други циклус Тим за реализацију “ЈАЗ“ 
пројекта, координаторка тима  

Одбојка  
Ритмика  

7. и 8. разред 
5. и 6. разред 

 
наставници физичког 

11. Програм професионалне оријентације 

Циљеви  

Општи циљ Програма професионалне оријентације је развијање компетенција ученика и ученица као 
и полазника и полазница да активним учешћем преузму одговорност за своју будућност, упознају себе 
и своје способности, путеве школовања и каријере, упознају свет рада и занимања и да промишљено 
донесу одлуку о избору школе/занимања и на тај начин успешније планирају своју каријеру.  

Посебни циљеви:  

➢ Побуђивање личних афинитета и капацитета ученика и ученица/полазника у оквиру стицања 
реалне слике о себи, оспособљавање за самопроцену;  

➢ Стицање знања и информација о понуди различитих школа и занимања и развијање вештина за 
самостално налажење и коришћење ионформација; 

➢ Упознавање са светом рада и занимања у реалним ситуацијама; 
➢ Оснаживање ученика/полазника за самостално доношење одлуке о избору школе/занимања; 
➢ Оснаживање родитеља за подршку ученицима; 
➢ Продубљивање интересовања за различите области рада и образовања.  

Наведени циљеви реализују се путем обавезне наставе, ЧОС-а, слободних активности, стручног 
саветовања психолошкиње приликом избора школе и занимања/по потреби саветовања у оквиру НСЗ/, 
и кроз реализацију програма „Професионална оријентација на прелазу у средњу школу“ у седмом и 
осмом разреду по петофазном процесном моделу/самоспознаја, информисање о занимањима, 
могућности школовања, реални сусрети са светом рада и занимања и одлука о избору школе/занимања 
кроз кроскурикуларни облик реализације (обавезна и изборна настава и ЧОС), као и кроз облике рада 
са полазницима у оквиру образовања одраслих. 

 У реализацији програма професионалне оријентације учествују: 

➢ Тим за ПО, 
➢ одељенскe старешине,  
➢ наставници предметне наставе и модула ООО,  
➢ разредне наставе,  
➢ психолошкиња, 
➢ као и институције и појединци ван школе (родитељи, средње школе, НСЗ, привредни субјекти, 

локална самоуправа, Канцеларија за младе и др. по потреби). 

 Програмски садржаји по узрасту 

Први циклус 

Teме и садржаји спецификовани су у плановима рада ОС (ЧОС). 
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 Програмски садржај Носиоци  Облик рада  
Упознавање и праћење индивидуланих 
карактеристика ученика 

учитељи, психолог целокупан васпитно 
образовни рад 

Стицање основних знања о раду и занимањима учитељи редовна настава и 
ЧОС 

Упознавање ученика са различитим облицима 
људских делатности  

Учитељи 

 

редовна настава, 
ваннастане 
активности, ЧОС 

Развијање свесности ученика у односу на 
сопствене могућности, интересовања и жеље 

реализатори 
наставног процеса, 
психолошка служба  

редовна настава, 
изборна настава 
Грађанског васпитања, 
ЧОС 

Развијање позитивног става у односу на рад родитељ, учитељ настава и други 
користан рад 

Формирање радних навика родитељ, учитељ целокупан васпитно 
образовни рад 

Стицање непосредних искустава у вези са радом родитељ, учитељ учешће у породичним 
радним обавезама 

Други циклус 

V - VI разред 

Програмски садржај Носиоци  Облик рада  
Упознавање и развијање индивидуалних 
карактеристика ученика  

ОС, наставници 
псих. сл. 

редовна настава 
ваннаставне актив. 

Проширивање знања о раду и занимањима ОС, сви наставници целокупан васпитно 
образовни рад 

Стицање непосредног искуства у вези рада и 
занимања 

ОС, наст.  настава ТО 

У циљу реализације наведених задатака издвајамо 
теме предвиђене за реализацију на ЧОС-у и ЧОЗ-у: 

  

- Која нова занимања знамо V разред 
- Ретка занимања - тражена или не VI р. 
- Да ли имамо и како користимо рачунаре V р. 
- Да ли ти се допада занимање твојих родитеља 
VIр. 

ОС ЧОС 

VII - VIII разред 

Програмски садржај Носиоци Облик рада  
Праћење развоја ученика и усмеравање на поједина 
занимања 

ОС, наставници 
педаг. псих. сл. 

током васп. обр. 
програма 

У циљу обраде тема професионалне оријентације 
реализују се радионице по кроскурикуларном моделу, 
као и реални сусрети за ученике седмог и осмог 
разреда 

Психолог, Тим 
за ПО, ОС, 
родитељи, 
директор 

Радионички рад са 
ученицима и 
родитељима, реални 
сусрети 

Дан девојчица/дечака Тим за ПО, 
психолог, ОС, 
сарадници из 
окружења 

Реални сусрети, 
радионички 
припремни рад 
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Страх од завршног испита VIII р  психолог, ОС Радионица, предавање 

Улога родитеља у избору занимања у оквиру 
радионичког род. састанка (петофазни модел) - 8. 
разред, 7. разред. 
Анимирање родитеља да у оквиру Дана отворених 
врата учествују у активностима школе везано за проф. 
оријентацију –као експерти у реалним сусретима или 
као учесници у радионицама ПО 

род. саст., ОС, 
психолошкиња 

Радионица, реални 
сусрет 

Помоћ ученицима и родитељима у испуњавању листе 
жеља за упис у средње школе и приступању сајту 
„Моја средња школа“ 

ОС Организовано време 
приступа и 
попуњавања 

Истраживање и анализа професионалних 
интересовања ученика (тестовни материјал –анкета) 

Психолошкиња, 
тим за ПО 

Анкета и / или 
тестовно испитивање 

Координација активности у вези професионалне 
оријентације и реализације програма професионалне 
оријентације на прелазу у средњу школу за ученике 
седмог и осмог разреда 

Тим за ПО  

Индивидуални рад са ученицима, проблеми при 
избору занимања, способности, 
интересовања/индивидуална помоћ при 
самопроцењивању способности, информације и 
саветовање везано за избор, коришћење брошура и 
других писаних материјала, тестови способности, 
тестови личности / 

психолошкиња Индивидуални рад 

Сарадња са стручним сарадницима (педагог и 
социјални радник) средње школе за специјално 
васпитање и образовање у Сремској Митровици у 
циљу професионалног информисања ученика и 
родитеља. 
Сарадња са школом Милан Петровић – Нови САд 
везано за проф. информисање и избор (по потреби). 

псих. служба, 
дефектолози и 
ОС 

Реални сусрети, 
упућивање родитеља, 
информисање 

Сарадња са средњим школама на промоцији школа и 
професионалном информисању родитеља и ученика 
(пропагандни и информативни материјали, разредни 
родитељски састанак по потреби). 
Учешће на румском Сајму образовања (ако буде 
организован). 
Учешће на Сајму образовања „Путокази“ уколико 
буде интересовања и могућности. 
Сарадња са типичним средњим школама везано за 
упис ученика који се школују по ИОП-у. 

ОС, Тим за ПО, 
психолошкиња 

Реални сусрети 

Информисање ученика и родитеља о „данима 
отворених врата“ у средњим школама. 

пед. псих. 
служба, ОС 

 

Редовна индивидуална саветодавна помоћ 
родитељима (разговори, родитељски састанак, лични 
контакти са родитељима). 
Сарадња са НСЗ и стручњацима за проф. оријентацију 
на индивидуалном или групном нивоу у случају 
потребе. 

Психолошкиња, 
НСЗ 

 

Инд. или групно 
тестирање и/или рад 
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Информисање наставника и одељењских старешина о 
свим релевантним питањима везаним за проф.избор 
ученика. 

психолог, 
секретар школе 

 

Информисање ученика путем презентација, књига, 
брошура, плаката, разних програма средњих школа, 
као и омогућавање ученицима информисања 
електронским путем. 
Остваривање сарадње са представницима занатства и 
индустрије и институција и реалузација реалних 
сусрета. 
Евиденција сарадње са актерима ван школе везано за 
проф. оријентацију – водити је у дневницима рада у 
актуелним разредима и одељењима, као и везано за 
пројекат. 

психолог, 
наставник 
информатике 
директор, 
психолог, пред. 
наставници  
ОС, психолог, 
тим за ПО 

 

 Програм реализације петофазног модела професионалне оријентације у 7. и 8. разреду 

Програм петофазног процесног модела оријентације (самоспознаја, информисање о занимањима, 
могућности школовања, реални сусрети са светом рада и занимања и одлука о избору школе) 

занимања у седмом и осмом разреду реализоваће се кроз кроскурикуларни облик реализације 

(обавезна и изборна настава и ЧОС), као и кроз облике рада са полазницима у оквиру образовања 
одраслих. 

У наставку је наведен основни програм реализације који ће се модификовати на годишњем нивоу кроз 
акциони план реализације програма ПО у седмом и осмом разреду који укључује модификацију 
наведеног програма у садржају и броју часова / радионица који ради Тим за ПО у оквиру планирања 
рада на годишњем нивоу и који је саставни део Годишњег плана рада школе тако да се наведени број 
часова модификује и уклапа у 10 радионица у седмом и 11 радионица у 8. разреду у оквиру којих се 
реализују садржаји прва два модула у 7. разреду, а другог, трећег, четвртог и петог модула у 8. разреду. 

Тим за ПО садржаје и број радионица модификује на годишњем нивоу у складу са оптималним 
могућностима реализације у оквиру кроскурикуларног модела.  

7. разред Број часова 

ОБЛАСТ УЧЕЊА 1: Самоспознаја 8 

Самоспознаја: Ја о себи 2 

Жеље, интересовања, склоности 2 

Моје способности 2 

Самопроцена, туђа процена 2 

ОБЛАСТ УЧЕЊА 2: Информације и истраживање: 
Упознавање са понудом информација и њиховим прибављањем, селекцијом и обрадом 

8 

Обазовни систем: школе у мом граду, у мом округу; профили захтева за школовање 2 

Могућности запошљавања у мом животном простору 2 

Области рада, квалификациони оквири 2 

Занимања и улоге полова: предрасуде или чињенице 2 

ОБЛАСТ УЧЕЊА 3: Могућности школовања и каријере 6 

Биографије занимања 2 

Учење по станицама: Пут способности – поређење личних способности са захтевима 
школовања и струке 

3 
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Рад у време промена и утицај нових технологија на тржиште рада: упознавање са новим 
могућностима школовања и каријере 

1 

ОБЛАСТ УЧЕЊА 4: Реални сусрети 
Упознавање са занимљивим могућностима школовања и занимањима 

6 + 15 

Припрема и накнадна обрада реалних сусрета 4 

Реални сусрети: упознавање са Даном отворених врата – даљим школовањем, сајмовима 
информисања о занимањима; „Girls’ and Boys’ day“; интервјуисање експерата, 
саветодавне установе итд. 

15 

ОБЛАСТ УЧЕЊА 5: (Прелиминарна) одлука 
Моје жељено занимање: рефлексија жељеног школовања и каријере 

4 

Размишљање о аргументима за и против жељеног занимања 2 

Поређење сопствених предности, способности, школских оцена са захтевима школовања 
и струке за жељено занимање 

2 

УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА 30 + 15 

 

8. разред Број часова 

ОБЛАСТ УЧЕЊА 1: Самоспознаја: моје предности, моја лична компетенција, мој 
профил личности 

8 

Проверавам своја интересовања, способности, подесности, страховања и наде, и 
размишљам о свом животном планирању 

3 

Мој живот за 10 или 15 година 2 

Проверавам свој профил личности у односу на моје кључне квалификације и социјалне 
компетенције 

3 

ОБЛАСТ УЧЕЊА 2: Информисање о занимањима и претраживање 

Расположиве информације (или нове, које треба развити) о школама и занимањима 
обрадити на структурисан начин 

6 

Селективна анализа информативног материјала о жељеној школи/школама, односно 
могућностима каријере у односу на интересовања 

4 

Искористити понуду информација о потпуно новим структурама и новим захтевима у 
свету рада и занимањима за одлуку 

2 

ОБЛАСТ УЧЕЊА 3: Могућности школовања и каријере 6 

Жене у струци, мушкарци у струци: препознавање стереотипних улога полова 2 

Упознати се са захтевима школовања и струке у погледу кључних квалификација и 
социјалних компетенција и моћи извршити рефлексију у односу на сопствени профил 
личности 

2 

Поређење: Профил личности – школски, односно профил захтева занимања 2 

ОБЛАСТ УЧЕЊА 4: Реални сусрети 
Детаљније се распитујем о могућностима школовања и каријере које су ми занимљиве 6 + 15 

Припрема и накнадна обрада реалних сусрета 6 

Индивидуално распитивање у школи (пракса у школи) 6 

Распитивање у предузећу; индивидуалне могућности за саветовање у служби за 
запошљавање 

7 (5 + 2) 

Интервјуи са експертима из школе и струке 2 

ОБЛАСТ УЧЕЊА 5: Одлука 4 

Још једном проверавам – по могућству уз зкључивање родитеља, односно старатеља – 
свој профил личности, своја реална искуства и спознаје са профилом захтева жељене 
школе 

2 

Последња питања о току процеса одлучивања: Шта је утицало на твоју одлуку? Које 
школе су ти биле у ужем избору? За које си се одлучио? Зашто си се одлучио за ту 
школу? Да ли ти је одлука била лака?  

Доносим одлуку о школи имајући у виду избор занимања и каријере 

2 

УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА 30 +15 
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У оквиру основног образовања одраслих програм професионалне оријентације реализује се 
кроз:  

➢ наставу предмета - предузетништво у другом и трећем циклусу (садржаји везани за 
професионалну оријентацију су спецификовани у прилогу у оквиру програма наведеног 
предмета), 

➢ кроз наставу обавезних предмета и теме и садржаје који су у функцији самоспознаје у оквиру 
професионалних интересовања и оријентације, 

➢ сарадњу са Националном службом за запошљавање (предавања стручних лица за каријерно 
вођење, мотивисање полазника за одржавање активног статуса у евиденцији НСЗ). 

12. Програм здравствене заштите и здравственог васпитања  

Циљеви: 

➢ Развој компетенција везаних за одговоран однос према здрављу. 
➢ Стицање знања, формирање ставова и понашање ученика/полазника у вези са здрављем и 

здравим начином живота и развојем хуманих односа међу људима. 
➢ Унапређење хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно делују 

на здравље. 
➢ Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развоју, 

заштити и унапређењу здравља ученика и полазника. 
➢ Формирање навика и развијање вештина неопходних за постизање здравог понашања, очување 

здравља. 
➢ Превенција здравствено ризичних облика понашања ученика.  

Исходи: 

➢ Развијена свест ученика/полазника о значају здравља и „здравог“ понашања; 
➢ Смањена присутност ризичних понашања, а нарочито злоупотребе супстанци које изазивају 

овисност; 
➢ Развијени облици индивидуалног и групног деловања ученика и наставника у развоју здравог 

понашања; 
➢ Развијена одговорности за очување здравља; 
➢ Реализовани здравствени прегледи ученика и особља школе; 

➢ Подржан психички и физички развој здраве личности; 
➢ Подигнуте компетенције и вредности у циљу очувања и унапређивања здравља; 
➢ Ученици/полазници мотивисани и оспособљени да буду активни учесници у очувању свог 

здравља. 

Начини реализације: 

1. Путем целокупне организације живота и рада у школи, 
2. Кроз предавања и радионице на часовима ОС, кроз наставу и ваншколске активности, 
3. Кроз сарадњу са Развојним саветовалиштем Дома здравља у Руми и Саветовалиштем за младе 

и Превентивним центром (за одрасле). 

Здравствена заштита ученика остварује се у сарадњи са педијатријском службом Дома здравља у Руми. 
Систематским прегледима ученика присуствују одељењске старешине. Школа разматра добијени 
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извештај о систематском прегледу, како би се предузеле неопходне мере за побољшање здравственог 
стања и физичког развоја ученика. Посебна пажња посвећује се превентивном деловању сузбијања 
наркоманије, тј. употребе психоактивних супстанци.  

Област рада Носиоци/време Облик рада 

Хигијенско одржавање школског простора и прилаза 
школи 

помоћни и 
технички радници 

чишћење, прање, 
дезинфекциjа, 
поправке 

Систематски прегледи, вакцинације, парни прегледи, 
епидемиолошки прегледи 

Лекари Дома здравља, санитарни 
инспектори 

Рад са ученицима:  
Рад на здравственом васпитању у оквиру ЧОС-а:  
Први разред 
-Обукао сам се сам  
-Где живим /хигијена становања/ 
-Обућа сува здравље чува 
-Јабука сваки дан 
-Сваког дана треба руке прати 
-Сваког дана треба зубе прати 
 
Други разред: 
-Како спречити заразне болести 
-Јабука сваки дан 
-Дневни ритам  
-Дрога –бабарога 
-Неправилна и правилна исхрана 
 
Трећи разред - кроз следеће тематске области чији су 
садржаји спецификовани у школском програму:  
-Ја у трећем разреду /хигијенске навике/ 
-Растем и развијам се 
-Хигијена и здравље 
-Сексуално васпитање 
-Исхрана  
-Повреде и стања у којима је могуће указати прву  
помоћ 
-Дрога – бабарога 
-Улога смеха у здрављу  
 
Четврти разред – кроз теме:  
-Ја у четвртом разреду 
-Растем и развијам се 
-Зимске чаролије 
-Исхрана и здравље 
-Одрастање 
-Сексуално васпитање 
Други циклус 
- Само нам лекар преписује лекове V р. 
- Физичке промене и психолошки задаци у пубертету VI 
р.  
-Лична хигијена у пубертету VI р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одељенске 
старешине  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одеље.старешина 
психолог 
психолог 
психолог 
психолог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЧОС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II -ЧОС 
XI-радионица 
/предавање 
XI-радионица 
/предавање 
III-радионица 
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-Шта су то болести зависности VI р. 
-Пушење или здравље VI р. 
-Ужина у WЦ-у - зашто? VII р. 
-Моја прва чашица VII р. 
-Зашто говоримо о СИДИ VII р. 
-Социјални аспекти СИДЕ VII р. 
-Дрога и ја - VIII р. 
-Емоционална и социјална зрелост и полност-VIII р. 
-Укључивање у акцију „безбедност у саобраћају“ ЦК 
Рума 
-Укључивање у акције Црвеног крста и стоматолошке 
службе Дома здравља везане за превенцију болести зуба 
и десни и промоцију оралне хигијене (млађи разреди) 
-Радионице Црвеног крста на тему болести овисности и 
превенцује СИДЕ (седми и осми разред) 
-Укључивање у превентивни рад на терену патронажне 
службе Дома здравља, а у складу са плановима службе 
-Здраво окружење и здравље/V-VIII/ 
-Физичко васпитање и значај вежбања и кретања у 
развоју/V-VIII/ 
-Сексуално образовање –радионице за ученике са 
тешкоћама у развоју-у складу са динамиком Дома 
здравља 
-Укључивање у акцију Дома здравља везану за значај 
правилног држања тела  
-Сарадња са домом здравља, Центром за соц. рад и МУП-
ом на реализацији садржаја предвиђених њиховим 
плановима рада везано за превенцију здравствено и 
социјално ризичних облика понашања – посебно болести 
зависности  
 

-Рад са родитељима:  
-Радионица – „Адолесцент и породица“ која укључује и 
аспекте превенције здравствено и соц. ризичних 
понашања  
-Радионице везане за комуникацију, адаптацију, 
васпитне стилове (програм ПО) и подршку ученицима у 
организовању породичних и школских активности – 
(спецификовано у делу План који се односи на сарадњу 
са породицом) 
-Праћење ситуације везано за ризичне облике понашања 
ученика (зависничке супстанце) и информисање 
родитеља на род. састанку у случају потребе 
-Вођење васпитно –дисциплинског поступка (по 
потреби)  
-Појачан васпитни рад са учеником у сарадњи са 
родитељима (по потреби) 
-Укључивање здравствених институција и стручњака 
(лекар, психолог, психијатар) - по потреби  
-Рад на превенцији стигматизације и етикетирања 
ученика  

одељ.старешина 
психолог 
психолог 
психолог 
психолог 
психолог 
одељ.старешина 
 
психолог, ОС 
 
психолог, ОС 
 
ОС 
наставници 
физичког  
 
наставници 
физичког  
ОС, Дом Здравља 
 
физијатри Дома 
здравља 
 
ОС 
ОС, психолог, 
директор  
 
 
 
 
Психолог, ОС  
 
 
 
ОС, Тим за 
здравствену 
заштиту, психолог, 
ОС, запослени 
ОС, секретар, 
директор, психолог. 
родитељ, ученик 
ОС, психолог, пед. 
асистент, родитељ 
 
ОС, психолог, 
родитељ 
ОС, психолог 
 
Тим за стручно 
усавршавање, Пед. 
колегијум 

III-радионица, 
предавање 
III-радионица, 
предавање 
III радионица, 
предавање 
XII радионица, 
предавање 
II, сарадња са ЦК 
II 
II, радионица, 
предавање 
У складу са планом 
наведених 
организација и 
служби 
IV 
 
IX 
 
Радионица, сарадља 
са Домом здравља 
У складу са 
динамиком Дома 
здравља-предавање 
 
 
Динамика 
наведених 
институција 
 
 
 
Динамика сарадње 
са породицом  
 
 
 
 
континуирано 
 
 
по потреби 
 
по потреби 
 
 
по потреби 
 
по потреби 
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Рад са наставницима:  
-Планирање стручног усавршавања у функцији 
развијања компетенција потребних за превентивни рад – 
видети стручно усавршавање 
- Информисање запослених о обавезама и процедурама 
реаговања у ситуацијама сумње или сазнања везано за 
ризична понашања,  посебно употебу дрога  
- Упознати се са „Програмом оснаживања породица“ 
ПОП 10-14 и радионичким сесијама, испланирати 
активности везане за овај програм и упознати наставнике 
кроз презентацију и радионички рад са програмом  

Директор  
 
 
Психолог, Тим за 
стр. усавршавање  

 
август, септембар 
НВ 
 
 

 У програму смо посебно издвојили теме планиране за ЧОС сматрајући да нема потребе наводити теме 
обухваћене програмом обавезне наставе: Свет око нас, Природа и друштво, Физичко и здравствено 
васпитње Биологија, Грађанско васпитање, Хемија, Српски и страни језик који такође добро покривају 
ову област, а које су дате у прилогу. 

Кроз обавезне и изборне предмете и ЧОС имплементираће се садржаји (радионице) из програма: 
„Учионица добре воље“, „Еликсир толеранције“, „Чувари осмеха“, „Умеће одрастања“, „Како можемо 
заједно“, као и филмови из материјала Слободне зоне везани за грађанско васпитање у функцији 
превенције ризичних облика понашања кроз подстивцање личног и социјалног развоја.  

 У оквиру образовања одраслих програм здравствене заштите реализује се кроз садржаје предмета 
Одговорно живљење, Биологија и Основне животне вештине, као и кроз предавања која се организују 
у сарадњи са Домом здравља. 
 

13. Програм социјалне заштите 

 

Општи циљ програма је пружање помоћи ученицима/полазницима и њиховим породицама у 
оснаживању за самосталан живот у друштву и спречавање настајања и отклањање последица социјалне 
депривације у оквиру надлежности и могућности школе. 

Посебни циљеви су:  

1. прикупљање информације и организовање активности везаних за материјалну сигурност 
ученика/полазника у функцији задовољавања основних потреба и потреба образовно –
васпитног процеса; 

2. пружање подршке ученицима/полазницима и њиховим породицама у остваривању права у 
социјалној заштити; 

3. подстицање социјалне укључености ученика/полазника; 
4. очување и унапређивање породичних односа; 
5. предупређивање злостављања, занемаривања или експлоатације, рад на отклањању њихових 

последица што је у највећем делу обухваћено и програмом заштите ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања. 

Школа у сарадњи са надлежним установама, пре свега са Центром за социјални рад Рума, брине о 
социјалној заштити, посебно ученика из осетљивих друштвених група. 
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 Уколико је потребно организује се прикупљање и дистрибуција средстава за ове сврхе кроз: 

а) хуманитарне акције, 
б) здравствене трибине, 
в) васпитање другарства и међусобне солидарности. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА НОСИОЦИ ПРОГРАМА НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА И 
САРАДНИЦИ 

Сарадња са надлежним 
институцијама и осталим 
актерима локалне средине 
на реализацији циљева 
социјалне заштите ученика 
/ полазника 

 

 

 

● психолошкиња 

● директор школе  

● педагошки и 
андрагошки асистент, 
персонални асистенти 

● службеници Центра 
за социјални рад и Дома 
здравља 

● наставници и 
учитељи 

● ученици/полазници 
и родитељи /старатељи 

 

-Наставници и учитељи уз сарадњу са 
психолошкињом и асистентима, 
родитељима и ученицима/ полазницима 
уочавају проблем или потребу за 
подршком везано за понашање или 
материјалне потребе ученика и/или 
чланова његове породице. Уколико је 
могуће потреба се решава у школи, а 
уклолико не, стручни сарадници путем 
дописа обавештавају Центар за 
социјални рад, који на основу својих 
надлежности предузима даље кораке на 
пружању социјалне заштите 
ученицима/полазницима и њиховим 
породицама.  
У оквиру реализације циљева и садржаја 
социјалне заштите нужни су следећи 
облици сарадње: 
- Сарадња школе са Центром за 
социјални рад у пружању услуга 
социјалне заштите ученицима 
/полазницима и њиховим породицама; 
сарадња у вези хранитељских породица и 
ученика смештених у хранитељске 
породице: потражуивање средстава и 
упућивање родитеља на потраживања 
везана за ужину, екскурзије уџбенике; 
пријављивање случајева насиља и 
занемаривања у продици. 
-Сарадња школе са социјалном службом 

Дома здравља Рума, Саветовалиштем за 
младе и Превентивним центром за 
одрасле/права на здравствену заштиту, 
вакцинације, „вашљивост“, нехигијенско 
ромско насеље „Вашариште“,  
-размена информација, услуге 
Саветовалишта за младе –индивидуални 
и системски рад са ученицима 

Пружање помоћи 
ученицима/полазницима са 
поремећајима у понашању 
(посебно ученицима/ 
полазницима са 
прекршајним или 
кривичним делима-по 
потреби) 

Пружање помоћи васпитно 
запуштеним или 
угроженим ученицима и 
њиховим породицама 

Упознавање и праћење 
социјалних услова и брига 
за ученике/полазнике у 
тешким породичним 
околностима - упућивање у 
остваривање социјално-
заштитних мера (по 
потреби) 

Утврђивање социо-
економског статуса 
породице, упућивање 
родитеља и полазника на 
начине остварења права из 
области соц. заштите/, 
упућивање родитеља на 
извршење родитељских 
обавеза 
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Организовање солидарних 
и хуманитарних акција 

 

/полазницима и породицама, радионице, 
предавања и сл./ 
-Сарадња са организацијама цивилног 
друшта /посебно Канцеларијом за Роме и 
ромским организацијама и удружењима / 
везано за обезбеђивање материјалних, 
васпитних, образовних и социјалних 
потреба ученика /полазника из 
осетљивих група/уџбеници, бесплатна 
ужина, одећа, обућа, лична документа и 
др./ 
- Сарадња са „интересорном“ комисијом 
СО Рума на обезбеђивању додатне 
образовне, здравствене и социјалне 
подршке ученицима и њиховим 
породицама  
-Сарадња са Црвеним крстом Рума 
/бесплатни оброци из Народне кухиње, 
обућа и одећа, летовања за ученике, 
превентивни рад, радионице, предавања 
и сл./ 
-Сарадња са локалном самоуправом 
исхрана и уџбеници, реализација 
пројеката у функцији подршке и заштите 
ученика  
-Сарадња са Установом за пружање 
социјалних услуга „Солидарност“ у 
оквиру пружања психосоцијалне 
подршке ученицима/полазницима и 
родитељима. 

 

14. Програм заштите животне средине 

 Циљ: 

 Развој компетенција везаних за очување животне средине и одрживи развој  

 Исходи: 

➢ Створени услови и реализоване еколошке мере, акције и услови у школској и широј средини; 
➢ Развијени критеријуми за вредновање еколошких вредности; 
➢ Подигнута свест ученика о значају заштите животне средине и одрживог развоја;  
➢ Ученици разумеју и примењују начине личне и колективне одговорности за очување животне 

средине и одрживи развој. 
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САДРЖАЈИ ПРОГРАМА НОСИОЦИ ПРОГРАМА 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМА И САРАДНИЦИ 

Уређење и одржавање ширег 
простора у складу са еколошким 
вредностима. 

Наставник биологије и техничке 
и информатичке културе, 
наставници разредне наставе, 
тим за еколошку хигијенску и 
здравствену заштиту и 
васпитање, као и тим за 
професионалну оријентацију, и 
ОС. 

Програм и сарадња тима 
остварује се заједничким 
активностима школе и локалним 
јединицама самоуправе и 
акцијама за заштиту животне 
средине у складу са законом. 

Уређење прилаза школи у 
складу са микроурбаним 
амбијентом. 

Наставник биологије 
Сарадња наставника са 
ученицима. 

Уклањање сувишног материјала 
са ограда и капија (плакати, 
огласи и графити) 

Наставник биологије, техничке 
и информатичке културе, ОС и 
техничко помоћно особље. 

Сарадња наставника, ученика и 
помоћног особља. 

Подизање и нега зелених 
површина (травњака, цвећа, 
дрвећа и шибља) 

Наставник биологије, комунална 
служба општине Рума 

Сарадња школе са ЈП 
Комуналац. 

Уређење школског дворишта са 
свим објектима као целине у 
естетском и еколошком смислу. 

Наставник биологије, техничког 
и информатичног и наставници 
разредне наставе. 

Међусобна сарадња наставника, 

учитеља и ученика. 

Уређење дворишта у 
функционалном смислу. 

Наставник биологије, ученици и 
помоћно особље. 

Међусобна сарадња наставника, 
учитеља, ученика и помоћног 
особља. 

Укључивање у међународне, 
националне и локалне еколошке   
пројекте   

Наставник биологије, географије 
и наставници разредне наставе. 

Ученичка израда паноа, 
реферата и презентација. 

Опремање уређивање и 
одржавање просторија у школи 
као целини у еколошком 
смислу. 

Наставник биологије, 
географије. 

Сарадња наставника биологије, 
техничког и информатике и 
ученика. 

Издвајање простора у 
ходницима школе за излагање 
ученичких диплома, радова и 
трофеја из области екологије. 

Наставник биологије, секретар 
школе, психолог, директор. 

Сарадња наставника у 
међусобном проналажењу 
простора за плакате са 
дипломама. 

Формирање био – кутка 
(инсектаријум, школски хербар, 
акваријум). 

Наставник биологије. Међусобна сарадња наставника 
биологије и ученика. 

Одржавање хигијене радног 
места у школи и ван ње. Помоћно особље. Сарадња секретара школе и 

помоћног особља. 
Реализација садржаја из области 
еколошке заштите и одрживог 
развоја кроз обавезну и изборну 
наставу, кроз реализацију 
програма Професионалне 
оријентације/реални сусрети са 
представницима занимања из 

Предметни наставници, 
психолог школе, Тим за 
професионалну оријентацију, 
ОС, комисија за еколошку и 
хигијенску заштиту. 

Међусобна сарадња ОС, и 
предметних наставника. 
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Садржаји из оквира заштите животне средине и образовања за одрживи развој у оквиру основног 
образовања одраслих реализују се кроз предмете: примењене науке и биологија. 

15. Програм сарадње са локалном самоуправом 

 Циљ сарадње школе са локалном самоуправом јесте повећање ефикасности образовно-васпитног рада, 
стицање и развијање опште културе ученика, допринос школе унапређењу културе живљења у 
друштвеној средини, као и отварање школе према утицајима који том циљу доприносе. 

 Задаци наше школе усмерени том циљу су: 

➢ успостављање и организовање сарадње са породицом и чиниоцима локалне самоуправе ради 
јединственог деловања на васпитање и развој ученика, 

➢ повезивање школе са културним и друштвеним институцујама, предлагање и унапређење 
програма везаних за ученички узраст, 

➢ омогућавање утицаја локалне самоуправе/учешћем културних и других институцуја/ на 
програм образовно-васпитног рада, 

➢ допринос култури живљења,  
➢ обезбеђивање учешћа ученика, наставника и школе као целине у културном и јавном животу. 

У циљу оствраривања ових задатака планира се повезивање школе са културним и друштвеним 
институцијама, омогућавање утицаја локалне самоуправе на програм васпитно – образовног рада, 
допринос култури живљења у друштвеној средини. 

 Сарадња са друштвеним институцијама, установама и организацијама са циљем јединственог 
деловања школе у друштвеној средини и друштвене средине на васпитање и развој ученика. 

 Основна подручја узајамног деловања школе и локалнe самоуправе су: 

➢ укључивање представника локалнe самоуправе у одлучивање о раду школе /Школски одбор/ и 
укључивање родитеља школе у рад Општинског Савета родитеља; 

➢ сарадња са предузећима и организацијама у области образовања, културе, здравства, социјалне 
заштите и заштите јавног реда; 

➢ сарадња са организацијама из области науке, технике, спорта, хуманитарног и еколошког рада; 

➢ Ради остваривања програма сарадње са локалном самоуправом школа ће сарађивати са: 
првом и другом месном заједницом и месним заједницама у Краљевцима и Добринцима-

задужени директор, Савет родитеља и Школски одбор; 

➢ СО Рума-директор, секретар, психолог у њеном делокругу рада; 

➢ Културним центром-тим за јавну и културну делатност; 

➢ Градском библиотеком-библиотекар, тим за јавну и културну делатност; 

➢ Музејем града - професор ликовног, библиотекар; 

➢ ХКПД „Матија Губец“, КУД „Бранко Радичевић“ и Геронтолошким центром-актери 
наставници српског језика и музичке културе, библиотекарка;  

ове области, / реализација 
радионица из ове области у 
оквиру дечије недеље као и 
складу са Годишњим планом 
рада. 
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➢ Народном техником-С.Пауновић; 

➢ Спортским центром-Р. Јовановић, Н. Петровић; 

➢ Центром за социјални рад и Установом „Солидарност“ (секретар, псих. Служба); 

➢ Предшколском установом „Полетарац“ (псих. служба, директор); 

➢ Домом здравља (директор, псих.служба, наставник биологије, раз.старешине); 

➢ Црвеним крстом (подмладак Црвеног крста, Дечији савез, псих. служба); 

➢ МУП-ом Рума-директор, секретар, псих. служба; 

➢ Позориштима у другим градовима-руководилац драмско –рецитаторске секције, библиотекар; 

➢ Основним и средњим школама (директор, псих.служба, секретар); 

➢ Невладиним и хуманитарним организацијама (посебно Црвени крст, ЈАЗАС и ромске НВО) - 

директор, псих. служба, пед. асистент, као и Друштвом за помоћ ментално недовољно 
развијеним особама Рума и Библиотеком играчака (психолог); 

➢ Дневним боравком за особе са тешкоћама (психолог, директор); 

➢ Еколошким савезом Рума, (М. Чолић); 

➢ Радио Сремом, Сремском телевизијом и штампаним локалним медијима (директор школе, 
библиотекар, психолог); 

➢ Туристичком организацијом Општине Рума; 

➢ Осталим установама, организацијама и предузећима по потреби. 

САРАДЊА ШКОЛЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

Редни 
број Назив организације Садржај и облик рада Носиоци 

1.  Градска библиотека књижевни сусрети 1-8. разред, библиотекарка 

2.  Градски музеј изложбе, поставке 
Наставник ликовног, 
ликовна секција 

3.  Културни центар 
биоскопске представе, изложбе и 
приредбе 

1-8. разред, ОС, директор 

4.  Црвени крст стручна предавања 
1-8. разред, ОС, стручни 
сарадници 

5.  ДДОР- Н.Сад-Рума осигурање ученика 1-8. разред, ОС, директор 

6.  Геронтолошки центар приредбе ученика 

1-8. разред, ОС, 
руководиоци секција, 
комисија за кул.и јавну 
делатност 

7.  
Центар за социјални рад, 
Установа „Солидарност“ 

сарадња са Центром /превентивне 
радионице, такмичења и смотре, 
остале активности ЦК/ 

Психолог, ОС, 
наставница биологије 

8.  Дом здравља 
стручна предавања и радионице, 
систематски прегледи, 
вакцинације  

1-8. разред, ОС, комисија 
за здравствено васпитање 

9.  ПУ „Полетарац“ 

Радионице за будуће прваке, 
размена са васпитачима и 
стручном службом, позивање 
првака на упис у школу, 
транзиција ученика са тешкоћама  

Психолог, ОС 

10.  СУП Рума 
стручна предавања, превентивни 
садржаји, интервенција по 
потреби, ПО-реални сусрети  

1-8. разред, ОС, психолог, 
директор 
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11.  Канцеларија за младе  сарадња са координатором КЗМ 
5-8. Разред, ОС, 
психолошкиња 

16. Програм сарадње са породицом 

Циљеви:  

➢ Партнерство и међусобна размена и подршка на релацији породица - школа у реализацији 
циљева, задатака и садржаја основног образовања и васпитања;  

➢ Пружити подршку родитељима/старатељима обављању васпитно – образовних улога породице; 
➢ Укључивање породице у све аспекте организације и реализације школског живота (образовни, 

васпитни, организациони, материјални, управни). 

Исходи:  

➢ Успостављена и организована сарадња са породицом ради јединственог деловања на васпитање 
и развој ученика/полазника;  

➢ Успостављена редовна, трајна и квалитетна сарадњи родитеља/старатеља и школе; 
➢ Остварена позитивна интеракција запослених у школи и породице ученика/полазника; 
➢ Родитељи/старатељи правовремено и адекватно информисани о променама у образовању и 

развоју које се остварују у школи и код ученика/малолетних полазника; 
➢ Стручно усавршавање запослених школе у функцији обезбеђивања квалитетне комуникације и 

сарадње. 

 Облици сарадње са породицом  

 Сарадњу са родитељима/старатељима и породицом школа остварује перманентно кроз: 

➢ Међусобно информисање родитеља/старатеља и наставника о: 
• здрављу, психофизичком и социјалном развоју ученика и малолетних полазника, 

• праћењу и резултатима учења, понашања и изостанака ученика и малолетних полазника, 
као и о ваннаставним и ваншколским активностима. 

➢ Здравствено, психолошко и педагошко образовање родитеља за успешније остваривање 
васпитне улоге породице. 

➢ Сарадњу са родитељима у реализацији делова програма који се односе на професионалну 
оријентацију, екскурзије, излете, наставу у природи, слободне активности, социјалне и 
здравствене потребе ученика/полазника, безбедност ученика, инклузију и додатну подршку као 
и заштиту ученика/полазника од злостављања, занемаривања и насиља. 

➢ Укључивање родитеља у обезбеђивање услова за успешнији рад школе ангажовањем родитеља 
у Савету родитеља школе, укључивањем родитеља у програмирање рада и укључивањем 
родитеља у акције уређења школе, унапређивање наставног процеса (набавка и израда 
наставних средстава), донације, поклони, хуманитарне акције.  

➢ Учешће родитеља у Општинском Савету родитеља у оквиру његовог деловања рада. 
➢ Учешће родитеља у тимовима за пружање додатне подршке ученицима и малолетним 

полазницима и изради и реализацији ИОП-а и других облика индивидуализоване подршке. 
➢ Учешће родитеља у процесу самовредновања и вредновања рада школе – разговори, анкете и 

упитници, анкетирање родитеља крајем првог и другог полугодишта у циљу праћења 
задовољства родитеља реализацијом сарадње са породицом и добијања сугестија родитеља на 
овом плану. 

➢ Саветодавни рад са родитељима/старатељима ученика/полазника.  
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Размена и комуникација родитеља и школе оствариваће се: 

➢ индивидуалним и групним разговорима са родитељима (све одељенске старешине ће 
одредити „Дан отворених врата“). Индивидуални контакти оствариваће се током целе 
године, сваког одмора и у друго слободно време. Индивидуални контакти и размена 
оствариваће се по потреби телефонским, електронским путем и писаним путем; 

➢ реализацијом Отвореног дана школе једанпут месечно када родитељи (старатељи могу да 
присуствују свим облицима образовно –васпитног рада и анимирањем родитеља за активно 
учешће у раду) 

➢ радом на терену пед. асистента, психолога и ОС са родитељима из осетљивих др. група и по 
потреби и радом андрагошког асистента; 

➢ кућним посетама ОС, пед. асистента, андрагошког асистента, психолога или директора-по 
потреби; 

➢ путем родитељских састанака. Родитељски састанци ће бити: разредни, одељењски и општи 
родитељски састанак по потреби. Обавезно ће се одржати четири родитељска одељењска 
састанка (на класификационим периодима и при информисању родитеља о плану 
екскурзија), а по потреби ће се организовати и више родитељских састанака. Планира се и 
један разредни родитељски састанак за ученике VIII разреда везан за професионалну 
оријентацију и информисање; 

➢ деловањем родитеља ученика преко представника у Савету родитеља/Општинском Савету 
родитеља, Школском одбору, тимовима, стручним активима и комисијама;  

➢ контактима и саветодавним радом психолога са родитељима ученика/полазника са 
тешкоћама и упућивањем на сарадњу са Друштвом за помоћ ментално недовољно 
развијеним особама и укључивање у рад Библиотеке играчака и Дневног боравка по потреби; 

➢ Контактима, разменом информација и саветодавним радом психолошкиње на јачању 
родитељских васпитних компетенција и препорукама и упућивањем родитеља на надлежне 
и стручне институције и појединце; 

➢ Писменим информисањем родитеља о успеху и владању ученика /квартално, полугодишње 
и на крају наставне (школске године); 

➢ Анкетирањем родитеља на крају сваког полугодишта везано за процену реализације 
програма сарадње са породицом и сугестија за наредно полугодиште  

Општи садржаји предвиђени за реализацију на родитељским састанцима: 

 Садржај Динамика и 
носиоци 

Први родитељски састанак:  
Упознавање са Годишњим планом рада школе и планом и програмом 
сарадње са родитељима  
Договор око облика сарадње школе /ОС и родитеља 
Организациона питања: снабдевеност ученика уџбеницима, исхрана, превоз, 
информисање родитеља о осигурању ученика, ђачке књижице за први и пети 
разред 
Избор члана Савета родитеља школе 
План и програм извођења екскурзије /у складу са предвиђеном динамиком 
реализације у Год. плану/ 
Обавезе и права ученика 
Кућни ред 

Септембар, 
ОС 
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Други родитељски састанак:  
Упознавање родитеља са закључцима ОВ о реализацији образовно – 
васпитног процеса на крају првог класификационог периода-успех, 
понашање и изостанци ученика 
Предлог мера за побољшање успеха и валадања ученика, подршка и похвале 

 
Новембар, ОС 

Трећи родитељски састанак:  
Реализација образовно – васпитног процеса на крају трећег класификационог 
периода 
Успех, владање и изостанци ученика - размена и предлог мера за 
унапређење, подршка и похвале 
Евалуација сарадње родитеља и школе  

Март, ОС 

Четврти родитељски састанак:  
Договор око извођења екскурзија, наставе у природи и излета /по потреби/ 

У складу са Год. 
планом, ОС 

Остале теме које ће се обрадити на родитељским састанцима у складу са 
годишњом динамиком реализације:  
Извештај о систематском прегледу 
Праћење квалитета превоза у ужине  
Набавка уџбеника  
Евалуација изведених екскурзија, излета и наставе у природи 
Презентације, предавања и радионице у функцији унапређења педагошко 
/психолошких компетенција родитеља  
Анкетирање и резултати анкете везане за праћења задовољства родитеља 
реализацијом сарадње са породицом, сугестија родитеља на овом плану и 
упознавање родитеља са предложеним мерама 

У складу са 
динамиком 

предвиђеном 
Годишњим 

планом рада, 
ОС, тим за 

самовредновање 

За родитеље ученика 8. разреда: 
Теме везане за професионалну оријентацију и информисање  
Завршни испит, мрежа школа и упис 
Организација „матурске“ свечаности 

Видети 
динамику у делу 

ПО, ОС, 
психолог 

У оквиру рада на подизању педагошко/психолошких компетенција родитеља планирана су предавања, 
презентације и радионице из следећих области:  

   Тема и начин реализације Реализација  
Оснаживање родитеља за улогу подршке на почетку основног школовања/ 
очекивања и страхови родитеља, евалуација и оцењивање, улога родитеља у 
изради домаћих задатака /први разред/ 

 

психолошкиња, 
учитељи-
радионице за 
родитеље првог 
разреда 

Адолесцент и породица – презентација и/или радионички рад-родитељски 
састанак пети/шести разред 

ОС, 
психолошкиња 

Развојне карактеристике и успешно учење - Едукативне радионице за 
родитеље – Шта родитељ треба да зна да би учење ученика било успешније – 
две радионице други, трећи и четврти разред 

Психолошкиња, 
ОС 

Улога родитеља у заштити деце од насилништва: „Значење појмова насиље, 
злостављање и занемаривање и Протоколи за заштиту ученика“ (први разред, 
пети разред) - презентација за родитељe на родитељским састанцима 
(предлог разредни родитељски састанци) и радионички рада на тему улоге 
родитеља у заштити деце од насилништва (одељењски родитељски састанци) 

Психолошкиња, 
ОС, тим за 
заштиту од 
насиља 

Професионална оријентација - Оснаживање родитеља за подршку ученицима 
у самосталном одлучивању о избору школе/занимања - радионице за 
родитеље у оквиру програма ПО за седми и осми разред и родитељски 

Психолошкиња, 
ОС 
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састанци на теме информисања родитеља у вези завршног испита, мреже 
средњих школа и уписа у средње школе, радионички рад, размена 
иинформисање родитеља 

 

Едукација и сензибилизација за инклузију - едукативни рад са родитељима у 
оквиру родитељских састанака везано за реализацију додатне подршке и 
инклузивних активности - по потреби /радионице, презентације, 
информисање / 

Психолошкиња, 
Тимови за 
додатну 
подршку, тим за 
инклузију 

Остале активности везане за психосоцијалну подршку и развој менмталног 
здравља-видети Програм психосоцијалне подршке – део који се односи на 
рад са родитељима  

 

 17. Програм излета, екскурзија и наставе у природи  

17.1. Настава у природи 

 Настава у природи је облик образовно – васпитног рада којим се остварују обавезни и изборни 
наставни предмети и ваннаставне активности из наставног плана и програма за први циклус основног 
васпитања и образовања у климатски погодном месту из здравствено-рекреативних, образовно-
васпитних и социјалних разлога. Настава у природи се организује за ученике од првог до четвртог 
разреда у трајању од 7-10 дана, уз писмену сагласност родитеља, за најмање 80% ученика одељења. За 
ученике који не одлазе у наставу у природи школа обавезно организује наставу, а настави у природи 
обавезно претходи лекарски преглед. Циљеви наставе у природи у организацији наше школе у 
потпуности се поклапају са циљевима из Упутства за организовање наставе у природи и екскурзије у 
првом циклусу основног образовања и васпитања и операционализовани су у прилогу. На основу 
постављених циљева у прилогу су предложене и могуће релације за наредни четворогодишњи период 
(видети прилог). 

Посебна пажња у наредном периоду посвећиваће се и припреми ученика, наставника и родитеља за 
наставу у природи, као битном предуслову успешне реализације постављених циљева и задатака. 

 Припрема ученика укључује следеће активности:  

➢ унапред упознати ученике са местом на које одлазе, условима живота у којима се организује 
настава у природи, облицима и садржајима рада, начином превоза и понашањем у току пута, 
потребним књигама, прибором, одећом, обућом, појединим спортско - рекреативним 
активностима које ће се реализовати 

➢ пружити прилику ученицима да питају и добију одговоре о свему што их интересује уз 
уважавање, у могућој мери, ученичких потреба, жеља и интересовања 

➢ посебно са ученицима договорити правила понашања током извођења наставе у природи уз 
разумевање зашто је важно њихово поштовање. 

 Припрема родитеља подразумева:  

➢ организовање родитељских састанака и пружање информација о основним географским 
карактеристикама и климатским условима краја у коме се организује настава у природи, 
времену одласка, дужини боравка, цени, документацији коју треба припремити, условима 
смештаја, исхране, здравствене заштите, условима живота и рада ученика, могућностима 
комуникације са децом и сл. 

➢ давање детаљних упутстава родитељима о припреми деце, неопходном прибору за личну 
хигијену, потребном гардеробом; 
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➢ организовање индивидуалних разговора ради прикупљања информација везаних за здравствени 
и психофизички статус деце, посебно за особености, специфичне навике и интересовања. 

 Припрема наставника обухвата:  

➢ индивидуалну припрему која укључује добро информисање наставника о месту реализације 
наставе у природи (географски, геолошки, историјски, биолошки, културни, привредни, 
здравствени и етнографски аспекти), и израду програма реализације наставе у природи и 
флексибилних оперативних планова. 

➢ заједничку припрему која се одвија путем краћих састанака у школи на којима се разматрају 
организациона питања. 

17.2. Екскурзије 

Екскурзије су облик образовно-васпитног рада у оба циклуса чији циљ јесте допринос остваривању 
сврхе, циљева и задатака и стандарда образовања у целини као и наставних предмета кроз непосредно 
упознавање са појавама и односима у природној и друштвеној средини, са културним, историјским и 
духовном наслеђем и привредним достигнућима. 

У оба циклуса реализују се у складу са садржајима прописаним релевантним упутствима, а програм 
екскурзија у нашој школи предвиђен за наредни четворогодишњи период представља 
операционализацију ових садржаја и налази се у прилогу. Програмом је предвиђена реализација 
једнодневних екскурзија за ученике првог циклуса, а једнодневних и дводневних за ученике другог 
циклуса у складу са избором родитеља и препоруком Савета родитеља. 

17.3. Излети 

За ученике првог циклуса планира се излет у Борковац и активност везане за „Шумско купање“.  
  
18. Програм рада школске библиотеке 
 

Циљеви школске библиотеке: 

Школска библиотека, реализовањем циљева и задатака из области образовања и васпитања као и 
библиотечко информационих из оквира културних активности доприноси унапређивању свих облика 
и подручја рада, односно целокупног образовног процеса кроз реализацију следећих задатака: 

➢ Развијање и неговање навике читања и коришћења библиотеке код ученика и наставника,  
➢ Развијање и промовисање правилне употребе свих облика извора и информација 
➢ Стварање услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу,  
➢ Развијање сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима,  
➢ Пружање помоћи ученицима при избору одговарајуће литературе као и стварање услова за што 

непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и расположивим изворима 
информација, и развијање индивидуалне стваралачке способности и креативности код ученика,  

➢ Припремање и реализовање библиотечког програма намењеног ученицима са посебним 
потребама и посебним способностима,  

➢ Вођење аутоматизованог библиотечког пословања, инвентарисање и сигнирање, 
каталогизација, класификација библиотечке грађе и други послови,  

➢ Заштита и чување библиотечко медијатечке грађе и периодична ревизија фонда.  
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➢ Библиотекар ће координирати рад дела дигиталне библиотеке у оквиру „Клуба за учење” – 
пројекат „Премошћавања дигиталног јаза ...“  

Редн
и бр. 

Подручје рада - садржај Време сарадње Сарадници 

I 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

● Израда годишњег плана рада  септембар  

● Планирање набавке литературе и периодичних 
публикација за ученике, наставнике и стручне сараднике  

септембар- 
август 

Директор школе 
Шеф 
рачуноводства 

● Планирање и програмирање рада са ученицима у 
школској библиотеци  

септембар Стручни 
сарадници у 
школи 

● Учешће у планирању рада „Клуба за учење“ – 
дигитална библиотека  

Септембар и 
континуиранио  

Координатор 
Тима за КзУ 

● Планирање развоја школске библиотеке и набавка 
библиотечке грађе потребне за реализацију наставе и 
образовно-васпитног рада  

септембар-август Наставници 
школе 

● Сређивање картона корисника септембар  

● Израђивање годишњих, месечних и оперативних 
планова  

септембар-август  

II 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

● Учешће у изради годишњег плана рада и 
самовредновања рада установе  

септембар Директор школе 

● Вођење аутоматизованог библиотечког пословања, са 
увидом у наставне планове и програме рада школе  

септембар-август Стручни 
сарадници у 
школи 

● 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.)  

септембар-август Наставници 
школе 

III 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

● Сарадња са наставницима на промоцији читања ради 
задовољства кроз све облике образовно-васпитног рада 

септембар-август Наставници- 
стручни 
сарадници 

● Сарадња са наставницима у припремању ученика за 
самостално коришћење разних извора информација  

септембар-август Наставници- 
стручни 
сарадници 

● Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег 
плана обраде лектире, и коришћење наставничко-
сарадничког дела школске библиотеке  

септембар Наставници- 
стручни 
сарадници 

● Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе  
 

септембар-август Наставници- 
стручни 
сарадници 

● Систематско информисање о значајним активности у 
оквиру културних инситуција 
 

септембар- 
август 

Наставници- 
стручни 
сарадници 

IV 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

● Припрема ученика за самостално коришћење 
различитих извора сазнања и свих врста информација у 
настави и ван ње  

септембар-август  
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● Пружање помоћи ученицима у припреми и обради 
задате теме  

септембар-август  

● Рад на развијању позитивног односа према читању и 
важности разумевања текста и упућивању на истраживачке 
методе рада (употреба лексикона, енциклопедија, речника и 
др.) и употреби свих извора и оспособљавања за самостално 
коришћење 

септембар-август Ученици школе 

● Стимулисање навика 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 библиотекарстава и 
упознавање са радом школских секција; читање, 
беседништво, стваралаштво, такмичења, квизови о 
прочитаним књигама, развијање комуникације код ученика и 
сл.) 

септембар-август  

● Рад са ученицима у оквиру „Клуба за учење“ – 
дигитална библиотека  

  

V 
РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

● Остваривање сарадње са родитељима/старатељима у 
вези са развијањем читалачких навика ученика  

септембар-август  

VI 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА  
● Сарадња са стручним већима наставника, 
психологом и директором школе у вези с набавком и 
коришћењем књижне и некњижне грађе, те целокупном 
организацијом рада школске библиотеке  

септембар-август  

● Информисање стручних већа, стручних сарадника и 
директора о набавци нове стручне литературе за предмете 
дидактичко-методичке и педагошко-психолошке литературе  

септембар-август Директор школе 

● Припрема заинтересованих за реализацују 
мултидисциплинарних пројеката, изложби, креативних 
радионица; за организовање књижевних сусрета и других 
културних догађаја, као и еколошких пројеката и садржаја у 
којима се апострофира борба против свих облика зависности  

септембар-август Стручни 
сарадници у 
школи 

● Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне 
грађе за школску библиотеку коју користе ученици, 
наставници и стручни сарадници  

септембар-август  

● Припремаље и организовање културних активности 
школе (књижевне трибине, сусрети, разговори, акције 
прикупљања књига, конкурси, обележавање значајних 
јубилеја везаних за школу и просвету: "Месец књиге", 
"Светски дан књиге", "Дечија недеља", "Дан писмености", 
Јубилеј школских библиотека и школских библиотекара и 
др.) 

октобар-август Наставници 
школе 

VII 
РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

● Рад у стручним тимовима у циљу промовисања 
школе и прикупљања средстава за обнову књижевног фонда  

септембар-август  

VIII 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
● Сарадња са другим школама, народном и другим 
библиотекама на територији локалне самоуправе по питању 
размене и међубиблиотечке позајмице 

септембар-август  

● Сарадња са локалном самоуправом по питању 
промоције рада библиотеке и школе 

септембар-август  
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● Сарадња са просветним, научним, културним и 
другим институцијама 

септембар-август  

IX 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  
● Праћење и евиденција коришћења литературе у 
школској библиотеци  

септембар-август  

● Вођење документације о раду школске библиотеке и 
школског библиотекара - анализа и вредновање школске 
библиотеке у току школске године  

септембар-август  

● Стручно усавршавање – учешће на семинарима, 
саветовањима и другим скуповима на којима узимају учешће 
и школски библиотекари  

септембар-август  

19. Начини остваривања других области развојног плана школе који 
утичу на образовно – васпитни рад 

19.1. Начини остваривања и прилагођавања програма образовања и васпитања 
ученика/полазника са посебним способностима 

За ученике/полазнике са изузетним способностима школа организује прилагођавање образовног 
плана и програма кроз следеће начине:  

➢ диференцирана настава у оквиру обавезне и изборне наставе уз прилагођавање стандарда 
способностима ученика/полазника; 

➢ индивидуализација у оквиру плана и програма обавезне и изборне наставе уз 
прилагођавање стандарда, циљева, метода и техника рада; 

➢ диференцирани и индивидуализован рад са ученицима у оквиру додатне наставе и 
слободних активности (секцијски рад); 

➢ индивидуални образовни план (по потреби), програм и начин рада којим се утврђује обогаћен 
начин образовања и васпитања, на који сагласност даје родитељ, усваја га Педагошки 
колегијум, а који садржи: 
• дневни распоред активности часова наставе у одељењу, 

• дневни распоред рада са лицем које пружа додатну подршку и учесталост те подршке, 

• циљеве образовно – васпитног рада, 

• посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или све предмете са 
образложењем за одступање, 

• програм по предметима, прецизирано који садржаји се обрађују у одељењу, а који у раду са 
додатном подршком, 

• индивидуализован начин рада наставника, избор адекватних метода и техника рада; 

➢ усклађивање глобалних, оперативних планова и дневних припрема наставника са 
индивидуалним образовним плановима (по потреби). 

 За ученике којима је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, каснијег 
укључивања у школовање, недовољног познавања језика и других разлога потребна додатна 
образовно-васпитна подршка школа такође организује прилагођавање образовнио – васпитног плана и 
програма на следеће начине:  

➢ диференцирана настава у оквиру обавезне и изборне наставе уз прилагођавање стандарда 
способностима ученика  
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➢ индивидуализација у оквиру плана и програма обавезне и изборне наставе уз 
прилагођавање стандарда, циљева, метода и техника рада 

➢ диференцирана настава и индивидуализован рад у оквиру допунске наставе и слободних 
активности /секцијски рада/ 

➢ индивидуални образовни план, програм и начин рада којим се за сваког ученика појединачно 

утврђује прилагођен начин образовања и васпитања, на који сагласност даје родитељ, усваја га 
Педагошки колегијум, а који садржи: 
• дневни распоред активности часова наставе у одељењу /по потреби/ 
• дневни распоред рада са лицем које пружа додатну подршку и учесталост те подршке/по 

потреби/ 
• циљеве образовно – васпитног рада 

• посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или све предмете са 
образложењем за одступање 

• програм по предметима, прецизирано који садржаји се обрађију у одељењу, а који у раду са 
додатном подршком 

• индивидуализован начин рада наставника, избор адекватних метода и техника рада 

• усклађивање глобалних, оперативних планова и дневних припрема наставника са 
индивидуалним образовним плановима  

➢ наставу код куће и за ученике на кућном и болничком лечењу  
➢ „Клуб за учење“ као облик наставничке и вршњачке додатне подршке за ученике са тешкоћама 

у учењу и/или развоју у оквиру пројекта „Премошћавање дигиталног јаза за најугроженије 
ученике“. 

На ове начине ученици који се сматрају „другачијим“ због својих сметњи у развоју, етничке 
припадности, језика, сиромаштва и даровити ученици, инклузивним образовањем добиће одговарајућу 
подршку и биће подстакнути да остваре своје потребе и животне улоге. 

Врсте подршке које ће запослени у школи реализовати у образовно –васпитном процесу у нашој школи 
обухватају:  

1. прилагођавање наставних садржаја кроз задатке (смањивање и/или проширивање садржаја и 
захтева за одређену област, предмет или групе предмета, једноставна упутства или повећани 
захтеви, употреба контролних листа, шема, картица за подсећање,  

2. метода (аудио-визуелне, кинестетичке; за даровите: експерименталне, лабораторијске, 
хеуристичке) 

3. средстава и учила (адекватни дидактички материјали, рачунари, очигледна средства) 
4. облици рада (индивидуализовани, рад у пару, групни и тимски рад) 
5. активности (моторичке, игра, рад на рачунару, радионицекреативан-стваралачки рад) 
6. простор и услови за рад (адаптација и додатна прилагођавања по потреби)  
7. евалуација (тестови са отвореним књигама, квизови, тестови код куће; досије) 
8. временске организације рада  
9. учешће родитеља ученика са посебним потребама у изради ИОП-а, реализацији (по потреби) и 

праћењу процеса образовно –васпитног рада у свим активностима, у дефинисању и 
обезбеђивању посебних услова за за индивидуално образовање 
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10. остале мере подршке (асистивне технологије и мере подршке које обезбеђују други - педагошки 
асистент као запослени у школи од 2010/11. године, а по потреби и персонални асистенти (у 
складу са мишљењем интересорне комисије) 

11. подршка вршњачке средине/стварање услова и атмосфере у којој друга деца пружају различите 
видове подршке ученицима са посебним потребама са и без посредовања одраслих, укључују 
ученика у одељење 

12. подршка свих актера школског живота инклузивном образовању кроз позитиван однос према 
инклузији, развој инклузивног образовања кроз школски развојни план, укључивање родитеља 
ученика са посебним потребама у Савет родитеља, лобирање на локалном нивоу за развој 
стратегије ИО и финансијска средстава, промовисање инклузивних програма у локалној 
заједници, смањивање свих облика дискриминације, отвореност за запошљавање особа са 
песебним способностима 

13. подршку ученицима кроз сарадњу у обезбеђивању континуитета при преласку ученика са 
предшколског нивоа на основношколски ниво, при преласку из првог у други образовни циклус, 
као и при преласку у средње школе 

14. подршку запосленима кроз стручно усавршавање у области инклузивног образовања и 
обезбеђивање подршке стручних тимова и актива у оквиру школе, као и подршке и сарадње са 
локалним службама и невладиним организацијама које у домену рада имају и заштиту деце и 
операционализоване су кроз план и програм рада стручног тима за инклузивно образовање и 
програм инклузивног образовања у наставку Годишњег плана рада 

15. подршка кроз сарадњу са школама за образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју 
кроз процедуру описану Стручним упутством о начину пружања додатне подршке у 
образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју у васпитној групи, односно школи 
и породици од стране школа за ученике са сметњама у развоју, а у складу са мишљењем 
интерресорне комисије. 

16. прилагођена настава за ученике на кућном или болничком лечењу 

17. Организација радионичког дневног боравка „ВЕЛИКО СРЦЕ“ за ученике са тешкоћама у 
развоју у оквиру пројектне сарадње са локалном самоуправом и повезивањем садржаја рада 
„боравка“ и садржаја додатне подршке ученицима. 

Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном образовном 
плану чине прилог Школског програма.  
 

20. Програм безбедности и здравља на раду 

Саставни део школског програма је и програм безбедности и здравља на раду који обухвата активности 
усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду. 

Школа спроводи активности из области безбедности и здравља на раду на основу закона и 
одговарајућих подзаконских аката из ове области са циљем спречавања и отклањања ризика од 
повређивања и оштећења здравља запослених или њиховог смањења на најмању могућу меру. 

Радна места систематизована у школи нису са повећаним ризиком. Школа има израђен Акт о процени 
ризика на радним местима и у радној околини, израђен 8.6.2010. године од стране лиценциране фирме 
доо Bezbednost S & SNS из Новог Сада. Школски одбор је дана 30.6.2008. године донео Правилник о 
правима, обавезама и одговорностима у области безбедности и зравља на раду. Школа сваке године 



 

91 

склапа уговор са лиценцираном фирмом која пружа услуге из ове области и одређује лице за 
безбедност здравља на раду.  

Мере и поступци за управљање ризиком - прописане актом о процени ризика у школи 

Према опасностима и штетности: 

➢ Поштовање важећих саобраћајних прописа у току учешћа у саобраћају било као пешак, возач 
или корисник превозних средстава. 

➢ При размештању намештаја водити рачуна да се остави довољно простора за кретање. 
➢ На газишта степеника поставити механичке заштите од клизања.  
➢ Поставити отираче на уласку у објекат послодавца. 
➢ Хигијену објекта, брисање подова обављати када је најмања фреквентност. 
➢ Уколико дође до просипања течности по поду, под одмах пребрисати и мокре површине 

просушити. 
➢ Повећати опрезност при кретању по мокром или клизавим површинама. 
➢ У зимском периоду стазе за кретање око објекта школе редовно чистити од снега и леда и 

посипати средствима која смањују могућност клизања и могућност смрзавања односно појаве 
залеђених површина. 

➢ По потреби обележити знаком упозорења опасна места. 
➢ Запослене обучити за безбедан и здрав рад. 
➢ Запосленом дати на коришћење исправне мердевине које задовољавају законске прописе. 
➢ Вршити периодичне прегледе исправности електроинсталација у објекту Послодавца на начин 

и у роковима прописаним законским прописима и техничким нормативима.  
➢ Забранити интервенције на електроинсталацијама и опреми за рад запосленима који за те 

послове нису стручно оспособљени. 
➢ Запосленом обезбедити коришћење личних заштитних средстава и надгледати сталну примену 

истих. 

Обавеза послодавца је и примена мера и поступака прописаних Законом о противпожарној заштити, 
затим, запосленима обезбедити, дати на употребу и надгледати коришћење личних и колективних 
заштитних средстава, запослене који у току рада користе рачунар, односно монитор рачунара дуже од 
4 сата у току радног дана упутити једном годишње на циљани лекарски преглед вида, обезбедити 
услове за безбедан и здрав рад у радној околини послодавца на начин дефинисан Законом и важећим 
правилницима у вези Закона, обезбедити услове за безбедан и здрав рад на машинама, опреми и 
алатима на начин дефинисан Законом и важећим правилницима у вези са радом, за доношење закључка 
у случајевима када је то потребно и за друге послове безбедности и здравља на раду, ангажовати 
службу медицине рада и одлучивати о степену њеног учешћа у остваривању мера превенције, 
спроводити и друге мере и поступке у вези са Законом, и вршити сталну проверу ефикасности примене 
акта о процени ризика и по потреби вршити ревизије. 

Најважније обавезе запослених: 

➢ примењивати мере и поступке прописане Законом о безбедности и здрављу на раду и важећим 
правилницима у вези Закона, Правилником о правима и обавезама из области безбедности и 
здравља на раду, Упутствима за безбедан рад која су прописана код послодавца, упутствима за 
рад на машинама и са опремом за које је запослени обучен за безбедан и здрав рад, упутствима 
за одржавање опреме за рад 

➢ проверити исправност опреме коју користи /исправност каблова за електронапајање, 
неоштећеност утичних места и сл./ 

➢ обавестити послодавца о свакој неправилности коју уочи, а која би директно или индиректно 
могла да угрози безбедност рада  
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➢ водити рачуна да се непрописним и неодговорним радом не угрози како лична безбедност и 
здравље тако и безбедност и здравље других запослених или лица која се могу наћи у 
непосредној околини. 

Препорука: водити посебну свакодневну евиденцију нежељених потенцијално опасних догађаја који 
су могли имати штетне последице по здравље запослених, без обзира на њихове последице и најмање 
једанпут у шест месеци извршити њихову анализу и по потреби предузети мере и поступке за 
превенцију нежељених последица. 

На основу горе наведеног, а у циљу развоја свести за спровођење и унапређивање безбедности и 
здравља на раду било би веома целисходно да се сходно школском Правилнику о правима, обавезама 
и одговорностима у области безбедности и здравља на раду, у наредном периоду размотри формирање 
Одбора за безбедност и здравље на раду од представника послодавца и представника запослених, тако 
да број представника запослених буде већи за најмање један од броја представника послодавца. 

Овај одбор би пратио ову проблематику активно сарађујући и са родитељима ученика јер је питање 
безбедности и здравља на раду уско повезано и са безбедношћу и здрављем ученика, јер делимо исту 
радну средину односно околину. Заједничке, усаглашене смернице би биле писаним путем предочене 
директору ради ургенције код локалне самоуправе - општине Рума која обезбеђује финансијска 
средства ради побољшања услова рада и безбедности или отклањања евентуалних недостатака из ове 
области.  

Најбоље би било да овај одбор консултује у свом раду комисију школе за безбедност, и председника 
Савета родитеља и да редовно, а најмање два пута у години обавештава запослене као и Савет 
родитеља када је то потребно и Школски одбор о стању и проблемима везаним за безбедност и здравље 
на раду одређивањем једног од својих представника по истом. 

Обавештавање може бити непосредно на скупу запослених или испред синдиката или писменим путем 
на огласној табли, о чему би одлучивао сам одбор. 

Извештај о раду чинио би и саставни део Извештаја о раду школе за сваку школску годину. 

 

Позитивно мишљење на предлог Школског програма дао је Ученички парламент школе 6.4.2022. 
године, Наставничко веће школе 6.4.2022. године, као и Савет родитеља на седници 14.4.2022. године. 

 

У Руми, 14.4.2022. године     

Деловодни број: 194/2022         

Школски програм усвојио Школски одбор на седници 14.4.2022. године. 

 

Председница Школског одбора 

М.П.   ____________________________ 
Весна Јуришић 
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Назив предмета       СРПСКИ ЈЕЗИК 
Циљ                      Циљ наставе 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                  први 

Годишњи            180 часова 

 фонд часова      
Обла 

ст/Те 

ма 
 
 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и диференцираним 
и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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По завршетку разреда ученик ће бити 
у стању да: 
– разликује изговорени глас и 
написано слово; изговорене и 
написане речи и реченице; 
– влада основном техником читања и 
писања ћириличког текста; 
– разуме оно што прочита; 
 

Глас и слово; штампана и 
писана слова ћириличког писма. 
Речи и реченице као говорне и 
писане целине. 
Текстови засићени словима која 
се обрађују/текстови 
предвиђени за глобално читање. 
Све врсте текстова који су 
написани штампаним или 
писаним словима. 
Језичке игре.  
Аналитичко-синтетичка 
вежбања; лексичка и 
синтаксичка вежбања; 
моторичке вежбе. 
Писање (преписивање, 
самостално писање и диктат). 
Читање (шчитавање/глобално 
читање, гласно и тихо читање); 
питања којима се проверава 
разумевање прочитаног. 
Изговор и писање гласова који 
ученицима причињавају 
тешкоће (нпр. ђ, ћ; џ, ч; ј, љ). 
 
 
 

Корелација: енглески језик, природа и друштво, 
математика, ликовно, музичко, од играчке до рачунара 

 

Начин развоја међупредметних компетенција 

 

Ученички пројекти  - проблемски и истраживачки 
усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења и 
његове унутрашње мотивације и тиме стављање 
ученика у позицију субјекта, а не објекта, тј. главног 
носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или 
групни, може обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или више предмета. У 
сваком случају овај приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и интересовањима и 
њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено 
учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање проблемских 
ситуација, као и развој креативних приступа 
решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина и 
компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта 
посла. 

Учење кроз 
игру, учење 
откривањем, 
вербално-
текстуална, 
писаних радова, 
индивидуални, 
групни и рад у 
пару, фронтални 

Текстови, 
плакати, 
илустрације, 
графофолије,  
аудитивна 
средства 
 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
такмичења, 
квизови, 
проналажење 
грешака у тексту 

Ангажованост 
ученика, 
заинтересован
ост  за учешће 
у различитим 
облицима рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 



 

97 

К
њ

иж
ев

но
ст

 
 
 
 
 
 
 
45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– активно слуша и разуме садржај 
књижевноуметничког текста који му 
се чита; 
– препозна песму, причу и драмски 
текст; 
– одреди главни догађај, време 
(редослед догађаја) и место дешавања 
у вези са прочитаним текстом; 
– уочи ликове и прави разлику између 
њихових позитивних и негативних 
особина; 
– изрази своје мишљење о понашању 
ликова у књижевном делу; 
– препозна загонетку и разуме њено 
значење; 
– препозна басну и разуме њено 
значење;  
– разликује слово, реч и реченицу; 
– правилно изговори и напише кратку 
и потпуну реченицу једноставне 
структуре са одговарајућом 
интонацијом, односно 
интерпункцијским знаком на крају; 
– правилно употреби велико слово;  
– учтиво учествује у вођеном и 
слободном разговору; 
– обликује усмену поруку служећи се  
доживљавања; 
– примењује одговарајућим речима; 
– усмено препричава; усмено прича 
према слици/сликама и о 
доживљајима;  
– усмено описује ствари из 
непосредног окружења; 
– бира и користи одговарајуће речи у 
говору; на правилан начин користи 
нове речи у свакодневном говору; 
– напамет говори краће књижевне 
текстове;  
– учествује у сценском извођењу 
текста; 
– пажљиво и културно слуша 
саговорнике; 
– слуша, разуме и парафразира 
поруку; 
– слуша интерпретативно читање и 
казивање књижевних текстова ради 
разумевања и основна правописна 
правила; 
– пише читко и уредно; 
– писмено одговара на постављена 
питања; 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 
Поезија  
Проза 
Драмски текстови 
Популарни и информативни 
текстови 
Књижевни појмови: 
– песма;  
– прича;  
– шаљива песма; 
– басна; 
– загонетка. 
– догађај; место и време 
збивања; 
– књижевни лик – изглед,  
 
 
 
 
 
Граматика, правопис  
и ортоепија 
 
Реченица; реч; слово. 
Улога гласа/слова у 
разликовању значења 
изговорене односно написане 
речи. 
Реченице као обавештење, 
питање и заповест. 
Велико слово на почетку 
реченице, у писању личних 
имена и презимена, имена 
насеља (једночланих) и назива 
места и улице у којој ученик 
живи, као и назив школе коју 
похађа.  
Правилно потписивање (име, па 
презиме). 
Тачка на крају реченице; место 
и функција упитника и 
узвичника у реченици. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да самостално 
уче и сходно томе праве лични план учења. Када 
прикупе одређено искуство, у следећем кораку важно 
је да им се пружи прилика да искусе и увежбају само-
процену и вршњачку процену. Овакво искуство је 
неопходно за припрему за целоживотно учење и 
директно доприноси развоју компетенције учити како 
се учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене на постизање заједничког 
циља, представља ефикасно средство за постизање 
академских и социјалних постигнућа. Оно полази од 
претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу  (различито порекло, стилови 
учења, искуства, интересовања и аспирације – један 
исти приступ не може да одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број умова 
усмерава на исти проблем. 
 
 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и усвоје нове 
чињенице и научно размишљање. Експеримент развија 
способност посматрања и уочавања, развој логичног 
мишљења (анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања 
односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања правилности и 
значења 
- Експериментисање, способност налажења личног 
пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 
 
 
 
 

Вербална, 
текстуална, игра 
улога, 
кооперативне, 
интерактивне, 
рад у групи, 
Индивидуални, 
фронтални, рад 
у пару 

Текстови 
школске и 
домаће 
лектире, 
аудитивна 
средства, 
плакат 
 
 

Нарација, 
читање, 
рецитовање, игра 
улога, говорне 
игре 

Ангажованост 
ученика, 
заинтересован
ост  за учешће 
у различитим 
облицима рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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Вербална, 
текстуална, 
демонстр. пис. 
радова,учење 
кроз игру 
рад у пару, 
групни, 
фронтални 

Текстови, 
Дидактичка 
средства,  
плакати, 
Илустрације 
квиѕови 

Осмишљавање 
приче, прављ. 
речника, 
именика, писање 
дневника, 
Грађ. речи и 
реченица, 
драматизација 

 
Ангажованост 
ученика, 
заинтересован
ост  за учешће 
у различитим 
облицима рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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– спаја више реченица у краћу 
целину; 
– пише реченице по диктату 
примењујући основна правописна 
правила; 
– гласно чита, правилно и са 
разумевањем; 
– тихо чита (у себи) са разумевањем 
прочитаног; 
– пронађе информације експлицитно 
изнете у тексту. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Говорење 

Слушање 

Писање 

Читање 

 
Говорни предлошци. 
Усмена порука. 
Причање, препричавање и 
описивање. 
Казивање књижевног текста. 
Драмски, драматизовани 
текстови, сценска 
импровизација. 
Сценско извођење текста 
(драмско и луткарско). 
Богаћење речника: лексичке и 
синтаксичке вежбе.  
Разговорне, ситуационе и 
језичке игре. 
Игре за развијање слушне 
пажње. 

 
 
 
 
 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и склоности 
стичу способност практичне примене знања и вештина 
стечених у школи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вербална, 
текстуална, 
демонстр. пис. 
радова,учење 
кроз игру 
рад у пару, 
групни, 
фронтални 

Текстови, 
Дидактичка 
средства,  
плакати, 
Илустрације 
квиѕови 

Осмишљавање 
приче, прављ. 
речника, 
именика, писање 
дневника, 
Грађ. речи и 
реченица, 
драматизација 

Ангажованост 
ученика, 
заинтересован
ост  за учешће 
у различитим 
облицима рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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Основни ниво 
 
 

1 СЈ. 0.1.1.  Познаје основна начела вођења разговора; уме да започне разговор, учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике 
1 СЈ.0.1.2. Користи форме учтивог обраћања. 
1 СЈ.1.2.2. Одговара на једноставна питања у вези са текстом, проналазећи информације експлицитно исказане у једној реченици, пасусу, или у једноставној табели (ко, 
шта, где, када, колико и сл.) 
1 СЈ.1.2.3. Препознаје да ли је тражена информација, која може да буде изказана на различите начине (синонимија, парафраза), садржана у тексту 
1 СЈ.2.2.1. Чита текст природно, поштујући интонацију реченице – стиха ; уме да одреди на ком месту у тексту је пауза, место логичког акцента; који део текста треба 
прочитати брже, а који спорије 
1 СЈ.1.3.1.  Пише писаним словима ћирилице 
1 СЈ.1.3.2.  Уме да се подпише 
1 СЈ.1.3.3. Почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункијским знаком 
1 СЈ.1.4.5.  Познаје значења речи и фразеологизма који се употребљавају у свакодневној комуникацији 
1 СЈ.1.5.1.  Препознаје књижевне родове  на основу формалних одлика поезије, прозе и драме 

 

Средњи ниво 

 

1 СЈ.2.2.2.  Изводи једноставне закључке у вези са текстом анализирајући и обједињујући информације исказане у различитим деловима текста 
1 СЈ.2.2.3. Раздваја битне од небитних информација; одређује след догађаја у тексту 
1 СЈ.2.4.7. Саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику 
1 СЈ.2.5.2. Одређује фолклорне форме(кратке народне умотворине – пословице, загонетке, брзалице) 

 
 
Напредни ниво 

1 СЈ.1.3.2. Користи богат фонд речи  ( у односу на узраст) 
1 СЈ.3.4.5. Употребљава речи у основном и пренесеном - фигуративном значењу 
1 СЈ.3.5.1. Тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст 
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Предмет: енглески језик Разред: први разред Фонд: 72 часа годишње 

Област/Тема 

 

Т
ра

ј. 
пр

ог
р.

(б
р.

ч
ас

ов
а)

 ИСХОДИ  САДРЖАЈИ 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
/начин  развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНО
СТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и диференцираним 
и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1
. 
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Е 

3 

- поздрави и 
отпоздрави, 
примењујући 
најједноставнија 
језичка средства; - 
представи себе и 
другог; - разуме 
јасно постављена 
једноставна 
питања личне 
природе и одговара 
на њих; - разуме 
кратка и 
једноставна 
упутства и налоге 
и реагује на њих; - 
даје кратка и 
једноставна 
упутства и налоге; 
- разуме позив и 
реагује на њега; - 
упути позив на 
заједничку 
активност; - разуме 
кратке и 
једноставне молбе 
и реагује на њих; - 
упути кратке и 
једноставне молбе; 
- искаже и 
прихвати 
захвалност и 
извињење на 
једноставан начин; 
- разуме 
једноставно 
исказане честитке 
и одговара на њих; 
- упути једноставне 
честитке; - 

Језичке активности у комуникативним 
ситуацијама Реаговање на усмени импулс 
саговорника (наставника, вршњака, и слично); 
успостављање контакта при сусрету. Садржаји: 
Hi! Hello. Good morning/afternoon/evening/night. 
How are you? I’m fine, thank you, and you? 
Goodbye. Bye. See you (later/tomorrow). Have a 
nice day/weekend! Thanks, same to you! 
(Интер)културни садржаји: Формално и 
неформално поздрављање; устаљена правила 
учтивости. 

1. Компетенција за целоживотно учење  
2. Комуникација  
3. Решавање проблема  
4. Сарадња  
5. Одговорно учешће у демократском 
друштву  
6. Одговоран однос према околини  
7. Естетичка компетенција  
8. Рад с подацима и информацијама  
 
Начин развоја међупредметних 
компетенција 
 
Ученички пројекти - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 
Уважавање иницијативе ученика у процесу 
учења и његове унутрашње мотивације и тиме 
стављање ученика у позицију субјекта, а не 
објекта, тј. главног носиоца процеса 
образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални 
или групни, може обухватити рад у школи и 
код куће, може бити задат у склопу једног или 

ДИЈАЛОШКА 
МОНОЛОШКА 
ИЛУСТРАТИВ
НО-
ДЕМОНСТРАТ
ИВНА 
 
РАД У МАЛОЈ 
И ВЕЛИКОЈ 
ГРУПИ И 
ПАРУ, 
ИНДИВИДУАЛ
НИ РАД, 
ФРОНТАЛНИ 
РАД,  

-крпене лутке,       
-постери;                           
-играчке;                        
-флеш-
картице,           
-цд 
-уџбеници; 
- наставни 
листићи 
-лаптоп 
-пројетор 
-мобилни 
телефон/таблет 
-рециклажни 
материјали 
-лопта 
-свеска 
-друштвене 
игре 
- костими, 
маске 

-слушање, 
понављање,       
-показивање;      
-рецитовање,        
-игре погађ.        
–драматизац. 
- друштвене 
игре 
- игре 
сакривања 
- сечење 
-лепљење 
-цртање 
-сарадња у 
групи 
-
импровизаци
ја 
- бојење 
-цртање по 
диктату 
- пантомима 
 
 

- Иницијално 
тестирање 
-Формативно 
оцењивање 
(процена знања 
током савладавња 
програма и 
процеса стицања 
компетенције) 
-сумативно 
оцењивање  
- оствареност 
исхода 
- активност и 
заинтересованост 
за рад на часу 
- сарадња у 
групном раду 
-способност 
импровизације 
- функционална 
употреба језика у 
реалној 
комуникативној 
ситуацији 
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Језичке активности у комуникативним 
ситуацијама Слушање кратких и једноставних 
текстова у којима се неко представља; 
представљање себе и других особа, присутних и 
одсутних. Садржаји: My name’s Maria/I’m 
Maria. What’s your name? This is my friend. His 
name’s/name is Marko. Maria, this is Barbara. 
Barbara, this is Maria. This is Miss Ivona. She’s 
my teacher. That is Mr Jones. He’s your teacher. 
How old are you? I’m seven. He’s ten. Who’s 
this/that? It’s my father. Is Tom your 
brother/friend? Yes, he is/No, he isn’t. Is Jane your 
sister/friend? Yes, she is/No, she isn’t. Who’s in 
the picture? It’s my sister. Her name’s Susan. 
Личне заменице у функцији субјекта - I, you … 
Присвојни придеви- my, your… Показне 
заменице- this, that Глагол to be - the Present 
Simple Tense Питања са Who /How (old) 
Основни бројеви(1-10) 
(Интер)културни садржаји: Препознавање 
најосновнијих сличности и разлика у начину 
упознавања и представљања у нашој земљи и 
земљама енглеског говорног подручја. 
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препозна и именује 
жива бића, 
предмете и места 
из непосредног 
окружења; - разуме 
једноставне описе 
живих бића, 
предмета и места; - 
опише жива бића, 
предмете и места 
користећи 
једноставна језичка 
средства; - разуме 
свакодневне исказе 
у вези са 
непосредним 
потребама, осетима 
и осећањима и 
реагује на њих; - 
изрази основне 
потребе, осете и 
осећања кратким и 
једноставним 
језичким 
средствима; - 
разуме једноставна 
обавештења о 
положају у 
простору и реагује 
на њих; - тражи и 
пружи кратка и 
једноставна 
обавештења о 
положају у 
простору; - разуме 
једноставне исказе 
којима се изражава 
припадање/неприп
адање, 
поседовање/непосе
довање и реагује на 
њих; - тражи и даје 
једноставне исказе 
којима се изражава 
припадање/неприп
адање, 
поседовање/непосе
довање; - разуме 
једноставне исказе 
за изражавање 
допадања/недопада
ња и реагује на 

Језичке активности у комуникативним 
ситуацијама: Слушање налога и упутстава и 
реаговање на њих; давање кратких и 
једноставних упутстава (комуникација у 
учионици - упутства и налози које размењују 
учесници у наставном процесу, упутства за 
игру и слично). Садржаји: Let’s start. Quiet, 
please. Listen to me! Look! Look at me/the picture! 
Sit down. Stand up. Turn around. Jump. Say 
hello/goodbye to your friend. Open/Close your 
books/notebooks. Put down your pencils. Pick up 
the rubber. Wash your hands. Open the window, 
please. Come in. Come here/to the board. Give me 
your book, please. Don’t do that. Listen and 
say/sing/do/number/match/draw/repeat… Cut 
out/stick/touch/point to... Colour the door yellow. 
Count from … to …. My turn now.Hurry up! 
Quick! Watch out! I understand/I don’t understand. 
I’m finished. Императив (Интер)културни 
садржаји: Поштовање основних норми 
учтивости; дечје песме одговарајућег садржаја. 

више предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за 
сопствено учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој 
креативних приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких 
вештина и компетенција сналажења у 
конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог 
аспекта посла. 
 
Лични планови учења 
Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве лични 
план учења. Када прикупе одређено искуство, 
у следећем кораку важно је да им се пружи 
прилика да искусе и увежбају само-процену и 
вршњачку процену. Овакво искуство је 
неопходно за припрему за целоживотно учење 
и директно доприноси развоју компетенције 
учити како се учи. 
Групни и тимски рад 
Сарадничко учење, кроз разноврсне 
активности у малој групи које су усмерене на 
постизање заједничког циља, представља 
ефикасно средство за постизање академских и 
социјалних постигнућа. Оно полази од 
претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – 
богатији контекст представља изазов за 
ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у 
учионицу  (различито порекло, стилови учења, 
искуства, интересовања и аспирације – један 
исти приступ не може да одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број 
умова усмерава на исти проблем. 
 
Експерименти 
Метода вештачког изазивања природних 
појава омогућава ученицима да их детаљно 
упознају и истраже, као и да провере постојеће 
идеје и усвоје нове чињенице и научно 
размишљање. Експеримент развија способност 
посматрања и уочавања, развој логичног 

 

4
. 

П
О

ЗИ
В

 И
 Р

Е
А

ГО
В

А
Њ

Е 
Н

А
 

П
О

ЗИ
В

 З
А

 У
Ч

ЕШ
Ћ

Е
 У

 
ЗА

ЈЕ
Д

Н
И

Ч
К

О
Ј 

А
К

Т
И

В
Н

О
С

Т
И

 

7 

Језичке активности у комуникативним 
ситуацијама: Слушање кратких једноставних 
позива на заједничку активност и реаговање на 
њих (позив на рођендан, игру, дружење...); 
упућивање и прихватање/одбијање позива на 
заједничку активност, уз коришћење 
најједноставнијих израза. Садржаји: Let’s play 
football/the memory game/go to the park/sing. 
Come and play with me! Come to my birthday 
party. Cool! Super! Great! OK. All right. Sorry, I 
can’t. 
Императив (Интер)културни садржаји: 
Прикладно прихватање и одбијање позива; 
прослава рођендана, игре, забава и разонода 

-слушање, 
понављање,       
-показивање;      
-рецитовање,        
-игре погађ.           
–драматизац. 
- друштвене 
игре 
- игре 
сакривања 
- сечење 
-лепљење 
-цртање 
-сарадња у 
групи 
-
импровизаци
ја 
- бојење 
-цртање по 
диктату 
- пантомима 
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Језичке активности у комуникативним 
ситуацијама Слушање једноставних исказа 
којима се тражи помоћ, услуга или обавештење; 
давање једноставног, усменог одговора на 
исказану молбу; изражавање и прихватање 
молби, захвалности и извињења. Садржаји Can I 
have an apple, please? Yes, here you are. Thank 
you/Thank you, Maria/Thanks. You’re welcome. 
No, sorry/Not now/No, you can’t. Can you help 
me, please? Can/May I have some water, please? 
Can/May I go to the toilet/go out/come in? Excuse 
me, Teacher, …? I can’t see. Can you move, 
please? Sorry, can you repeat that, please? I’m 
sorry I’m late. It’s OK. No problem. Модални 
глаголи за изражавање молбе - can/may 
(Интер)културни садржаји:Правила учтиве 
комуникације. 
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њих; - тражи 
мишљење и 
изражава 
допадање/недопада
ње једноставним 
језичким 
средствима. 

Језичке активности у комуникативним 
ситуацијама Слушање кратких и једноставних 
устаљених израза којима се честита празник, 
рођендан; реаговање на упућену честитку и 
упућивање кратких пригодних честитки. 
Садржаји: Happy birthday to you! Merry 
Christmas! Happy New Year! Happy Easter! 
Thanks, same to you! (Интер)културни 
садржаји:Најзначајнији празници и начин 
обележавања/прославе и честитања; пригодне 
дечје песме и игре 

мишљења (анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије са 
праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност 
уочавања односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења 
личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње 
са другима 
 
 
Практично искуство 
Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне 
примене знања и вештина стечених у школи. 
 

ДИЈАЛОШКА 
МОНОЛОШКА 
ИЛУСТРАТИВ
НО-
ДЕМОНСТРАТ
ИВНА 
 
РАД У МАЛОЈ 
И ВЕЛИКОЈ 
ГРУПИ И 
ПАРУ, 
ИНДИВИДУАЛ
НИ РАД, 
ФРОНТАЛНИ 
РАД, 

- Иницијално 
тестирање 
-Формативно 
оцењивање 
(процена знања 
током савладавња 
програма и 
процеса стицања 
компетенције) 
-сумативно 
оцењивање  
- оствареност 
исхода 
- активност и 
заинтересованост 
за рад на часу 
- сарадња у 
групном раду 
-способност 
импровизације 
- функционална 
употреба језика у 
реалној 
комуникативној 
ситуацији 

 9 

Језичке активности у комуникативним 
ситуацијама: Слушање краћих једноставних 
описа живих бића, предмета и места у којима се 
појављују информације о спољном изгледу, 
појавним облицима, димензијама и осталим 
најједноставнијим карактеристикама; давање 
кратких усмених описа живих бића, предмета и 
места. Садржаји: It’s a/an… It’s 
short/long/small/big/blue… It’s a blue ruler. I can 
see one red apple and two yellow bananas/three 
blue and four orange balloons. Here’s a crayon. 
What colour is it?It’s blue/The crayon is blue. 
Глаголи have got, to be за давање описа 
Правилна множина именица: book - books, apple 
- apples… Модални глагол can уз глагол see 
(Интер)културни садржаји: Дечје песме и приче 
одговарајућег садржаја. 
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Језичке активности у комуникативним 
ситуацијама: Слушање исказа у вези са 
потребама, осетима, осећањима; саопштавање 
својих потреба, осета и осећања и (емпатично) 
реаговање на туђа. Садржаји: I’m thirsty/hungry. 
Here’s a sandwich for you. Do you want some 
water? Yes, please. No, thank you. Are you 
happy/sad/hot/cold? The Present Simple Tense (be, 
want) Модални глагол can за изражавање 
предлога. (Интер)културни садржаји: Правила 
учтиве комуникације. 

-крпене лутке,              
-постери;                           
-играчке;                        
-флеш-
картице,           
-цд 
-уџбеници;   
- наставни 
листићи 
-лаптоп 
-пројетор 
-мобилни 
телефон/таблет 
-рециклажни 
материјали 
-лопта 
-свеска     
-друштвене 
игре              
- костими, 
маске 
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Језичке активности у комуникативним 
ситуацијама: Слушање кратких текстова у 
којима се на једноставан начин описује 
положај у простору; усмено тражење и давање 
информација о положају у простору. Садржаји: 
Where’s my dad? Is he in the bedroom? No, he’s in 
the bathroom. Where’s your dog? It’s in the 
garden. Where’s my bag? It’s on the chair. 
Where’s the toilet? It’s here/over there. Прилози и 
предлози за изражавање положаја и просторних 
односа – Here,there,in,on Питања са Where 
(Интер)културни садржаји: Култура становања: 
село, град. 
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Језичке активности у комуникативним 
ситуацијама: Слушање кратких текстова с 
једноставним исказима за изражавање 
припадања/неприпадања и 
поседовања/непоседовања и реаговање на њих; 
усмено исказивање припадања/неприпадања и 
поседовања/непоседовања. Садржаји: This is my 
ball. Is that your bike?I’ve got a dog. Have you got 
a pet? He/She’s got two brothers. Who’s got 
a/an...? Присвојни придеви:my, your… Have got 
за изражавање припадања/поседовања 
(Интер)културни садржаји: Породица, 
пријатељи, кућни љубимци, играчке. 
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Језичке активности у комуникативним 
ситуацијама: Слушање кратких текстова с 
једноставним исказима за изражавање 
допадања/недопадања и реаговање на њих; 
усмено исказивање слагања/неслагања, 
допадања/недопадања Садржаји: Do you like ice 
cream? Yes, I do/No, I don’t. I like apples and 
oranges. I don’t like milk or cheese. Do you like 
games? The Present Simple Tense глагола like 
(Интер)културни садржаји: Храна и пиће. 
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 Основни ниво ПСТ.1.1.1, ПСТ.1.1.2, ПСТ.1.1.4, ПСТ.2.1.1, ПСТ.2.2.1, ПСТ.2.2.4,  

Средњи ниво ПСТ.1.1.10, ПСТ.1.1.11, ПСТ.1.1.13, ПСТ.1.2.1, ПСТ.1.3.1, ПСТ.2.1.16, ПСТ.2.3.3, ПСТ.1.1.22,  

Напредни ниво ПСТ.1.1.12, ПСТ.1.1.14, ПСТ.1.1.15, ПСТ.1.2.4,  
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Назив предмета     МАТЕМАТИКА 

Циљ                      Циљ учења предмета математика 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                     први 

Годишњи               180 часова 
фонд часова 

Обла 

ст/Те 

ма 
 
 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и диференцираним 
и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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27 

 
 
 
 
 
 
 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖАЈ, ВЕЛИЧИНА И 
ОБЛИК ПРЕДМЕТА 

 

 

Просторне релације.  
Величина предмета и бића. 
Геометријска тела: лопта, коцка, 
квадар, ваљак, пирамида и купа. 
Геометријске фигуре: круг, 
правоугаоник, квадрат и троугао 

 

ЛИНИЈЕ 

 

Права, крива и изломљена 
линија. 
Затворена и отворена линија. 
Тачка и линија. Дуж 

 

 
 
 
 
 

Корелација: енглески језик, природа и друштво, 
математика, ликовно, музичко, од играчке до рачунара 

 

Начин развоја међупредметних компетенција 

Ученички пројекти  - проблемски и истраживачки 
усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења и 
његове унутрашње мотивације и тиме стављање 
ученика у позицију субјекта, а не објекта, тј. главног 
носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или 
групни, може обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или више предмета. У 
сваком случају овај приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и интересовањима и 
њихов даљи развој 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено 
учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање проблемских 
ситуација, као и развој креативних приступа 
решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина и 
компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта 
посла. 
 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да самостално 
уче и сходно томе праве лични план учења. Када 
прикупе одређено искуство, у следећем кораку важно 
је да им се пружи прилика да искусе и увежбају само-
процену и вршњачку процену. Овакво искуство је 
неопходно за припрему за целоживотно учење и 

 
 
 

Илустр.дем 
Граф.радова 
Хеуристичка 

Индивид. 
Фронтални 
Рад у пару 

 

 
 
 

Дид.средс. 
Припр.задаци, 
Збирке 
задатака 

Прибор за 
мерење и 
цртање, 

Припремљени 
задаци 

 
 

 
Цртање, 

Конструисање 
Мерење 

Решавање 
задатака 

 
 
 

Посматрање 
Белешке 
разговор 
Тестови 

Праћење и 
евидентирање 
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− 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;  
− сабира и одузима до 100 без прелаза 
преко десетице;  
− растави број на сабирке и примени 
замену места и здруживање сабирака 
ради 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 и фигуре у 
квадратној мрежи на основу задатог 
упутства. 

 
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 бројева 
до 100 без прелаза преко 
десетице и приказивање на 
бројевној правој. 
Својства сабирања. 
Откривање непознатог броја у 
једнакостима с једном 
операцијом. 
Динар, кованице и новчанице до 
100 динара. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мерење дужине нестандардним 
јединицама мере. 

директно доприноси развоју компетенције учити како 
се учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене на постизање заједничког 
циља, представља ефикасно средство за постизање 
академских и социјалних постигнућа. Оно полази од 
претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу (различито порекло, стилови 
учења, искуства, интересовања и аспирације – један 
исти приступ не може да одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број умова 
усмерава на исти проблем. 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и усвоје нове 
чињенице и научно размишљање. Експеримент развија 
способност посматрања и уочавања, развој логичног 
мишљења (анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања 
односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања правилности и 
значења 
- Експериментисање, способност налажења личног 
пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и склоности 
стичу способност практичне примене знања и вештина 
стечених у школи. 

 
 
 
 

Илустр.дем 
Граф.радова 
Хеуристичка 

Индивид. 
Фронтални 
Рад у пару 

 

 
 
 
 

Дид.средс. 
Припр.задаци, 
Збирке 
задатака 

 
 
 
 

Бројање и 
упоређивање  

решавање 
проблема, 

експеримент 
 

 
 
 
 

Посматрање 
Белешке 
разговор 
Тестови 

Праћење и 
евидентирање 

 

  
 М

ер
ењ

е 
и 

м
ер

е 
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Практичан рад 
Ил.демонстр. 
Граф. радова 

Индивид. 
Групни. 

Фронтални 

 
 
 

Модели 
Прибор за 

мерење 
Предмети и 
објекти из 
непосредне 
околине 

 
 
 

Процењивање 
Мерење 

Упоређивање 
Решавање 
проблема 

 
 
 

Посматрање 
Белешке 
разговор 
Тестови 

Праћење и 
евидентирање 

 

ОБРАЗОВНИ 
СТАНДАРДИ 

 
Основни ниво 
 
 

1МА.1.2.1.   Уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг, троугао, правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа и угао)  
1МА.1.2.3.  Користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна јединица 
1МА.1.2.2.  Зна јединице за мерење дужине и њихове односе 
1МА.1.1.1.  Зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и  да прикаже број на датој бројевној полуправој 
1МА. 1.1.2. Рачуна вредност бројевног израза са највише две операције сабирања и одузимања у оквиру прве хиљаде 
1МА.1.1.4. Уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом 
1МА.1.1.5.   Уме да решава једноставне једначине у оквиру прве хиљаде 
1МА.1.4.1.  Уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у једноставним ситуацијама 
1МА.1.2.3.   Користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна јединица 

 

Средњи ниво 

 

1МА.2.2.1.  Уочава међусобне односе геометријских објеката у равни 
1МА.2.1.1.  Уме да примени својства природних бројева (паран, непаран, највећи, најмањи, претходни, следећи број)и разуме декадни бројевни систем 
1МА.2.1.2.  Уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу датом броју 
1МА.2.1.3.  Сабира и одузима, рачуна вредност израза 
1МА.2.1.4.  Рачуна вредност израза с највише две операције 
1МА.2.1.5. Уме да решава једначине 

Напредни ниво 
1МА.3.1.1.  Уме да примени својства природних бројева у решавањупроблемских задатака 
1МА.3.1.2.  Зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени 
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Назив предмета     СВЕТ ОКО НАС 

Циљ                          Циљ учења предмета свет око нас јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему 
Разред                       први 

Годишњи фонд        72 часа 

часова 

 

Обла 

ст/Те 

ма 
 
 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

 

          

НЕПОСРЕДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

 
ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 
− препозна и искаже радост, страх, тугу и 
бес уважавајући себе и друге; 
− правовремено и примерено ситуацији 
искаже своје основне животне потребе за 
храном, водом и одласком у тоалет; 
− се понаша тако да уважава 
различитости својих вршњака и других 
људи; 
− придржава се договорених правила 
понашања у школи и прихвата последице 
ако их прекрши; 
− сарађује са вршњацима у заједничким 
активностима;  
− одржава личну хигијену и адекватно се 
одева у циљу очувања здравља; 
− чува своју, школску и имовину других; 
− прати инструкције одраслих у опасним 
ситуацијама: поплава, земљотрес, пожар; 
− својим речима опише пример неке 
опасне ситуације из свог непосредног 
окружења; 
− примењује правила безбедног 
понашања на путу од куће до школе 
приликом кретања улицом са и без 
тротоара и преласка улице;  
 
снађе се у простору помоћу просторних 
одредница: напред-назад, лево-десно, 
горе-доле и карактеристичних објеката;  
− одреди време својих активности 
помоћу временских одредница: делови 
дана, обданица и ноћ, дани у недељи, 
пре, сада, после, јуче, данас, сутра, 
прекјуче, прекосутра; 
 

 
Основна осећања 
Основне животне потребе 
Сличности и разлике по полу, 
старости, способностима и 
интересовањима. 
 
 
Групе људи: породица, 
школска заједница, разред, 
одељење, суседи. 
Права и обавезе чланова група. 
Правила понашања појединаца 
и групе. 
Празници: породични, школски 
 
Здрав начин живота: 
становање, одевање, исхрана, 
лична хигијена, рад, одмор. 
Безбедно понашање у 
саобраћају на путу од куће до 
школе (кретање улицом са и 
без тротоара, прелажење преко 
улице, безбедно место за игру). 
Опасне ситуације по живот, 
здравље и околину, превенција 
и правилно понашање (у дому и 
школској средини, саобраћају, 
током природних непогода). 
 
Кретање и сналажење у 
простору у односу на 
просторне одреднице: напред-
назад, лево-десно, горе-доле и 
карактеристичне објекте. 
Сналажење у времену у односу 
на временске одреднице: 
делови дана, обданица и ноћ, 
дани у недељи, пре, сада, после, 
јуче, данас, сутра, прекјуче, 
прекосутра. 

Корелација: енглески језик, природа и друштво, 
математика, ликовно, музичко, од играчке до 
рачунара 

 

Начин развоја међупредметних компетенција 

Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења 
и његове унутрашње мотивације и тиме стављање 
ученика у позицију субјекта, а не објекта, тј. 
главног носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или 
групни, може обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или више 
предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено 
учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој креативних 
приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина 
и компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта 
посла. 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве лични план 
учења. Када прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да им се пружи прилика 
да искусе и увежбају само-процену и вршњачку 
процену. Овакво искуство је неопходно за 
припрему за целоживотно учење и директно 
доприноси развоју компетенције учити како се 
учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене на постизање 

 
Учење кроз 
игру, учење 
откривањем, 
вербално-
текстуална, 
писаних 
радова, 
индивидуалн
и, групни и 
рад у пару, 
фронтални 
 

 

 
Текстови, 
плакати, 
илустрације,  
слике , ЦД, 
пројектор,  
аудитивна 
средства 
 
 
 

 
Игровне 
активности, 
говорне игре, 
такмичења,  
Посматрање, 
Описивање, 
Груписање, 
Праћење, 
Процењивање 
Бележење, 
Стварање, 
практиковање 

 

 
Ангажованост 
ученика, 
заинтересован
ост  за учешће 
у различитим 
облицима рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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Учење кроз 
игру, учење 
откривањем, 
вербално-
текстуална, 
писаних 
радова, 
индивидуалн
и, групни и 
рад у пару, 
фронтални 
 

Текстови, 
плакати, 
илустрације,  
слике , ЦД, 
пројектор,  
аудитивна 
средства 
 

Игровне 
активности,  
Посматрање, 
Описивање, 
Груписање, 
Праћење, 
Процењивање 
Бележење, 
Стварање, 
практиковање 
 

Ангажованост 
ученика, 
заинтересован
ост  за учешће 
у различитим 
облицима рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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Учење кроз 
игру, учење 
откривањем, 
вербално-
текстуална, 
писаних 
радова, 
индивидуалн
и, групни и 
рад у пару, 
фронтални 
 

 
 
Текстови, 
плакати, 
илустрације,  
слике , ЦД, 
пројектор,  
аудитивна 
средства 
 

 
 
Игровне 
активности, 
говорне игре, 
такмичења,  
Посматрање, 
Описивање, 
Груписање, 
Праћење, 
Процењивање 
Бележење, 
Стварање, 
практиковање 
 

 
 
Ангажованост 
ученика, 
заинтересован
ост  за учешће 
у различитим 
облицима рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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− посматрањем и опипавањем предмета 
одреди својства материјала: тврдо-меко, 
провидно-непровидно, храпаво- глатко;  
− учествује у извођењу једноставних 
огледа којима испитује природне 
феномене; 
− разликује природу од производа 
људског рада на примерима из 
непосредног окружења; 
 
− препознаје облике појављивања воде у 
непосредном окружењу: потоци, реке, 
баре, језера; 
− препознаје изглед земљишта у 
непосредном окружењу: равница, брдо, 
планина; 
− идентификује биљке и животиње из 
непосредног окружења на основу 
њиховог спољашњег изгледа; 
− уочава разноврсност биљака и 
животиња на основу спољашњег изгледа; 
− препознаје главу, труп, руке и ноге као 
делове тела и њихову улогу у његовом 
свакодневном животу; 
− препознаје улогу чула вида, слуха, 
мириса, укуса и додира у његовом 
свакодневном функционисању и 
сазнавању окружења; 
− штеди воду и одлаже отпад на 
предвиђена места; 
− се понаша тако да не угрожава биљке и 
животиње у непосредном окружењу; 
− повезује резултате учења и рада са 
уложеним трудом. 

 
Човек ради и ствара 
(материјали и средства за рад, 
производи људског рада). 
Материјали за израду предмета 
(дрво, камен, метал, стакло, 
гума, пластика, папир, тканина) 
и њихова својства (тврдо-меко, 
провидно-непровидно, 
храпаво- глатко). 
 
Сунчева светлост и топлота. 
Основна својства ваздуха: 
провидност, мирис, кретање. 
Облици појављивања воде: 
потоци, реке, баре, језера, 
киша, снег. 
Облици појављивања воде у 
непосредном окружењу. 
Основна својства воде: укус, 
мирис, провидност, раствара 
поједине материјале. 
Изглед земљишта: равница, 
брдо, планина. 
Изглед земљишта у 
непосредном окружењу. 
Основна својства земљишта: 
боја, растреситост, влажност;  
Карактеристичне биљке и 
животиње у непосредном 
окружењу. 
Изглед и делови тела биљака. 
Човеково тело – делови тела 
Значај воде, ваздуха, 
земљишта, сунчеве светлости и 
топлоте 
Одговоран однос човека према 
животној средини 

заједничког циља, представља ефикасно средство 
за постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу (различито 
порекло, стилови учења, искуства, интересовања 
и аспирације – један исти приступ не може да 
одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број 
умова усмерава на исти проблем. 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и 
усвоје нове чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност посматрања и 
уочавања, развој логичног мишљења (анализа, 
синтеза, апстракција, генерализација), 
повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност 
уочавања односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења 
личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне примене 
знања и вештина стечених у школи. 

 
Учење кроз 
игру, учење 
откривањем, 
вербално-
текстуална, 
писаних 
радова, 
индивидуалн
и, групни и 
рад у пару, 
фронтални 
 

 
Текстови, 
плакати, 
илустрације,  
слике , ЦД, 
пројектор,  
аудитивна 
средства 
 

 
 
 
 
Игровне 
активности, 
говорне игре, 
такмичења,  
Посматрање, 
Описивање, 
Груписање, 
Праћење, 
Процењивање 
Бележење, 
Стварање, 
практиковање 
 

 
Ангажованост 
ученика, 
заинтересован
ост  за учешће 
у различитим 
облицима рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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Учење кроз 
игру, учење 
откривањем, 
вербално-
текстуална, 
писаних 
радова, 
индивидуалн
и, групни и 
рад у пару, 
фронтални 
 

Текстови, 
плакати, 
илустрације,  
слике , ЦД, 
пројектор,  
аудитивна 
средства 
 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
такмичења,  
Посматрање, 
Описивање, 
Груписање, 
Праћење, 
Процењивање 
Бележење, 
Стварање, 
практиковање 

нгажованост 
ученика, 
заинтересован
ост  за учешће 
у различитим 
облицима рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
 

ОБРАЗОВНИ 
СТАНДАРДИ 

 
Основни ниво 
 
 

1ПД.1.5.1. Зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови 
1ПД.1.5.2. Зна основна правила понашања у породици, школи и насељу 
1ПД.1.5.4. Зна који су главни извори опасности по здравље и живот људи и основне мере заштите 
1ПД.1.2.3. разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе 
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.1.1.5.Препознаје и именује делове тела живих бића. 
1ПД 1.4.1. Уме да препозна кретање тела у различитим појавама 
1ПД 1.4.2. Зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и десна страна, карактеристични објекти 
1ПД 1.4.4. Зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец 

 

Средњи ниво 

 

1ПД.2.5.1. Зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова 
1ПД.2.1.1. Разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима 
1ПД.2.1.2. Зна основне разлике између биљака, животиња 
1ПД 2.4.1. Зна да кретање тела зависи од врсте подлоге и облика тела 
1ПД 2.4.2. Зна да се светлост креће праволинијски 

Напредни ниво 1ПД.3.1.1. Разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима 
1ПД.3.5.1. Разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу њима 

 



 

107 

Назив предмета    ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ                        Циљ учења предмета ликовна култура је 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. 
Разред                     први 

Годишњи фонд       36 часова 

часова 

Обла 

ст/Те 

ма 
 
 

Трај. 
прогр. 
(бр.ча 

сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.

И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и диференцираним 
и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 
 
– опише, својим речима, визуелне 
карактеристике по којима 
препознаје облике и простор; 
– пореди своје утиске и утиске 
других о уметничким делима, 
изгледу објеката/предмета и 
облицима из природе и окружења; 

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 занимања и продукти. 
Сликар – слика, вајар – скулптура, 
фотограф – фотографија... Изглед 
употребних предмета које су 
дизајнирали уметници. 
Установе културе 
 

Корелација: енглески језик, природа и друштво, 
математика, ликовно, музичко, од играчке до 
рачунара 

 

Начин развоја међупредметних компетенција 

 

Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења 
и његове унутрашње мотивације и тиме стављање 
ученика у позицију субјекта, а не објекта, тј. 
главног носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или 
групни, може обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или више 
предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено 
учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој креативних 
приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина 
и компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта 
посла. 
 
 
 
 
 

 
 
Демонстративна 
Експериментална 
Вербална 
 
Индивидуални 
Фронтални 

 
Репродукције 
Разноврсни 
материјали за 
цртање и 
сликање 
Предмети из 
непосредне 
околине 

Посматрање, 
Описивање, 
Сликање 
Цртање 
Презентовање 
Анализирање 

Ангаж.уч. 
Уч. радови  
Заинтересов
аност 
ученика 
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– 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; 
 
 

Положај облика у простору и у 
равни (горе, доле, између, испод, у, 
на, испред, иза, усправно, положено, 
косо, лево, десно).  
Кретање. Покретни и непокретни 
облици. Кретање бића и машина. 
Смер кретања облика (налево, 
надесно, нагоре и надоле). Безбедност 
у  
Светлост и сенка. Природни и 
вештачки извори осветљења. 
Промена осветљености у току дана. 
Изглед облика и сенке у зависности 
од осветљења. 
 
 
 
 

Демонстративна 
Експериментална 
Вербална 
 
Индивидуални 
Фронтални 

Репродукције 
Разноврсни 
материјали за 
цртање и 
сликање 
 

Сликање 
Цртање 
Презентовање 
Анализирање 

Ангаж.уч. 
Уч. радови  
Заинтересов
аност 
ученика 
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– изрази, материјалом и техником 
по избору, своје замисли, 
доживљаје, утиске, сећања и 
опажања; 
– преобликује, сам или у сарадњи са 
другима, употребне предмете 
мењајући им намену; 
 
 
 
 
 
– изрази познате појмове мимиком и 
покретом тела, без звука; 
– повеже одабрану установу културе 
са њеном наменом; 
– поштује договоре и правила 
понашања и облачења приликом 
посете установама културе 
 

 
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. 
 
 
Различите информације као 
мотивација за стваралачки рад. 
Читање визуелних информација 

Знак. 
Традиција. 
Невербално изражавање. 
Пантомима, игре, перформанс. 

Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве лични план 
учења. Када прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да им се пружи прилика 
да искусе и увежбају само-процену и вршњачку 
процену. Овакво искуство је неопходно за 
припрему за целоживотно учење и директно 
доприноси развоју компетенције учити како се 
учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене на постизање 
заједничког циља, представља ефикасно средство 
за постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу (различито порекло, 
стилови учења, искуства, интересовања и 
аспирације – један исти приступ не може да 
одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број 
умова усмерава на исти проблем. 
 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и усвоје 
нове чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност посматрања и 
уочавања, развој логичног мишљења (анализа, 
синтеза, апстракција, генерализација), повезивање 
теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања 
односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења 
личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне примене 
знања и вештина стечених у школи. 
 

 
 
 
Демонстративна 
Експериментална 
Вербална 
 
Индивидуални 
Фронтални 

 
 
 
Репродукције 
Разноврсни 
материјали за 
цртање и 
сликање 
Предмети из 
непосредне 
околине 

 
 
 
Посматрање, 
Описивање, 
Сликање 
Цртање 
Презентовање 
Анализирање 

 
 
 
Ангаж.уч. 
Уч. радови  
Заинтересов
аност 
ученика 
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Демонстративна 
Експериментална 
Вербална 
 
Индивидуални 
Фронтални 

 
 
 
 
Репродукције 
Разноврсни 
материјали за 
цртање и 
сликање 
Предмети из 
непосредне 
околине 

 
 
 
 
Посматрање, 
Описивање, 
Сликање 
Цртање 
Презентовање 
Анализирање 

 
 
 
 
Ангаж.уч. 
Уч. радови  
Заинтересов
аност 
ученика 
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Назив предмета    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. 
Разред                        први 

Годишњи фонд         36 часова 

часова 

Обла 

ст/Те 

ма 
 
 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и диференцираним и 
индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити 
у стању да: 
 
– 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; 
– поштује договорена правила 
понашања при слушању музике;  
– користи самостално или уз помоћ 
одраслих, доступне носиоце звука; 
– изговара у ритму уз покрет 
бројалице; 
– пева по слуху песме различитог 
садржаја и расположења; 

 
Слушање вокално-
инструменталних композиција 
за деци и композиција 
различитог садржаја 
Слушање народних песама и 
игара 
Уметничка музика у цртаним и 
анимираним филмовима. Однос 
звук – лик, музика – радња. 
Композиције које илуструју 
различита осећања. 
Звук и тон (извори). 
Звуци тела 
Звуци из природе и окружења. 
Звучни знак 
 
Извођење музике: 
 
Певање 
 
Свирање 
Изговор бројалице у ритму уз 
покрет 
Звучне ономатопеје и 
илустрације. 
Правилна дикција – изговарање 
брзалица и бројалица. 
Певање песама по слуху 
Певање песама уз покрет 
Дечји ритмички инструменти 

Корелација: енглески језик, природа и друштво, 
математика, ликовно, музичко, од играчке до рачунара 

 

Начин развоја међупредметних компетенција 

 

Ученички пројекти  - проблемски и истраживачки 
усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења и 
његове унутрашње мотивације и тиме стављање 
ученика у позицију субјекта, а не објекта, тј. главног 
носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или 
групни, може обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или више предмета. У 
сваком случају овај приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и интересовањима и 
њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено 
учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање проблемских 
ситуација, као и развој креативних приступа 
решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина и 
компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта 
посла. 
 
 
 
 

 
 
 
Вербална 
Илустративно-
демонстративна 

 
 
 

Аудитивна 
наставна 
средства 

 

 
 
 

Слушање 
Препознавање 
Импровизов. 

Пантомима 

 
 
 

Посматрањ 
Белешке 

Вредновање 
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Игре 
Кооперативно 
учење 
демонстративна 

 
 
 
 

Дечји 
ритмички и 
мелодијски 

инструменти 
Музичка 
збирка 

Уџбеник 

 
 
 
 

Певање 
Свирање 

Музичке игре 
Импровиз. 

 
 
 
 
Ангажованост 

ученика 
Посматрање, 
евидентирање 
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– 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; 
– ствара звучне ефекте, покрете уз 
музику, мању ритмичку целину 
помоћу различитих извора звука, 
ритмичку пратњу за бројалице, песме 
и музичке игре помоћу различитих 
извора звука, музичко питање и 
одговор на ритмичким удараљкама, 
једноставну мелодију на краћи задати 
текст; 
– изабере према литерарном садржају 
одговарајући музички садржај. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Креирање једноставне пратње 
ритмичким и звучним ефектима 
Креирање покрета уз музику 
Ритмичке и мелодијске 
допуњалке 
Импровизовање 
Израда дечјих ритмичких 
инструмената од различитих 
материјала. 
Стварање мањих ритмичких 
целина 
Стварање једноставне мелодије 
на краћи текст. 
– илустрацију доживљаја 
музике,  
 

 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да самостално 
уче и сходно томе праве лични план учења. Када 
прикупе одређено искуство, у следећем кораку важно 
је да им се пружи прилика да искусе и увежбају само-
процену и вршњачку процену. Овакво искуство је 
неопходно за припрему за целоживотно учење и 
директно доприноси развоју компетенције учити како 
се учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене на постизање заједничког 
циља, представља ефикасно средство за постизање 
академских и социјалних постигнућа. Оно полази од 
претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу (различито порекло, стилови 
учења, искуства, интересовања и аспирације – један 
исти приступ не може да одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број умова 
усмерава на исти проблем. 
 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и усвоје нове 
чињенице и научно размишљање. Експеримент развија 
способност посматрања и уочавања, развој логичног 
мишљења (анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања 
односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања правилности и 
значења 
- Експериментисање, способност налажења личног 
пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и склоности 
стичу способност практичне примене знања и вештина 
стечених у школи. 
 

 
 
 
 
Стваралачко 
учење 
Игре 
Музичка 
драматизација 
Свирање 

 
 
 
 
Мелодијски и 

ритмички 
инструменти 
Музичке игре 

Музичка 
збирка 

 
 
 
 

Свирање 
Импровизов. 

Стварање 
креирање 

 

 
 
 
 

Посматр. 
Праћење 

Евидентир. 
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Назив предмета     ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ                          Циљ учења предмета физичко и здравствено васпитање 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. 
Разред                     први 

Годишњи               108 часова 
фонд часова 

Обла 

ст/Те 

ма 
 
 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и диференцираним 
и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

 

Ф
из

ич
ке

 с
по

со
бн

ос
ти
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ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити 
у стању да: 
 
– примени једноставне, двоставне 
општеприпремне вежбе (вежбе 
обликовања); 
– правилно изведе вежбе, разноврсна 
природна и изведена кретања; 
– комбинује и користи усвојене 
моторичке вештине у игри и у 
свакодневном животу; 
– одржава равнотежу у различитим 
кретањима; 
– разликује правилно од неправилног 
држања тела и правилно држи тело;  
– примењује правилну технику 
дисања приликом вежбања; 
– изведе кретања, вежбе и 
кратке саставе уз музичку пратњу; 
– игра дечји и народни плес; 
– користи основну терминологију 
вежбања; 
– поштује правила понашања на 
просторима за вежбање; 
– поштује мере безбедности током 
вежбања; 

Ходање и трчање 
Вежбе за развој снаге. 
Вежбе за развојпокретљивости. 
Вежбе за развој издржљивости.  
Вежбе за развој брзине. 
Вежбе за развој координације. 
Ходање:  
– кратким корацима, 
– дугим корацима, 
– у различитом ритму, 
– ходање са реквизитом, 
– ходање са променом, правца и 
смера. 
Техника трчања: 
– трчање преко препрека, 
– трчање са променом правца и 
смера, 
– брзо трчање 20 
Скакања  
и прескакања 
Бацања и хватања 
Пузања, 
вишења, упори и пењања 
Вежбе на тлу 
Вежбе равнотеже 
Вежбе  
са реквизитима 
Плес и Ритимика 

Корелација: енглески језик, природа и друштво, 
математика, ликовно, музичко, од играчке до рачунара 

 

Начин развоја међупредметних компетенција 

 

Ученички пројекти  - проблемски и истраживачки 
усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења и 
његове унутрашње мотивације и тиме стављање 
ученика у позицију субјекта, а не објекта, тј. главног 
носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или 
групни, може обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или више предмета. У 
сваком случају овај приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и интересовањима и 
њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено 
учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање проблемских 
ситуација, као и развој креативних приступа 
решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина и 
компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта 
посла. 
Лични планови учења 

демонстрација 
-практично 
учење 
индивидуални 
и фронтални 
облик рада 
 
– спортско-
рекреативне 
активности,, 
– недеља 
школског 
спорта, 
–активности у 
природи  
– школска 
такмичења, 
корективно-
педагошки 
рад. 
 
 
 

 
 
 
 
 

-лоптице 
-вијаче 
-пешчаник 

-вежбање,  
-играње 
-бацање 
-трчање и 
скакање 

Ангажованост 
ученика 
Посматрање, 
евидентирање 
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-струњаче 
-клупе 
-греде 
-разбој 
-дохватни 
кругови 
-рипстол 
-касетофон 
 
 
 
 

-играње 
-скакање 
-бацање 
-котрљање 
 
 
 
 

Ангажованост 
ученика 
Посматрање, 
евидентирање 
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– одговорно се односи према 
објектима, справама и реквизитима у 
просторима за вежбање; 
– поштује правила игре; 
– навија фер и бодри учеснике у игри; 
– прихвати сопствену победу и пораз; 
– уредно одлаже своје ствари пре и 
након вежбања; 
– наведе делове свога тела и препозна 
њихову улогу; 
– уочи промену у расту код себе и 
других; 
– уочи разлику између здравог и 
болесног стања; 
– примењује здравствено-хигијенске 
мере пре, у току и након вежбања; 
– одржава личну хигијену; 
– учествује у одржавању простора у 
коме живи и борави; 
– схвати значај коришћења воћа у 
исхрани; 
– правилно се понаша за столом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полигони 

 

 

 

 

 
Култура вежбања и играња 

Основни термини у вежбанју. 
Вежбам безбедно. Чувам своје и 
туђе ствари. Правила 
елементарних игара. Навијам 
фер. 
 
Здравствено васпитање 
Упознај своје тело. 
Растемо. 
Видим, чујем, осећам. 
Моје здравље. 
Ко све брине о мом здрављу. 
Лична хигијена. 
Хигијена простора у коме 
живим.  
Хигијена простора у коме 
вежбам. 
Животне намирнице и правилна 
исхрана. 
Заједно за столом. 

Ученици су охрабрени и подстакнути да самостално 
уче и сходно томе праве лични план учења. Када 
прикупе одређено искуство, у следећем кораку важно 
је да им се пружи прилика да искусе и увежбају само-
процену и вршњачку процену. Овакво искуство је 
неопходно за припрему за целоживотно учење и 
директно доприноси развоју компетенције учити како 
се учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене на постизање заједничког 
циља, представља ефикасно средство за постизање 
академских и социјалних постигнућа. Оно полази од 
претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу (различито порекло, стилови 
учења, искуства, интересовања и аспирације – један 
исти приступ не може да одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број умова 
усмерава на исти проблем. 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и усвоје нове 
чињенице и научно размишљање. Експеримент развија 
способност посматрања и уочавања, развој логичног 
мишљења (анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања 
односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања правилности и 
значења 
- Експериментисање, способност налажења личног 
пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и склоности 
стичу способност практичне примене знања и вештина 

 
 
 
 
 

Фронтални 
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Назив предмета        ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

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

Разред    први 

Годишњи фонд часова      36 часова 

Обла 

ст/Те 

ма 
 
 

Трај. 
прогр. 
(бр. ча 

сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.

И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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Ученик на крају школске године треба 
да: 
- препозна дигиталне уређаје из 
окружења и именује неке од њих; 
- наведе неке од животних ситуација у 
којима дигитални уређаји олакшавају 
обављање послова; 
- упореди начине рада и живота људи 
пре и после појаве дигиталних уређаја; 
- упореди начине креативног 
изражавања са дигиталним уређајима и 
без њих; 
- користи дигиталне уџбенике за учење 
(самостално и/или уз помоћ наставника); 
- упореди дигитални и папирни уџбеник; 

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

Корелација: српски језик,  енглески језик, свет 
око нас, математика, ликовно, музичко 
 
Начин развоја међупредметних компетенција 

 

Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења 
и његове унутрашње мотивације и тиме стављање 
ученика у позицију субјекта, а не објекта, тј. 
главног носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или 
групни, може обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или више 
предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено 
учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој креативних 
приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина 
и компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта 
посла. 
 

Учење кроз 
игру, учење 
откривањем, 
вербално-
текстуална, 
индивидуални, 
групни и рад у 
пару, 
фронтални 

Дигитални 
уређаји, 
дигитални 
уџбеници, 
папирни 
уџбеници, 
квиѕови 

Приказивање и 
упознавање 
дигиталних 
уређаја, разговор, 
размена искустава 
у коришћењу 
дигиталних 
ученика, 
упознавање 
дигиталних 
уџбеника, 
комуникација 
преко дигиталних 
уређаја, 
упознавање 
коришћења 
дигиталних 
уређаја корисних 
за наставу. 

Ангажовано
ст ученика, 
заинтересов
аност за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
процес и 
продукти 
учења 
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- упореди традиционалне видове 
комуникације са комуникацијом 
посредством дигиталних уређаја; 
- наведе неке од карактеристика 
"паметног" дигиталног уређаја; 
- наведе на који начин дигитални уређаји 
могу да допринесу упознавању културне 
баштине; 
- наведе основна правила за коришћење 
дигиталних уређаја како не би угрозио 
здравље; 
- наведе неке од здравствених ризика 
везаних за прекомерно или неправилно 
коришћење дигиталних уређаја; 
- доведе у везу начин одлагања 
електронског отпада са загађењем 
животне средине; 
- наброји основне податке о личности; 
- објасни зашто саопштавање података о 
личности представља ризично понашање 
при комуникацији помоћу дигиталних 
уређаја; 
- именује особе или институције којима 
се треба обратити за помоћ у случају 
контакта са непримереним дигиталним 
садржајем, непознатим, злонамерним 
особама или особама које комуницирају 
на неприхватљив начин; 
- наведе основне препоруке за руковање 
дигиталним уређајем на одговоран 
начин (примена мера физичке заштите) 
и објасни зашто је важно примењивати 
их; 

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

Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве лични план 
учења. Када прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да им се пружи прилика 
да искусе и увежбају само-процену и вршњачку 
процену. Овакво искуство је неопходно за 
припрему за целоживотно учење и директно 
доприноси развоју компетенције учити како се 
учи. 
 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене на постизање 
заједничког циља, представља ефикасно средство 
за постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу (различито порекло, 
стилови учења, искуства, интересовања и 
аспирације – један исти приступ не може да 
одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број 
умова усмерава на исти проблем. 
 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и усвоје 
нове чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност посматрања и 
уочавања, развој логичног мишљења (анализа, 
синтеза, апстракција, генерализација), повезивање 
теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања 
односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења 
личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 
 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне примене 
знања и вештина стечених у школи. 

Учење кроз 
игру, учење 
откривањем, 
вербално-
текстуална, 
индивидуални, 
групни и рад у 
пару, 
фронтални 

Дигитални 
уређаји, 
презенације, 
плакати, 
интернет 
сајтови 
посвећени 
безбедности на 
интеренету, 
квиѕови 

Упознавање 
утицаја 
коришћења 
дигиталних 
уређаја на 
здравље, 
упознавање 
начина за заштиту 
података, 
упознавање 
правила 
коришћења 
дигиталних 
уређаја, 
упознавање и 
примена мера 
заштите 

Ангажовано
ст ученика, 
заинтересов
аност за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање 
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- анализира једноставан познати 
поступак/активност и предлаже кораке 
за његово спровођење; 
- протумачи симболе 
познатог/договореног значења и 
спроведе поступак описан њима; 
- уочи и исправи грешку у симболима 
израженом упутству (алгоритму), 
провери ваљаност свог решења и по 
потреби га поправи (самостално или 
сараднички); 
- доведе у везу алгоритам и понашање 
дигиталног уређаја. 

Разлагање проблема на мање 
целине. 
Осмишљавање корака који воде до 
решења једноставног проблема. 
Тумачење постојећих и креирање 
алгоритама изражених симболима. 
Уочавање и исправљање грешака у 
алгоритму. 
Тумачење понашања дигиталног 
уређаја у односу на приказани 
алгоритам. 

Учење кроз 
игру, учење 
откривањем, 
вербално-
текстуална, 
индивидуални, 
групни и рад у 
пару, 
фронтални 

Алгоритамске 
игре на папиру 
и дигиталне, 
квиѕови 

Упознавање 
корака при 
решавању 
проблема, 
упознавање 
начина за 
креирање 
алгоритама, како 
могу да се исправе 
грешке у 
алгоритму, 
предвиђање 
понашања 
дигиталних 
уређаја у односу 
на приказани 
алгоритам 

Ангажовано
ст ученика, 
заинтересов
аност за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање 
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Назив предмета     ВЕРСКА НАСТАВА – православни катихизис 

 

Циљ                          Циљ наставе православног катихизиса у првом разреду јесте да ученици стекну свест и знање о постојању Бога као заједнице  
                                     личности: Оца, Сина и Светог Духа. Та заједница је начин постојања и човека јер је створен као икона Божија па тако је човек биће 
                                     заједнице.  
Разред                       први 

Годишњи фонд        36 часова 

часова 

Обла 

ст/Те 

ма 
 
 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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Циљ наставе верског 
васпитања јесте прихватање 
да је постојање израз 
заједништва личности, а да 
личност постоји само у 
заједници слободе са другом 
личношћу. 
 
Оперативни задаци 

 

Ученици треба да: 
-уоче да љубав човека према 
другим људима и природи 
њима даје непоновљиву 
вредност и постојање; 
-уоче да од онога кога 
заволимо зависи и наше 
постојање; 
 
-Стекну представу о Богу на 
основу библиског текста; 
 
-Препознају Божије дело у 
свему што је створено; 
 
-Препознају Божију љубав и 
бригу према сваком створењу, 
човеку; 
 
-Схвате да постоје вредности 
које су доступне не само 
преко интелекта, него и преко 
веровања; 

-Човек је икона Божија (човек 
има својство да љубављу чини 
нешто да постоји, слично као 
што то може Бог);                             
- Бог је заједница личности Оца 
и Сина и Светог Духа      ( биће 
као заједница као љубав);                
- Човек као биће заједнице;                             
- Бог је из љубави створио свет 
заједно са Сином и Духом;              
-Исус Христос је посредник 
између Бога и створене 
природе ;                                            
- Црква је заједница свих људи 
и целе природе кроз Христа са 
Богом;                                                 
- Православна иконографија 
показује свет и човека у 
заједници са Богом. 

Корелација: енглески језик, природа и друштво, 
математика, ликовно, музичко, од играчке до 
рачунара 

 

Начин развоја међупредметних компетенција 

 
Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења 
и његове унутрашње мотивације и тиме стављање 
ученика у позицију субјекта, а не објекта, тј. 
главног носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или 
групни, може обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или више 
предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено 
учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој креативних 
приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина 
и компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта 
посла. 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве лични план 
учења. Када прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да им се пружи прилика 

Дијалошка 
Монолошка 
Демонстративна 
Практичан рад 
Илустративно-
демонстративна;         
- Усмено излагње;      
- Разговор;                   
- Рад у групама;          
- Игра;                         
- Певање по 
слуху. 

Библија, 
Календар, 
слике 
Наставни 
листићи, свеска, 
лаптоп и 
пројектор 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
цртање, 
посматрање, 
анализирање 
певање, 
рецитовање 

Посматрање 
ангажованости и 
активности 
ученика;                             
- Реакција и 
понашање 
ученика;                       
- Разговор  са 
ученицим;                       
- Однос ученика 
према предмету;          
- Белешке.  
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Дијалошка 
Монолошка 
Демонстративна 
Практичан рад 
Илустративно-
демонстративна;         
- Усмено излагње;      
- Разговор;                   
- Рад у групама;          
- Игра;                         
- Певање по 
слуху. 

Библија, 
Календар, 
слике 
Наставни 
листићи, свеска, 
лаптоп и 
пројектор 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
цртање, 
посматрање, 
анализирање 
певање, 
рецитовање 

Посматрање 
ангажованости и 
активности 
ученика;                             
- Реакција и 
понашање 
ученика;                       
- Разговор  са 
ученицим;                       
- Однос ученика 
према предмету;          
- Белешке.  
    
 
 
 
 



 

117 

Х
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-Схвате да је Библија 
најважнија књига за све 
хришћане и да је најважнији 
извор одговора за сва животна 
питања; 
 

да искусе и увежбају само-процену и вршњачку 
процену. Овакво искуство је неопходно за 
припрему за целоживотно учење и директно 
доприноси развоју компетенције учити како се 
учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене на постизање 
заједничког циља, представља ефикасно средство 
за постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу  (различито порекло, 
стилови учења, искуства, интересовања и 
аспирације – један исти приступ не може да 
одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број 
умова усмерава на исти проблем. 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и усвоје 
нове чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност посматрања и 
уочавања, развој логичног мишљења (анализа, 
синтеза, апстракција, генерализација), повезивање 
теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања 
односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења 
личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне примене 
знања и вештина стечених у школи. 

Дијалошка 
Монолошка 
Демонстративна 
Практичан рад 
Илустративно-
демонстративна;         
- Усмено излагње;      
- Разговор;                   
- Рад у групама;          
- Игра;                         
- Певање по 
слуху. 

Библија, 
Календар, 
слике 
Наставни 
листићи, свеска, 
лаптоп и 
пројектор 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
цртање, 
посматрање, 
анализирање 
певање, 
рецитовање 

Посматрање 
ангажованости и 
активности 
ученика;                             
- Реакција и 
понашање 
ученика;                       
- Разговор  са 
ученицим;                       
- Однос ученика 
према предмету;          
- Белешке.  
    
 
 
 
 

Ц
рк

ва
 је

 за
је

дн
иц

а 
пр

ир
од

е 
и 

 

Љ
уд

и 
кр

оз
 Х

ри
ст

а 
с 

Бо
го

м
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дијалошка 
Монолошка 
Демонстративна 
Практичан рад 
Илустративно-
демонстративна;         
- Усмено излагње;      
- Разговор;                   
- Рад у групама;          
- Игра;                         
- Певање по 
слуху. 

Библија, 
Календар, 
слике 
Наставни 
листићи, свеска, 
лаптоп и 
пројектор 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
цртање, 
посматрање, 
анализирање 
певање, 
рецитовање 

Посматрање 
ангажованости и 
активности 
ученика;                      
- Реакција и 
понашање 
ученика;                      
- Разговор  са 
ученицим;                       
- Однос ученика 
према предмету;          
- Белешке.  
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Предмет: верска настава – католички вјеронаук Разред: први разред Фонд: 36 часова годишње 

Обла
ст/Те

ма 

 

Трај. 
прогр.
(бр.ча
сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и диференцираним 

и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

11
. Н

А
Ш

И
 

В
Е

РО
Н

А
У

Ч
Н

И
 

С
У

С
РЕ

Т
И

 

6 

ГРАДИТИ ПОЗИТИВНО ИСКУСТВО ПРЕМ 
АВЕРОНАУКУ У ШКОЛИ, УСПОСТАВИТИ 
ОДНОС ПОВЕРЕЊА ПРЕМА ДРУГИМА, 
УПОЗНАТИ ЗНАЧЕЊЕ РЕЧИ ВЕРОУЧИТЕЉ И 
ВЕРОНАУК, ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ ЗА 
САДРЖАЈ ВЕРОНАУКА 

ИМАМ СВОЈЕ ИМЕ И 
МЕСТО, У ШКОЛИ ИМАМО 
ВЕРОНАУК 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА 

ИНТЕРПРЕТАЦИЈ
СКО-
АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУРА, 
МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ НА 
НАСТАВУ И У 
ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 

2.
 О

ТК
РИ

В
А

М
О

 
ЗН

А
К

О
ВЕ

 
БО

Ж
И

ЈЕ
 

Д
О

БР
О

ТЕ
 

10 
РАЗВИЈАТЕ ОСЕЋАЈЕ ЗА ЛЕПОТЕ СВЕТА, 
УЧИТИ ДА СУ АНЂЕЛИ БОЖИЈИ ПРИЈАТЕЉИ, 
ДОЖИВЕТИ БОГА КАО СТВОРИТЕЉА 

НЕБОИ ЗЕМЉА, ДИВНИ 
БОЖИЈИ СВЕТ, БОЖЕ 
ЧУДЕСНО СИ СТВОРИО 
ЉУДЕ, ЉУДИ НИСУ 
ПОСЛУШАЛИ БОГА 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА 

ИНТЕРПРЕТАЦИЈ
СКО-
АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУРА, 
МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ НА 
НАСТАВУ И У 
ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 

3.
 У

 С
У

С
РЕ

Т
 

И
С

У
С

О
В

О
М

 
РО

Ђ
Е

Њ
У

 

10 
ДОЖИВЕТИ ВРЕМЕ ДОШАШЋА, СХВАТИТИ 
ДОШАШЋЕ, БОЖИЋНО СЛАВЉЕ, 
ЗАЈЕДНИЧКО СПРЕМАЊЕ ЗА БОЖИЋ 

СВ.НИКОЛА, ДОШАШЋЕ, 
БОЖИЋ, МАРИЈА МАЈКА 
ИСУСОВА, ПОХОД 
ПАСТИРА, СВЕТКОВИНА 
БОЖИЋА 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА 

ИНТЕРПРЕТАЦИЈ
СКО-
АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУРА, 
МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ НА 
НАСТАВУ И У 
ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 

4.
 Р
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Д

О
С

Т
 

О
П

РА
Ш

Т
А

Њ
А

 
И

 Љ
У

БА
В

И
 

5 

ОТКРИТИ РАДОСНЕ СТРАНЕ ЖИВОТА, 
ОТКРИТИ ТАМНИЈЕ СТРАНЕ ЖИВОТА, 
ПРОБУДИТИ СВЕСТ О БОГУ, УОЧИТИ 
ДОГАЂАЈЕ ПОВЕЗАНЕ СА РОДОСТИ И 
ТУГОМ, БОЉЕ РАЗУМЕВАЊЕ МОЛИТВЕ 

 ИСУС НАС УЧИ МОЛИТИ, 
ИСУС НАС УЧИ ВОЛЕТИ 
ЈЕДНЕ ДРУГЕ, ПРАШТАМО 
ЈЕДНИ ДРУГИМА 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА 

ИНТЕРПРЕТАЦИЈ
СКО-
АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУРА, 
МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ НА 
НАСТАВУ И У 
ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 

5.
 З

А
ЈЕ

Д
Н

О
 

С
М

О
 Р

А
Д

О
С

Н
И

 

5 

УПОЗНАТИ ЗНАКОВЕ КРШТЕЊА, УПОЗНАТИ 
СВ.МИСУ, ДОЖИВЕТИ ДА СМО ЧАНОВИ 
ЖУПНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ПРИХВАТИТИ ВАЖНОСТ 
КРШТЕЊА, СХВАТИТИ ИСУСОВУ 
ПОВЕЗАНОСТ СА НАМА 

ИСУСОВ САМ УЧЕНИК, СА 
ИСУСОМ МОЛИМО, СУСРЕТ 
ИСУСА И УЧЕНИКА, 
РАДУЈМО СЕ РАСПУСТУ 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА 

ИНТЕРПРЕТАЦИЈ
СКО-
АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУРА, 
МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ НА 
НАСТАВУ И У 
ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 
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Назив предмета     ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ                          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. 
Разред                       први 

Годишњи фонд        36 часова 

часова 

Обла 

ст/Те 

ма 
 
 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и диференцираним 
и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

 

Љ
У

Д
С

К
А

  П
РА

В
А

 

 

 

 

12 

 
 

 

 
ИСХОДИ 
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; 
– преиспитује 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 
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; 

Ја и други у одељењу 

 
Идентитет 
Ко сам ја? Наше јаке стране, у 
чему смо успешни, у чему 
бисмо волели да напредујемо. 
Таленти и интересовања која 
поседујемо. 
Наше сличности и разлике. 
Основна осећања (радост, страх, 
туга, бес) и како се препознају. 
 
Потребе и права 
Разлике између жеља и 
основних животних потреба. 
Права детета 
Кршење и заштита права 
Препознавање кршења права 
детета. 
Коме се обратити у ситуацијама 
кршења права детета. 
Одговорност према себи и 
другима. 
 
Одељење/група као заједница 

 
Функционисање заједнице 
Одељење/група као заједница. 
Вредности одељења/групе – 
равноправност, одговорност, 
солидарност, поштовање и 
брига за друге, толерантност, 
праведност, поштење.  
Уважавање различитости. 
Правила у одељењу/групи и 
њихова функција. 
Одлучивање у одељењу/групи.  
Одговорност деце и одраслих за 
функционисање заједнице 
 

Корелација: енглески језик, природа и друштво, 
математика, ликовно, музичко, од играчке до рачунара 

 

Начин развоја међупредметних компетенција 

 
Ученички пројекти  - проблемски и истраживачки 
усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења и 
његове унутрашње мотивације и тиме стављање 
ученика у позицију субјекта, а не објекта, тј. главног 
носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или 
групни, може обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или више предмета. У 
сваком случају овај приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и интересовањима и 
њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено 
учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање проблемских 
ситуација, као и развој креативних приступа 
решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина и 
компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта 
посла. 
 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да самостално 
уче и сходно томе праве лични план учења. Када 
прикупе одређено искуство, у следећем кораку важно 
је да им се пружи прилика да искусе и увежбају само-
процену и вршњачку процену. Овакво искуство је 
неопходно за припрему за целоживотно учење и 
директно доприноси развоју компетенције учити како 
се учи. 
 
Групни и тимски рад 

Интерактивне  
радионице 
Искуствено 
учење 
Учење кроз игру 
Фронтални 
Индивидуални  
Групни 
Дијалошка 
Монолошка 
Демонстративна 
Практичан рад 
 

 

Наставни 
листићи, 
свеска, лаптоп 
и пројектор 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
цртање, 
посматрање, 
анализирање 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересован
ост и активно 
укључивање у 
процес наставе 
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Интерактивне  
радионице 
Искуствено 
учење 
Учење кроз игру 
Фронтални 
Индивидуални  
Групни 
Дијалошка 
Монолошка 
Демонстративна 
Практичан рад 

Наставни 
листићи, 
свеска, лаптоп 
и пројектор 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
цртање, 
посматрање, 
анализирање 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересован
ост и активно 
укључивање у 
процес наставе 
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Интерактивне  
радионице 
Искуствено 
учење 
Учење кроз игру 
Фронтални 
Индивидуални  
Групни 
Дијалошка 
Монолошка 
Демонстративна 
Практичан рад 
 

 

Наставни 
листићи, 
свеска, лаптоп 
и пројектор 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
цртање, 
посматрање, 
анализирање 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересован
ост и активно 
укључивање у 
процес наставе 
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– 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. 

 
Комуникација и сарадња 

 
Комуникација 
Слушање/неслушање. 
Кад разговарамо држимо се 
теме. 
Изношење мишљења. 
Уважавање саговорника. 
Сарадња 
Групни рад, договарање и 
сарадња са вршњацима и 
одраслима 
 
 
 
Акција одељења/групе 

 
Планирање и извођење 
једноставне акције у 
одељењу/групи 
Кораци у планирању и извођењу 
акције. 
Чиме се поносимо и чиме нисмо 
задовољни у одељењу. 
Избор 
теме/проблема/активности којом 
ћемо се бавити. 
Одређивање циља и израда 
плана акције – подела улога, 
договор о роковима, начину 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене на постизање заједничког 
циља, представља ефикасно средство за постизање 
академских и социјалних постигнућа. Оно полази од 
претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу (различито порекло, стилови 
учења, искуства, интересовања и аспирације – један 
исти приступ не може да одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број умова 
усмерава на исти проблем. 
 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и усвоје нове 
чињенице и научно размишљање. Експеримент развија 
способност посматрања и уочавања, развој логичног 
мишљења (анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања 
односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања правилности и 
значења 
- Експериментисање, способност налажења личног 
пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и склоности 
стичу способност практичне примене знања и вештина 
стечених у школи. 

Интерактивне  
радионице 
Искуствено 
учење 
Учење кроз игру 
Фронтални 
Индивидуални  
Групни 
Дијалошка 
Монолошка 
Демонстративна 
Практичан рад 
 

Наставни 
листићи, 
свеска, лаптоп 
и пројектор 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
цртање, 
посматрање, 
анализирање 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересован
ост и активно 
укључивање у 
процес наставе 
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Час одељењског старешине (ЧОС) Први разред Фонд: 36 часова годишње 

Обла 

ст/Те 

ма 
 
 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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-Олакшана адаптација 
ученика 
-препознавање очекивања 
и страхова, распознавање 
-богатити, активирати 
дечији речник 
-оспособити и подржати 
деч. самосталност 
-ученик је свестан свог 
идентитета и посебности 
-свесност свог физичког 
изгледа, својих 
могућности , делова тела 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ученик зна како је 
створен и рођен 
-опис своје породице 
-Свесност потребе 
образовања 
-како чувати здравље? 
-културно понашање на 
јавном месту 
-ученик прихвата разлике 
као нормалне и уобичајене 
-развој другарства, 
примери 

--Данас ми је први дан – моја 
очекивања и осећања /радионица 
се реализује  првог дана – 
родитељи и прваци заједно / 
(радионица) 
-Какав нам је први разред 
-Шта желим и шта ме плаши 
(радионица) 
-Испричаћу Вам шта сам доживео 
(радионица) 
-Обукао сам се сам ( а) (хигијена) 
-Колико познајем себе 
-Да ли знаш како изгледаш 
-Шта ја могу, шта не могу 
(радионица) 
-Како сам постао? 
 
Радионица на теме стереотипа 
и предрасуда , као и развијања 
стратегија  везаних за насиље , 
злостављање и занемаривање 
током Дечије недеље:  
  „Сва деца .... прича о ружном 
пачету“ /стереотипи и предрасуде  
/ 
 
-Моја породица 
-Где живим ( хигијена становања) 
-Моје место за опуштање 
(радионица) 
-Шта ћу бити кад порастем 
-Обућа сува- здравље чува! 
-Слично/различито ( боја очију, 
косе, висине, тежине, 
недостаци...) 
-Ниси ваљда тужибаба 
 
 
 

Корелација: енглески језик, природа и 
друштво, математика, ликовно, музичко, од 
играчке до рачунара 

 

Начин развоја међупредметних 
компетенција 

 

Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу 
учења и његове унутрашње мотивације и тиме 
стављање ученика у позицију субјекта, а не 
објекта, тј. главног носиоца процеса 
образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални 
или групни, може обухватити рад у школи и код 
куће, може бити задат у склопу једног или више 
предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за 
сопствено учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој креативних 
приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких 
вештина и  
компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог 
аспекта посла. 
 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве лични план 
учења. Када прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да им се пружи 
прилика да искусе и увежбају само-процену и 

Учење кроз игру, 
учење 
откривањем, 
вербално-
текстуална, 
писаних радова, 
индивидуални, 
групни и рад у 
пару, фронтални 

Текстови, 
плакати, 
илустрације, 
графофолије,  
аудитивна 
средства 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
такмичења, 
квизови, 
проналажење 
грешака у тексту 

Ангажованос
т ученика, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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Вербална, 
текстуална, игра 
улога, 
кооперативне, 
интерактивне, 
рад у групи, 
Индивидуални, 
фронтални, рад у 
пару 

Текстови 
школске и 
домаће 
лектире, 
аудитивна 
средства, 
плакат 
 
 

Нарација, читање, 
рецитовање, игра 
улога, говорне игре 

Ангажованос
т ученика, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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-очување здравља 
-љубав прeма мами 
-љубав према природи 
-развијање културе 
понашања 
 
 
 
-упознати историјат школе 
-Ученик је стању да 
слободно изрази шта хоће, 
а шта неће у 
свомокружењу 
-Стварање навика за 
читање књига 
-љубав према традицији 
-ученик је у стању да уз 
помоћ формулише 
правила понашања 
-упознавање ближе и даље 
околине 
-упознавање годишњих 
доба 

 
 
 
 
-јабука сваки дан 
-Игре на снегу (Нова година, 
санкање, грудвање) 
-посета болесном другу 
-другарство 
-правимо кућицу 
-тајни пријатељ 
колико је сати за нас другове 
-сваког дана треба руке прати 
(хиг зуба) 
-мами на дар 
-све буја све се буди (разговор) 
-извините ... (радионица) 
 
 
 
 
 
-Школа у мом животу 
(радионица) 
Дан школе -Какву учионицу 
хоћу? 
-Какво двориште хоћу? 
-Какву учитељицу хоћу? 
-Ја и други 
-етно мотиви (игре из народа) 
-баш хоћу лепо да се понашам 
(ако неко неће) (радионица) 
-где бих волео да идем преко 
распуста 
-ближи се ,ближи лето 

 
 

вршњачку процену. Овакво искуство је 
неопходно за припрему за целоживотно учење и 
директно доприноси развоју компетенције 
учити како се учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности 
у малој групи које су усмерене на постизање 
заједничког циља, представља ефикасно 
средство за постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – 
богатији контекст представља изазов за 
ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу (различито 
порекло, стилови учења, искуства, 
интересовања и аспирације – један исти приступ 
не може да одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број 
умова усмерава на исти проблем. 
 
 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и 
усвоје нове чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност посматрања и 
уочавања, развој логичног мишљења (анализа, 
синтеза, апстракција, генерализација), 
повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност 
уочавања односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења 
личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње 
са другима 
 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне примене 
знања и вештина стечених у школи. 
 

Вербална, 
текстуална, 
демонстр. пис. 
радова,учење 
кроз игру 
рад у пару, 
групни, 
фронтални 

Текстови, 
Дидактичка 
средства,  
плакати, 
Илустрације 
квиѕови 

Осмишљавање 
приче, прављ. 
речника, именика, 
писање дневника, 
Грађ. речи и 
реченица, 
драматизација 

 
Ангажованос
т ученика, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 

К
ак

ав
 р

аз
ре

д 
 х

оћ
у 

– 
не

ћу
  

 
 
 

9 

 
 
 

Вербална, 
текстуална, 
демонстр. пис. 
радова,учење 
кроз игру 
рад у пару, 
групни, 
фронтални 

Текстови, 
Дидактичка 
средства,  
плакати, 
Илустрације 
квиѕови 

Осмишљавање 
приче, прављ. 
речника, именика, 
писање дневника, 
Грађ. речи и 
реченица, 
драматизација 

Ангажованос
т ученика, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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Рецитаторска секција Први разред Фонд: 36 часова годишње 

Обла 

ст/Те 

ма 
 
 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

 

Је
зи

чк
а 

ку
лт

ур
а 

 
 
 
 
 
 

 12 

 
 
 
 
 
 

- развијање памћења, 
повезивање опажених 
информација, што чини 
основу за визуелно 
мишљење 
 

-формирање групе и договор 
о раду, 
-култура говора, култура 
мишљења, 
-припрема програма за дечију 
недељу, 
-Стих у говорном изразу 

Корелација: енглески језик, природа и друштво, 
математика, ликовно, музичко, од играчке до 
рачунара 

 

Начин развоја међупредметних компетенција 

Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења 
и његове унутрашње мотивације и тиме стављање 
ученика у позицију субјекта, а не објекта, тј. 
главног носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или 
групни, може обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или више 
предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено 
учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој креативних 
приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина 
и компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта 
посла. 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве лични план 
учења. Када прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да им се пружи прилика 
да искусе и увежбају само-процену и вршњачку 
процену. Овакво искуство је неопходно за 
припрему за целоживотно учење и директно 
доприноси развоју компетенције учити како се 
учи. 
Групни и тимски рад 

 
 
Демонстративна 
Експериментална 
Вербална 
 
Индивидуални 
Фронтални 

 
-текстови, 
-дечији 
часописи, 
- школска 
лектира 

Читање  и   
рецитовање, 
 
Говорне  игре 
 
Игре замене улога 

Ангаж.уч. 
Уч. радови  
Заинтересова
ност ученика 
 

К
њ

иж
ев

но
ст

  
 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- да упознају, доживе и 
оспособе се да тумаче 
одабрана књижевна 
дела, позоришна и друга 
уметничка дела 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Видови саопштавања 
информација-рецитација, 
глума, 
-припрема и увежбавање 
песама, 
- припрема програма за 
Светог Саву, 
-пробе, 
-обележавање Св Саве, 
-припрема за Дан жена, 
-обележавање Дана жена, 
-припрема за такмичење 
рецитатора, 
 
 
 
 
 

Демонстративна 
Експериментална 
Вербална 
 
Индивидуални 
Фронтални 
Пад у пару 

дидактичка 
средства, 
текстови, 
-школска 
лектира, 
енциклопедије 

Драмске  игре 
Угре замене  улога 
Нарација 
 

Ангаж.уч. 
Уч. радови  
Заинтересова
ност ученика 
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12 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-развијање љубавипрема 
вредностима изражених 
у делима свих облика 
уметности 

 
 
-развијање љубавипрема 
вредностима изражених у 
делима свих облика 
уметности 
 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене на постизање 
заједничког циља, представља ефикасно средство 
за постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу  (различито порекло, 
стилови учења, искуства, интересовања и 
аспирације – један исти приступ не може да 
одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број 
умова усмерава на исти проблем. 
 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и усвоје 
нове чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност посматрања и 
уочавања, развој логичног мишљења (анализа, 
синтеза, апстракција, генерализација), повезивање 
теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања 
односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења 
личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне примене 
знања и вештина стечених у школи. 
 

 
 
 
Демонстративна 
Експериментална 
Вербална 
 
Индивидуални 
Фронтални 
Рад у пару и групи 

 
 
 
Сви 
расположиви 
цртачки, 
сликарски и  
вајарски 
материјали 

 
 
 
Сви расположиви 
цртачки, сликарски 
и  
вајарски 
материјали 
 

 
 
 
Ангаж.уч. 
Уч. радови  
Заинтересова
ност ученика 
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Ликовна секција Први разред Фонд: 36 часова годишње 

Обла 

ст/Те 

ма 
 
 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

 

Ц
рт

ањ
е 

и 
сл

ик
ањ

е 

 
 
 
 
 
 

 12 

 
 
 
 
 
 

развијање памћења, 
повезивање опажених 
информација, што чини 
основу за визуелно 
мишљење 
 
 
-Развијање способности 
ученика за опажање 
облика, светлине и 
величине 
 

 
 
 
- пејзаж 
-орнамент 
- портрет 
- мртва природа 

Корелација: енглески језик, природа и друштво, 
математика, ликовно, музичко, од играчке до 
рачунара 

 

Начин развоја међупредметних компетенција 

 

Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења и 
његове унутрашње мотивације и тиме стављање 
ученика у позицију субјекта, а не објекта, тј. главног 
носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или 
групни, може обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или више 
предмета. У сваком случају овај приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и интересовањима 
и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено 
учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој креативних 
приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина и 
компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта 
посла. 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да самостално 
уче и сходно томе праве лични план учења. Када 
прикупе одређено искуство, у следећем кораку 
важно је да им се пружи прилика да искусе и 
увежбају само-процену и вршњачку процену. 
Овакво искуство је неопходно за припрему за 
целоживотно учење и директно доприноси развоју 
компетенције учити како се учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене на постизање 
заједничког циља, представља ефикасно средство за 
постизање академских и социјалних постигнућа. 
Оно полази од претпоставки да: 

 
 
Демонстративна 
Експериментална 
Вербална 
 
Индивидуални 
Фронтални 

 
Репродукције 
Разноврсни 
материјали за 
цртање и 
сликање 
Предмети из 
непосредне 
околине 

Посматрање, 
Описивање, 
Сликање 
Цртање 
Презентовање 
Анализирање 

Ангаж.уч. 
Уч. радови  
Заинтересова
ност ученика 
 

В
ај

ањ
е 

 

 
 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-стварање интересовања и 
потребе за посећивање 
изложби, галерија, музеја 
ичување културних добара 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-тродимензионални 
облици у простору 
 
 -амбијент, сценски 
простор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Демонстративна 
Експериментална 
Вербална 
 
Индивидуални 
Фронтални 
Пад у пару 

Репродукције 
Разноврсни 
материјали за  
вајање 
 

Практичан рад,  
Вајање 
Презентовање 
Анализирање 

Ангаж.уч. 
Уч. радови  
Заинтересова
ност ученика 
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Н
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12 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-развијање љубави према 
вредностима изражених у 
делима свих облика 
уметности 

 
 
 
-плакат 
-билборд 
-реклама 

- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу (различито порекло, 
стилови учења, искуства, интересовања и 
аспирације – један исти приступ не може да 
одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број умова 
усмерава на исти проблем. 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и усвоје 
нове чињенице и научно размишљање. Експеримент 
развија способност посматрања и уочавања, развој 
логичног мишљења (анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања 
односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања правилности 
и значења 
- Експериментисање, способност налажења личног 
пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне примене 
знања и вештина стечених у школи. 
 

 
 
 
Демонстративна 
Експериментална 
Вербална 
 
Индивидуални 
Фронтални 
Рад у пару и групи 

 
 
 
Репродукције 
Разноврсни 
материјали за 
цртање и 
сликање 
Предмети из 
непосредне 
околине 

 
 
 
Посматрање, 
Описивање, 
Сликање 
Цртање 
Презентовање 
Анализирање 

 
 
 
Ангаж.уч. 
Уч. радови  
Заинтересова
ност ученика 
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ДОПУНСКА НАСТАВА 
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Српски језик – допунска настава Први разред Фонд: 36 часова годишње 

Обла 

ст/Те 

ма 
 
 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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-Усвајање правилног 
изговора гласова, гласовних 
скупова, речи и реченица 
-Предвежбе за писање 

-Усмена конуникација                   
(слушање изговора , 
правилан говор) 

Корелација: енглески језик, природа и друштво, 
математика, ликовно, музичко, од играчке до 
рачунара 

 

Начин развоја међупредметних компетенција 

 

Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења 
и његове унутрашње мотивације и тиме стављање 
ученика у позицију субјекта, а не објекта, тј. 
главног носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или 
групни, може обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или више 
предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено 
учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој креативних 
приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина 
и компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта 
посла. 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве лични план 
учења. Када прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да им се пружи прилика 
да искусе и увежбају само-процену и вршњачку 
процену. Овакво искуство је неопходно за 
припрему за целоживотно учење и директно 
доприноси развоју компетенције учити како се 
учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене на постизање 
заједничког циља, представља ефикасно средство 
за постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од претпоставки да: 

Практичан рад 
Ил.демонстр. 
Граф. радова 

Индивид. 
Групни. 

Фронтални 

-зидне слике 
-аудио касете 
-школска табла 

-игре асоцијације 
-рецитовање 
-говорне игре 
-драмске игре 
-цртање 

Посматрање 
Белешке разговор 

Тестови 
Праћење и 

евидентирање 
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-Савладавање почетном 
техником читања и писања-
ЋИРИЛИЦА, 
-развијање навике за читко, 
уредно и лепо писање 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Увежбавање граматике и 
правописа Српског језика 
-примена основних 
граматичких правила 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-почетно читање и писање –
ШТАМПАНА И ПИСАНА 
СЛОВА 
(графички правилно) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-реченица, реч, глас, слово 
-употреба великог слова и 
интерпункције 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практичан рад 
Ил.демонстр. 
Граф. радова 

Индивид. 
Групни. 

Фронтални 

илустроавана 
словарица, 
-текстови за 
децу, 
-аудио касете  
-играчке 

-игре асоцијације 
(словима, 
речима, сликама) 
осмишљавање 
приче 
-говорне игре, 
-писање 

 
 
 
 

Посматрање 
Белешке разговор 

Тестови 
Праћење и 

евидентирање 
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Практичан рад 
Ил.демонстр. 
Граф. радова 

Индивид. 
Групни. 

Фронтални 

 
 
 

Модели 
Прибор за 

мерење 
Предмети и 
објекти из 
непосредне 
околине 
уџбеници 
-зидне слике 

 
 
 
-игре речима, 
-брзалице, 
-мозгалице, 
-ребуси.. 

 
 
 

Посматрање 
Белешке разговор 

Тестови 
Праћење и 

евидентирање 
 



 

130 

Је
зи

к 
и 

књ
иж

ев
но

ст
 

  
 
 
 
-Правилно и течно чит, 
-разумевање прочитаног 
-изражавање личног дож 
-истицање битног             -
састав  и писање кратког 
текста -богаћење речника 

 
 
 
-тектови народне књ, 
-читање непоз текста, 
усмено препричавање 
-причање доживљаја 
-описвање 
-писмене вежбе 

- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу (различито порекло, 
стилови учења, искуства, интересовања и 
аспирације – један исти приступ не може да 
одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број 
умова усмерава на исти проблем. 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и усвоје 
нове чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност посматрања и 
уочавања, развој логичног мишљења (анализа, 
синтеза, апстракција, генерализација), повезивање 
теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања 
односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења 
личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне примене 
знања и вештина стечених у школи. 

Практичан рад 
Ил.демонстр. 
Граф. радова 

Индивид. 
Групни. 

Фронтални 

уџбеници 
књиж.текстови 
-дечија штампа 
предмети 
непосредне 
околине 
 

измишљање 
прича 
препричавање 
-читање 
-писање 
-описивање 

Посматрање 
Белешке разговор 

Тестови 
Праћење и 

евидентирање 
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Математика – допунска настава Први разред Фонд: 36 часова годишње 

Обла 

ст/Те 

ма 

 

 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и диференцираним 
и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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Препознавање 
именовање и 
разликовање облика 
предмета 
-одређивање положаја  
предмета према себи 
-препознавање 
геометријских фигура 

-Посматрање предмета ( 
положаја, величине, облика) 
-релација међу предметима 
-употреба лењира 
-права и крива линија 

Корелација: енглески језик, природа и друштво, 
математика, ликовно, музичко, од играчке до 
рачунара 
 
Начин развоја међупредметних компетенција 
 
Ученички пројекти  - проблемски и истраживачки 
усмерена настава 
Уважавање иницијативе ученика у процесу учења и 
његове унутрашње мотивације и тиме стављање 
ученика у позицију субјекта, а не објекта, тј. главног 
носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или 
групни, може обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или више 
предмета. У сваком случају овај приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и интересовањима 
и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено 
учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој креативних 
приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина и 
компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта 
посла. 
Лични планови учења 
Ученици су охрабрени и подстакнути да самостално 
уче и сходно томе праве лични план учења. Када 

Практичан 
рад 

Ил.демонстр. 
Граф. радова 

Индивид. 
Групни. 

Фронтални 

-предмети и 
објекти из 
непосредне 
околине 
-модели 
геометријских 
тела 
-апликације 
-плакати 

-откривање 
-релација 
-упоређивање 
-оријентисање 

Посматрање 
Белешке разговор 

Тестови 
Праћење и 

евидентирање 
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-Бројање, читање, 
записивање и 
упоређивање бројева до 
100 
-увежбавање сабирања и 
одузимање до 100 
-решавање текстуалних 
задатака до 100 
 
 
 
 
 
 
 
 

-цифре , читање и писање бројева 
-знак <,>,= 
-редни бројеви 
-члан скупа 
-приказ скупа 
-сабирање и одузимање у првој 
десетици у оквиру 20 и од 20 до 
100 
-знаак + и – (сабирак збир, 
умањеник, умањилац, разлика) 
-нула као сабирак 
 
 
 
 
 

Практичан 
рад 

Ил.демонстр. 
Граф. радова 

Индивид. 
Групни. 

Фронтални 

-плакати,  
-рачунаљка 
-штапићи, 
-домие 
-наставни 
листићи 

-упоређивање 
-бројање 
-сабирање 
-одузимање 
-груписање 

 
 
 
 

Посматрање 
Белешке разговор 

Тестови 
Праћење и 

евидентирање 
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-Увежбати процењивањ  
и мерење дужина 
-научити вредност 
новчаница 
-поступак плаћања и 
раситњавања нвца 

-дужина/поређење 
-мерење, јединице мере 
-вредност новчаница (замена и 
раситњавање) 

прикупе одређено искуство, у следећем кораку 
важно је да им се пружи прилика да искусе и 
увежбају само-процену и вршњачку процену. 
Овакво искуство је неопходно за припрему за 
целоживотно учење и директно доприноси развоју 
компетенције учити како се учи. 
Групни и тимски рад 
Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене на постизање 
заједничког циља, представља ефикасно средство за 
постизање академских и социјалних постигнућа. 
Оно полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу (различито порекло, 
стилови учења, искуства, интересовања и 
аспирације – један исти приступ не може да 
одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број умова 
усмерава на исти проблем. 
Експерименти 
Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и усвоје 
нове чињенице и научно размишљање. Експеримент 
развија способност посматрања и уочавања, развој 
логичног мишљења (анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања 
односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања правилности 
и значења 
- Експериментисање, способност налажења личног 
пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 
Практично искуство 
Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне примене 
знања и вештина стечених у школи. 

 
 
 

Практичан 
рад 

Ил.демонстр. 
Граф. радова 

Индивид. 
Групни. 

Фронтални 

 
 
 
-предмети и 
објекти из 
околине 
-прибор за 
мерење 
-апоени новца 

 
 
 
-упоређивање 
-мерење 
-пребројавање 

 
 
 

Посматрање 
Белешке разговор 

Тестови 
Праћење и 

евидентирање 
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ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
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Предмет: народна традиција Разред: први разред Фонд: 36 часова годишње 

Обла 

ст/Те 

ма 
 
 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

 

САДРЖАЈИ 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и диференцираним 
и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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-упознавање осн.обичајно-обредних 
радњи;                       -разликовање 
између градског и сеоског живота;         
-упознавање старих дечјих игара; 
 
 
 
 
 
 
 

-како се играла моја бака;     
-песме које су се певале у 
бакино време;                           
-приче које су баки причале 
њене баке;                  
-ручни радови из бакине 
младости,                                 
-мода из бакине младости  
(фризура,одећа,обућа...) 
 

Корелација: енглески језик, природа и друштво, 
математика, ликовно, музичко, од играчке до 
рачунара 

 

Начин развоја међупредметних компетенција 

 

Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења и 
његове унутрашње мотивације и тиме стављање 
ученика у позицију субјекта, а не објекта, тј. главног 
носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или 
групни, може обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или више 
предмета. У сваком случају овај приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и интересовањима 
и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено 
учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој креативних 
приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина и 
компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта 
посла. 
Лични планови учења 

-вербална;               
-демонстративна;    
-игра;                       
-фолклорна игра;      
-практични рад; 

-аудио- касете;               
-старе фотог.   
–текстови, 
часоп.,слике, 
ношње из 
музеја; 

-цртање;                
-певање и игр;   
-сецкање 
лепљ.папира и 
текстила;              
-имитирање;         
-презонтовање 
(приче,игре ..) 

–белешке о 
учениц.и 
процењ.ученич
ких радова;              
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-научити како се обележ. обичајни и 
обредни празници;                                  
-овладавање декорат.елем. главних 
фолклор.празника    (верских и 
сезонских ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-обичаји везани за пољске 
радове;                                    
-обич.везани за верске и 
световне праз.(слава, 
поворка,бадњак,Божић, Н. Год., 
Богојављање ,Ђурђевдан, 
Ускрс..) 
 
 
 
 
 
 
 

-вербална;               
-демонстративна;    
-игра;                       
-фолклорна игра;      
-практични рад; 

-прибор за 
сецкање и 
лепљење;         
-календар 
верски и 
пољ.радова;    
-предмети 
дечје израде;    
-декорат. 
материјали; 

-цртање;                
-певање и игр;   
-сецкање 
лепљ.папира и 
текстила;              
-имитирање;         
-презонтовање 
(приче,игре ..) 

–белешке о 
учениц.и 
процењ.ученич
ких радова;              
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-усвајање емент.знања о 
обич.обредним радњамавезаних за 
верске и световне празнике;                      
-упознавање са деч.фолкл.       –
стицање елемент.знања о носећим 
наставним мотивима (хлеб, биљке..) 

 
 
 
 
 
 
-хлеб-процес мешања, намена, 
славски колач , украшавање 
сл.колача;           -биљке-од 
ђурђевданских до ивањских 
венчића;           -биљке у 
народној традицији и  веровање 
у њихове магичне моћи;          -
лековитост,                               -
дечје фолк игре (загонетке 
,успаванке, разбрајалице) 

Ученици су охрабрени и подстакнути да самостално 
уче и сходно томе праве лични план учења. Када 
прикупе одређено искуство, у следећем кораку 
важно је да им се пружи прилика да искусе и 
увежбају само-процену и вршњачку процену. 
Овакво искуство је неопходно за припрему за 
целоживотно учење и директно доприноси развоју 
компетенције учити како се учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене на постизање 
заједничког циља, представља ефикасно средство за 
постизање академских и социјалних постигнућа. 
Оно полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу (различито порекло, 
стилови учења, искуства, интересовања и 
аспирације – један исти приступ не може да 
одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број умова 
усмерава на исти проблем. 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и усвоје 
нове чињенице и научно размишљање. Експеримент 
развија способност посматрања и уочавања, развој 
логичног мишљења (анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања 
односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања правилности и 
значења 
- Експериментисање, способност налажења личног 
пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне примене 
знања и вештина стечених у школи. 

 
 
 
-вербална;               
-демонстративна;    
-игра;                       
-фолклорна игра;      
-практични рад; 

 
 
 
-аудио- касете;                
-старе фотог.   
–текстови, 
часоп.,слике, 
ношње из 
музеја; 
-одабрани 
текстови, 

 
 
-прављење 
венчића од 
цвећа;                
-сакупљање и 
сушење биљ,       
-цртање;                
-певање и игр;   
-сецкање 
лепљ.папира и 
текстила;              
-имитирање;         
-презонтовање 
(приче,игре ..) 

 
 
 
–белешке о 
учениц.и 
процењ.ученич
ких радова;              
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Предмет: чувари природе Разред: први разред Фонд: 36 часова годишње 

Обла 

ст/Те 

ма 
 
 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

 

САДРЖАЈИ 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и диференцираним 
и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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-упознавање појма и осн.елем. 
животне средине;     -развијање 
навика за рац. коришћење 
прир.богатстава, 

-вода ,ваздух,земљиште      
(услови живота),                           
-биљке и животиње;                     
-творевине људс.рада; 

Корелација: енглески језик, природа и друштво, 
математика, ликовно, музичко, од играчке до рачунара 

 

Начин развоја међупредметних компетенција 

 

Ученички пројекти  - проблемски и истраживачки 
усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења и 
његове унутрашње мотивације и тиме стављање 
ученика у позицију субјекта, а не објекта, тј. главног 
носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или 
групни, може обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или више предмета. У 
сваком случају овај приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и интересовањима и 
њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено 
учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање проблемских 
ситуација, као и развој креативних приступа 
решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина и 
компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта 
посла. 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да самостално 
уче и сходно томе праве лични план учења. Када 
прикупе одређено искуство, у следећем кораку важно 
је да им се пружи прилика да искусе и увежбају само-
процену и вршњачку процену. Овакво искуство је 
неопходно за припрему за целоживотно учење и 
директно доприноси развоју компетенције учити како 
се учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене на постизање заједничког 
циља, представља ефикасно средство за постизање 
академских и социјалних постигнућа. Оно полази од 
претпоставки да: 

-вербална             
демонстр;                 
практичан рад;                
-игра; 

текстовидечја 
штампа;               
слике, 
фотографије; 

-цртање                     
моделовање, 
израда фигура од 
плодова из 
природе; 

-праћење 
реакције 
ученика; 
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-уочавање и описивање осн. појава и 
промена у жив.сред.   –развијање 
радозн, креатив. и 
истражив.способности; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-сезонске промене на биљ. и 
жив.у току године(цвет. 
листање, опадање лишћа, сеоба 
птица..)                         -одн. 
исхране у жив.сред.    –најчешће 
угрож.биљне и живот.врсте; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-вербална       
демонстр;                 
практичан рад;              
-игра; 

приг.текстови  
-дечја штампа;               
слике,фотог.  
деч.енцикл. 

-посета ЗОО 
врту, сађење и 
неговање неке од 
зашт.биљ. врста;                      
-израда паноа и 
колажа; 

-
задовољс.учен
ика;            
уч.радови 
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-уоч.и опис.појава које угрожавају 
животну средину,    -развијање 
осн.елем. логичког и критичног 
мишљења; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-развијање одг.односа према себи и 
према жив.средини;    -разв.навика за 
рационално коришћење 
прир.богатстава    -разв,радозналости 
креативности и истраж. способности; 

 
 
 
 
 
-загађивање воде и послед   -
загађивање ваздуха и 
последице;                             -
загађивање земљ.и посл.     –
бука-штетне последице 
 
 
 
 
 
 
 
 
-брига о биљ.и жив.у 
непосредној околини;                  
-најчешће угрож.биљ.и жив 
врсте у непос.околини и њихова 
заштита;                     -
рационално коришћ.прир. 
богатстава 
-разградиве и неразградиве 
материје;           -правил однос 
према себи; 

- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу (различито порекло, стилови 
учења, искуства, интересовања и аспирације – један 
исти приступ не може да одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број умова 
усмерава на исти проблем. 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и усвоје нове 
чињенице и научно размишљање. Експеримент развија 
способност посматрања и уочавања, развој логичног 
мишљења (анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања 
односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања правилности и 
значења 
- Експериментисање, способност налажења личног 
пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и склоности 
стичу способност практичне примене знања и вештина 
стечених у школи. 

 
 
 
-вербална               
демонстр;                 
практичан рад;                
-игра; 
 
 

 
 
 
-дневна  и 
пер.штампа;   -
слике,фотог. 

 
 
 
-израда зидних 
новина;                  
-изложба уч. 
слика и радова 

 
 
 
уч.радови;  -
белешке о 
напредов. 
ученика 
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12 

-вербална                 
демонстр;                 
практичан рад;         
-игра; 

-прибор за 
чишћ.шк.двори
шта,             -
дечја штампа;             
слике,фотог.     
–видео-филм    
(опстанак..); 

-уређење уч.и 
шк.дворишта;              
сакупљање 
секунд.сировина;                         
-неговање 
биљака; 

-белешке о 
напред.уч.    
уч.радови;     
сумирање 
резул.рада 
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Предмет: хор Разред: први разред Фонд: 36 часова годишње 

Обла 

ст/Те 

ма 
 
 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

 

САДРЖАЈИ 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и диференцираним 
и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

 

         
 

 
Образовни циљ обухвата развијање 
музичког укуса, стваралачких 
способности, спонтаног изражавања, 
музичког слуха и ритма, развијање 
гласовних могућности и учвршћивање 
интонације, способност за фино 
нијансирање и изражајно певање 
применом елемената музичке 
изражајности (темпо, динамика...). 
Учешће у хору развија дечји глас, 
правилно држање, дисање, интонацију, 
изговор и артикулацију.  
 
Васпитни циљ обухвата развијање 
осећања припадности колективу – 
тимски рад, развијање толеранције,  
дисциплине, поштовања различитости 
и правила понашања, развијање 
одговорности појединца за успех целе 
групе, стицање самопоуздања, 
савладавање треме и пружање помоћи 
у смислу вршњачког учења и сарадње. 
Упознавање разноврсних дела домаћих 
и страних аутора доприноси развоју 
опште културе, међусобном 
разумевању, уважавању и поштовању. 
 

 
 
Вежбе дисања 

 
Вежбе распевавања 
Обрада песме 
- Химне 
- Дечје песме 
- Народне песме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Корелација: енглески језик, природа и друштво, 
математика, ликовно, музичко, од играчке до рачунара 

 

Начин развоја међупредметних компетенција 

 
Ученички пројекти  - проблемски и истраживачки 
усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења и 
његове унутрашње мотивације и тиме стављање 
ученика у позицију субјекта, а не објекта, тј. главног 
носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или 
групни, може обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или више предмета. У 
сваком случају овај приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и интересовањима и 
њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено 
учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање проблемских 
ситуација, као и развој креативних приступа 
решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина и 
компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта 
посла. 
 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да самостално 
уче и сходно томе праве лични план учења. Када 
прикупе одређено искуство, у следећем кораку важно 
је да им се пружи прилика да искусе и увежбају само-
процену и вршњачку процену. Овакво искуство је 
неопходно за припрему за целоживотно учење и 
директно доприноси развоју компетенције учити како 
се учи. 
 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене на постизање заједничког 
циља, представља ефикасно средство за постизање 
академских и социјалних постигнућа. Оно полази од 
претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу  (различито порекло, стилови 

 
 
 
 
 
 
Учење кроз 
игру 
Фронтални 
Индивидуални  
Групни 
Дијалошка 
Монолошка 
Демонстратив
на 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Текст, 
Слике, 
Касетофон 
ЦД , 
Дечији 
музички 
инструменти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Игровне 
активности, 
говорне игре,  
 
слушање, 
певање, 
  посматрање, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересованос
т и активно 
укључивање у 
процес наставе 
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 учења, искуства, интересовања и аспирације – један 

исти приступ не може да одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број умова 
усмерава на исти проблем. 
 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и усвоје нове 
чињенице и научно размишљање. Експеримент развија 
способност посматрања и уочавања, развој логичног 
мишљења (анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања 
односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања правилности и 
значења 
- Експериментисање, способност налажења личног 
пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и склоности 
стичу способност практичне примене знања и вештина 
стечених у школи. 
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ДРУГИ РАЗРЕД 
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ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 
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Назив предмета       СРПСКИ ЈЕЗИК 
Циљ                      Циљ наставе 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                  други 
Годишњи            180 часова 
 фонд часова      

Обла 

ст/Те 

ма 

 

 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

ЈЕ
ЗИ

К
 –

 г
ра

ма
ти

ка
, п

ра
во

пи
с 

и 
ор

то
еп

иј
а 

  
  
  

  
 .
  

 
 
 
 
 

 69 
 
 
 
 
 
 

По завршетку разреда ученик ће бити 
у стању да: 
-Разликује глас и слог и препозна 
самогласнике и сугласнике; 
-Зна да разврста  реченице по 
значењу: обавештајна, упитна, 
заповедна, узвична; 
-Уме да препозна главне делове 
реченице (именице, глаголе) 
-Разликује основне глаголске облике 
за исказивање садашњег, будућег, 
прошлог времена; 
-Разликује потврдни од одричног 
глаголског облика; 
-Правилно користи велико слово 
приликом писања назива држава, 
градова, села (једночланих и 
вишечланих) географских назива; 
-Правилно пише речце НЕ и ЛИ уз 
глаголе; 
-Зна да стави тачку на крају реченице 
и иза редног броја; 
-Користи две тачке и запете у 
набрајању; 
-Пише датуме арапским и римским 
цифрама; 
-Разликује род и број именица; 
-Дели речи на слогове; 
-Користи правилно скраћенице 
(мерне јединице и опште скраћенице, 
ОШ, бр., итд...) 
-Поштује и примењује основна 
правописна правила 

Глас и слог; самогласници и 
сугласници 
Врсте речи: именице (властите и 
заједничке); род и број именица; 
гла- голи; глаголска времена: 
прошло, садашње, будуће 
време; потврдни 
и одрични глаголски облици; 
придеви (описни); бројеви 
(основни и редни). 
Реченице: 
обавештајне, 
упитне, заповедне 
и узвичне. 
Потврдне и 
одричне 
реченице. 
Велико слово: писање назива 
држава, градова и села 
(једночланих и вишечланих) и 
једночланих географских 
назива. 
Спојено и одвојено писање 
речи: писање речце ли и речце 
не уз глаголе. 
Интерпункција: тачка (на 
крају реченице и иза редног 
броја); две тачке и запета у 
набрајању; писање датума 
арапским и римским 
цифрама. 
Писање скраћеница: (мерне 
јединице и опште скраћенице 
ОШ, бр., итд., стр. и нпр.). 

Међупредметне компетенције 
1. Компетенција за целоживотно учење  
2. Комуникација  
3. Решавање проблема  
4. Сарадња  
5. Одговорно учешће у демократском 
друштву  
6. Одговоран однос према околини  
7. Естетичка компетенција  
8. Рад с подацима и информацијама  
 
Начин развоја међупредметних 
компетенција 
Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 
Уважавање иницијативе ученика у процесу 
учења и његове унутрашње мотивације и 
тиме стављање ученика у позицију субјекта, 
а не објекта, тј. главног носиоца процеса 
образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални 
или групни, може обухватити рад у школи и 
код куће, може бити задат у склопу једног 
или више предмета. У сваком случају овај 
приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за 
сопствено учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој 
креативних приступа решењима; 

Учење кроз 
игру, учење 
откривањем, 
вербално-
текстуална, 
писаних 
радова, 
индивидуалн
и, групни и 
рад у пару, 
фронтални 

Текстови, 
плакати, 
илустрације, 
графофолије,  
аудитивна 
средства 
 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
такмичења, 
квизови, 
проналажење 
грешака у тексту 

Ангажованос
т ученика, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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-Разликује књижевне врсте: песму, 
причу, бајку, драмски текст; 
-Зна да одреди главни догађај, време 
и место дешавања у прочитаном 
тексту; 
-Зна да одреди редослед догађаја у 
тексту 
-Уочава главне и споредне ликове и 
разликује њихове позитивне и 
негативне особине; 
-Разликује стих и стофу; 
-Уочава стихове који се римују; 
-Зна да објасни значење пословице и 
поуке коју уочава у басни; 
-Уме да 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 
 
 
 
-Чита и пише ћирилицом и 
латиницом; 
-Одговара на питања везана за 
прочитано, 
-Препричава краће текстове; 
-Уме да усмено и писмено описује на 
основу непосредног посматрања; 
-Пише по диктату, ради правописне 
вежбе и самостално пише краће 
саставе. 
-Уме да реши загонетке, ребусе, 
асоцијације, осмосмерке, укрштене 
речи; 
-Уме да прошири просту реченицу,да 
их допуњава,и да описује бића и 
предмете; 
-Сценски приказује 
драмски/драматизован текст; 
-Учествује  у разговору и правилно 
слуша  саговорника; 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 
ДОМАЋА ЛЕКТИРА 
Поезија  
Проза 
Драмски текстови 
Популарни и информативни 
текстови 
Књижевни појмови: 
– књижевни лик – изглед,  
– шаљива песма; 
− стих, строфа, рима; 
− народна успаванка; 
− басна; 
− бајка; 
− загонетка. 
− тема, место и време збивања, 

редослед догађаја; 
− главни и споредни лик 

(изглед, основне особине и 
поступци); 

лица у драмском тексту за децу. 
 
 
 

Друго писмо 
(латиница): 
штампана и 
писана слова. 
Разумевање 
прочитаног кроз 
одговоре на 
питања. 
План за препричавање кратких 
текстова (лирских, епских, 
драмских) састављен од 
уопштених питања. 
План описивања на 
основу непосредног 
посматрања. Правописне 
вежбе: преписивање, 
диктат и самостално 
писање. 
Језичке вежбе: загонетке, 
ребуси, укрштене речи, 
осмосмерке, асоци- јације, 
састављање реченица, 
проширивање задатих реченица. 
Лексичко-семантичке вежбе: 

- Развој комуникацијских и сарадничких 
вештина и компетенција сналажења у 
конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог 
аспекта посла. 
 
Лични планови учења 
Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве лични 
план учења. Када прикупе одређено 
искуство, у следећем кораку важно је да им 
се пружи прилика да искусе и увежбају 
само-процену и вршњачку процену. Овакво 
искуство је неопходно за припрему за 
целоживотно учење и директно доприноси 
развоју компетенције учити како се учи. 
Групни и тимски рад 
Сарадничко учење, кроз разноврсне 
активности у малој групи које су усмерене 
на постизање заједничког циља, представља 
ефикасно средство за постизање академских 
и социјалних постигнућа. Оно полази од 
претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције 
знања; 
- учење зависи од богатства контекста – 
богатији контекст представља изазов за 
ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу  
(различито порекло, стилови учења, 
искуства, интересовања и аспирације – 
један исти приступ не може да одговара 
свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број 
умова усмерава на исти проблем. 
 
Експерименти 
Метода вештачког изазивања природних 
појава омогућава ученицима да их детаљно 
упознају и истраже, као и да провере 
постојеће идеје и усвоје нове чињенице и 
научно размишљање. Експеримент развија 
способност посматрања и уочавања, развој 
логичног мишљења (анализа, синтеза, 
апстракција, генерализација), повезивање 
теорије са праксом. 

Вербална, 
текстуална, 
игра улога, 
кооперативн
е, 
интерактивн
е, рад у 
групи, 
Индивидуал
ни, 
фронтални, 
рад у пару 

Текстови 
школске и 
домаће 
лектире, 
аудитивна 
средства, 
плакат 
 
 

Нарација, 
читање, 
рецитовање, игра 
улога, говорне 
игре 

Ангажованос
т ученика, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 

ЈЕ
ЗИ

ЧК
А

 К
У

Л
ТУ

РА
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Вербална, 
текстуална, 
демонстр. 
пис. 
радова,учење 
кроз игру 
рад у пару, 
групни, 
фронтални 

Текстови, 
Дидактичка 
средства,  
плакати, 
Илустрације 
квиѕови 

Осмишљавање 
приче, прављ. 
речника, 
именика, писање 
дневника, 
Грађ. речи и 
реченица, 
драматизација 

 
Ангажованос
т ученика, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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 -Правилно саставља дужу и потпуну 
реченицу и спаја више речи у краћу 
целину; 
-Користи различите облике усменог и 
писменог   изражавања: 
препричавање, причање, описивање; 

допуњавање реченица, опис 
бића и предмета. 
Сценско приказивање 
драмског/драматизованог 
текста. 

Експеримент и истраживачка настава 
уопште подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност 
уочавања односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења 
личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност 
сарадње са другима 
 
 
 
Практично искуство 
Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне 
примене знања и вештина стечених у 
школи. 
 

    

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 О

БР
А
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В
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С
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Н

Д
А
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Књижевност 
1СЈ.1.2.1. , 1СЈ.1.2.2. , 1СЈ.1.2.4. , 1СЈ.1.2.5., 1СЈ.1.5.2. , 1СЈ.1.5.3. , 1СЈ.1.5.4. , 1СЈ.2.5.2, 1СЈ.2.5.3, 1СЈ.2.5.4, 1СЈ.2.5.5, 1СЈ.2.5.6, 1СЈ.3.5.1., 1СЈ.3.5.2., 1СЈ.1.2.6. , 1СЈ.1.2.7. , 1СЈ.1.2.8.  , 1СЈ.2.2.1. , 
1СЈ.2.2.2., 1СЈ.2.2.3. , 1СЈ.2.2.4. , 1СЈ.2.2.5. , 1СЈ.2.2.6. , 1СЈ.2.2.7. , 1СЈ.2.2.8., 1СЈ.2.2.9., 1СЈ.2.2.10, 1СЈ.3.2.1., 1СЈ.3.2.3.    1СЈ.1.5.1 
Језик 
1СЈ.0.1.1. , 1СЈ.0.1.5. , 1СЈ.0.1.6. , 1СЈ.0.1.7., 1СЈ.1.4.1. , 1СЈ.1.4.2. , 1СЈ.1.4.3., 1СЈ.1.4.4. , 1СЈ.1.4.5. , 1СЈ.2.4.1., 1СЈ.2.4.2., 1СЈ.2.4.3., 1СЈ.2.4.4., 1СЈ.2.4.5., 1СЈ.2.4.6., 1СЈ.2.4.7., 1СЈ.2.4.8., 1СЈ.2.4.9., 
1СЈ.3.4.4., 1СЈ.3.4.5. 
Језичка култура 
СЈ.1.3.1., 1СЈ.1.3.2., 1СЈ.1.3.3., 1СЈ.1.3.4., 1СЈ.1.3.5., 1СЈ.1.3.6., 1СЈ.1.3.7., 1СЈ.1.3.8., 1СЈ.1.3.9, 1СЈ.1.3.10, 1СЈ.2.3.1. , 1СЈ.2.3.3. , 1СЈ.2.3.4. , 1СЈ.2.3.5. , 1СЈ.2.3.6. , 1СЈ.2.3.7. , 1СЈ.2.3.8. , 1СЈ.2.3.9. , 
1СЈ.3.3.1. , 1СЈ.3.3.5. ,1СЈ.3.3.6. 
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Назив предмета     МАТЕМАТИКА 
Циљ                      Циљ учења предмета математика 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                     други 
Годишњи               180 часова 
фонд часова 

Обла 

ст/Те 

ма 

 

 

Трај. 
прог. 
(бр.ча 

сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

 

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредметних компетенција 
/ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТА
ВНА 

СРЕДС
ТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

БР
О

ЈЕ
В

И
   

 .  
 
 
 

145 
 
 
 
 
 
 
 

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   ) дате 

величине; 
– изрази одређену суму новца преко 

различитих апоена; 
– прочита број записан римским 
цифрама и напише дати број 
римским цифрама; 
– прикаже мањи број података у 

таблици и стубичастим дијаграмом; 
уочи правило и одреди следећи члан 
започетог низа; 

 
Први део 
Сабирање и одузимање са 
преласком. Замена места и 
здруживање сабирака. 
Веза сабирања и одузимања. 
Једначине са једном 
операцијом (сабирање 
или одузимање). Римске 
цифре I, V, X, L, C 
 
Други део 
Множење и дељење (таблично) 
Нула и јединица 
као чиниоци; 
нула као 
дељеник. Замена 
места и 
здруживање 
чинилаца. 
 
Трећи део 
Редослед рачунских операција. 
Множење и дељење збира и 
разлике бројем. 
Веза множења и дељења. 
Једначине са једном операцијом 
(множење или дељење). 
Бројевни изрази. Формирање 
израза на основу реалистичних 
ситуација. 
Разломци облика  , 1 ≤ n ≤ 10, 

визуелно и симболичко 
представљање. 
 
 
 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

• Компетенција за целоживотно учење  

• Комуникација  

• Рад с подацима и информацијама  

• Дигитална компетенција  

• Решавање проблема  

• Сарадња  

• Одговорно учешће у демократском друштву  

• Одговоран однос према здрављу  

• Одговоран однос према околини  

• Естетичка компетенција  

• Предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву.   

 
Начин развоја међупредметних компетенција 
Ученички пројекти  - проблемски и истраживачки 
усмерена настава 
Уважавање иницијативе ученика у процесу учења 
и његове унутрашње мотивације и тиме стављање 
ученика у позицију субјекта, а не објекта, тј. 
главног носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или 
групни, може обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или више 
предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено 
учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој креативних 
приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина 
и компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта 
посла. 

 
 
 
Илустр.дем 
Граф.радова 
Хеуристичка 

Индивид. 
Фронтални 
Рад у пару 

 

 
 
 
Дид.сред

с. 
Припр.за

даци, 
Збирке 
задатака 
Прибор 

за 
мерење 

и 
цртање, 

Припрем
љени 
задаци 

 
 

 
Цртање, 

Конструисање 
Мерење 

Решавање 
задатака 

 
 
 

Посматрање 
Белешке 
разговор 
Тестови 

Праћење и 
евидентирање 
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– 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; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– изрази дужину у различитим 

јединицама за мерење дужине; 
– измери дужину дужи и нацрта дуж 

дате дужине 
– чита и запише време са часовника; 

користи јединице за време у 
једноставним ситуацијама 

 
 
Први део 
Дуж, права и полуправа. Тачка и 
права. Отворена и затворена 
изломљена линија. 
Графичко надовезивање дужи. 
Дужина изломљене линије. 
Обим геометријских фигура без 
употребе формула. 
Други део 
Цртање правоугаоника, квадрата 
и троугла на квадратној мрежи, 
на тачкастој мрежи. 
Симетричне фигуре. 
Подударност фигура 
(интуитивно). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мерење дужине стандардним 
мерним јединицама (m, dm, cm). 
Мерење времена (дан, месец, 
година, час, минут). 

 
Лични планови учења 
Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве лични план 
учења. Када прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да им се пружи прилика 
да искусе и увежбају само-процену и вршњачку 
процену. Овакво искуство је неопходно за 
припрему за целоживотно учење и директно 
доприноси развоју компетенције учити како се 
учи. 
Групни и тимски рад 
Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене на постизање 
заједничког циља, представља ефикасно средство 
за постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу  (различито порекло, 
стилови учења, искуства, интересовања и 
аспирације – један исти приступ не може да 
одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број 
умова усмерава на исти проблем. 
Експерименти 
Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и усвоје 
нове чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност посматрања и 
уочавања, развој логичног мишљења (анализа, 
синтеза, апстракција, генерализација), повезивање 
теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања 
односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења 
личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 
Практично искуство 
Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне примене 
знања и вештина стечених у школи. 

 
 
 
 

Илустр.дем 
Граф.радова 
Хеуристичка 

Индивид. 
Фронтални 
Рад у пару 

 

 
 
 
 

Дид.сред
с. 

Припр.за
даци, 

Збирке 
задатака 

 
 
 
 

Бројање и 
упоређивање  

решавање 
проблема, 

експеримент 
 

 
 
 
 

Посматрање 
Белешке 
разговор 
Тестови 

Праћење и 
евидентирање 

 

М
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Е 

И
 М

ЕР
Е 
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Практичан 
рад 

Ил.демонстр. 
Граф. радова 

Индивид. 
Групни. 

Фронтални 

 
 
 
Модели 
Прибор 

за 
мерење 

Предмет
и и 
објекти 
из 
непосред
не 
околине 

 
 
 

Процењивање 
Мерење 

Упоређивање 
Решавање 
проблема 

 
 
 

Посматрање 
Белешке 
разговор 
Тестови 

Праћење и 
евидентирање 
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Основни ниво 1МА.1.1.1. , 1МА.1.1.4. , 1МА.1.2.3. , 1МА.1.2.2. , 1МА.1.3.2. , 1МА.1.3.1.  
1МА.1.4.4. 

 
Средњи ниво 

1МА.2.1.1. , 1МА.2.1.3. , 1МА.2.1.5. , 1МА.2.1.4.  
1МА.2.2.1. , 1МА.2.2.2.  
1МА.2.4.5. 

Напредни ниво 1МА.3.1.1. , 1МА.3.1.2. , 1МА.3.1.4. , 1МА.3.1.3.  



 

147 

Назив предмета     СВЕТ ОКО НАС 
Циљ                          Циљ учења предмета свет око нас јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 
Разред                       други 
Годишњи фонд        72 часа 
часова 

Обла 

ст/Те 

ма 

 

 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

 

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

 

          
НАСЕЉЕ СА 
ОКОЛИНОМ 

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; 
– се понаша 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; 
– 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 

Групе људи: родбина, 
(ван)школска заједница, 
становници насеља. Права и 
обавезе чланова група. 
Однос потреба и жеља. 
Правила понашања појединаца и 
група. Породични, школски и 
празници насеља. 
 
Симболи Републике Србије: грб, 
застава и химна. Типови насеља: 
село, град. 
Здрав начин живота: хигијена 
тела, разноврсна исхрана, број 
оброка, боравак у природи и 
физичка активност. 
Врсте саобраћаја (копнени, 
водни и ваздушни и 
одговарајућа превозна 
средства). 
Безбедно понашање у 
саобраћају у насељу (кретање 
улицом и путем без тротоара, 
прелажење улице и пута без 
пешачког прелаза. 
Правила понашања у превозним 
средствима (аутомобил и јавни 
превоз). 
Временске непогоде (олуја, 
град, мећава) и безбедно 
понашање у затвореном и на 
отвореном простору. 
 
Материјали (дрво, камен, метал, 
стакло, гума, пластика, папир, 
тканина, глина/пластелин) и 
производи људског рада. 
Еластичност материјала. 
Својства материјала одређују 
њихову употребу. 
Нова намена предмета 
направљених од различитих 

Међупредметне компетенције 

• Компетенција за целоживотно учење  

• Комуникација  

• Рад са подацима и информацијама  

• Дигитална компетенција  

• Решавање проблема  

• Сарадња  

• Одговорно учешће у демократском 
друштву  

• Одговоран однос према здрављу  

• Одговоран однос према околини  

• Естетичка компетенција  
Предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву   
 
Начин развоја међупредметних 
компетенција 
 
Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 
Уважавање иницијативе ученика у процесу 
учења и његове унутрашње мотивације и 
тиме стављање ученика у позицију субјекта, 
а не објекта, тј. главног носиоца процеса 
образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални 
или групни, може обухватити рад у школи и 
код куће, може бити задат у склопу једног 
или више предмета. У сваком случају овај 
приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за 
сопствено учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој 
креативних приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких 
вештина и компетенција сналажења у 
конфликтима; 

 
Учење кроз 
игру, учење 
откривањем, 
вербално-
текстуална, 
писаних 
радова, 
индивидуалн
и, групни и 
рад у пару, 
фронтални 
 

 

 
Текстови, 
плакати, 
илустрације,  
слике , ЦД, 
пројектор,  
аудитивна 
средства 
 
 
 

 
Игровне 
активности, 
говорне игре, 
такмичења,  
Посматрање, 
Описивање, 
Груписање, 
Праћење, 
Процењивање 
Бележење, 
Стварање, 
практиковање 

 

 
Ангажованос
т ученика, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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Учење кроз 
игру, учење 
откривањем, 
вербално-
текстуална, 
писаних 
радова, 
индивидуалн
и, групни и 
рад у пару, 
фронтални 
 

Текстови, 
плакати, 
илустрације,  
слике , ЦД, 
пројектор,  
аудитивна 
средства 
 

Игровне 
активности,  
Посматрање, 
Описивање, 
Груписање, 
Праћење, 
Процењивање 
Бележење, 
Стварање, 
практиковање 
 

Ангажованос
т ученика, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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Учење кроз 
игру, учење 
откривањем, 
вербално-
текстуална, 
писаних 
радова, 
индивидуалн
и, групни и 
рад у пару, 
фронтални 
 

 
 
Текстови, 
плакати, 
илустрације,  
слике , ЦД, 
пројектор,  
аудитивна 
средства 
 

 
 
Игровне 
активности, 
говорне игре, 
такмичења,  
Посматрање, 
Описивање, 
Груписање, 
Праћење, 
Процењивање 
Бележење, 
Стварање, 
практиковање 
 

 
 
Ангажованос
т ученика, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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одговарају употреби 
предмета; 
– пронађе нову намену 
коришћеним предметима; 
– наводи примере различитих 
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; 
– 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; 

материјала. Занимања људи у 
граду и селу. 
 
Различити облици кретања тела 
(хода, скаче, трчи, пада, лети, 
плива, котрља се, клизи). 
Утицај облика тела, подлоге и 
средине на кретање по равној 
подлози и пређено растојање 
тела. 
Сналажење у насељу помоћу 
адресе (улица, кућни број) и 
карактеристичних објеката. 
Сналажење у времену у односу 
на временске одреднице: минут, 
сат, дан, седмица, месец, година, 
датум, годишња доба. 
Средства за мерење времена: 
часовник, календар, лента 
времена. 
 
Рељеф и облици рељефа: 
узвишења, (брдо, планина) 
удубљења (долине, котлине) и 
равнице. 
Рељеф у насељу и околини. 
Облици појављивања воде: 
површинске воде (текуће, 
стајаће) и њихови делови 
(извор, ток, корито, обала). 
Површинске воде у насељу и 
околини. 
Заједничке особине живих бића 
(дисање, исхрана, раст, 
остављање потомства). 
Функције (улога) делова тела 
живих бића. 
Разноврсност биљака у 
окружењу (зељасте и дрвенасте; 
лишћарске и четинарске). 
Разноврсност животиња у 
околини (домаће и дивље; 
биљоједи, месоједи и 
сваштоједи). 
Значај биљака и животиња за 
човека. 
Улога човека у очувању 

- Уочавање и планирање организационог 
аспекта посла. 
 
Лични планови учења 
Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве лични 
план учења. Када прикупе одређено 
искуство, у следећем кораку важно је да им 
се пружи прилика да искусе и увежбају 
само-процену и вршњачку процену. Овакво 
искуство је неопходно за припрему за 
целоживотно учење и директно доприноси 
развоју компетенције учити како се учи. 
 
Групни и тимски рад 
Сарадничко учење, кроз разноврсне 
активности у малој групи које су усмерене 
на постизање заједничког циља, представља 
ефикасно средство за постизање академских 
и социјалних постигнућа. Оно полази од 
претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције 
знања; 
- учење зависи од богатства контекста – 
богатији контекст представља изазов за 
ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу  
(различито порекло, стилови учења, 
искуства, интересовања и аспирације – 
један исти приступ не може да одговара 
свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број 
умова усмерава на исти проблем. 
 
Експерименти 
Метода вештачког изазивања природних 
појава омогућава ученицима да их детаљно 
упознају и истраже, као и да провере 
постојеће идеје и усвоје нове чињенице и 
научно размишљање. Експеримент развија 
способност посматрања и уочавања, развој 
логичног мишљења (анализа, синтеза, 
апстракција, генерализација), повезивање 
теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава 
уопште подржавају и развијају: 

 
Учење кроз 
игру, учење 
откривањем, 
вербално-
текстуална, 
писаних 
радова, 
индивидуалн
и, групни и 
рад у пару, 
фронтални 
 

 
Текстови, 
плакати, 
илустрације,  
слике , ЦД, 
пројектор,  
аудитивна 
средства 
 

 
 
 
 
Игровне 
активности, 
говорне игре, 
такмичења,  
Посматрање, 
Описивање, 
Груписање, 
Праћење, 
Процењивање 
Бележење, 
Стварање, 
практиковање 
 

 
Ангажованос
т ученика, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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– 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. 

природе (штедња производа 
који се користе у 
свакодневном животу, 
разврставање отпада на 
предвиђена места, брига о 
биљкама и животињама). 
Сунчева светлост и топлота, 
вода, ваздух и земљиште – 
неопходни услови за живот. 
Промене у природи и 
активности људи у зависности 
од годишњих доба. 

- Систематско размишљање, способност 
уочавања односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења 
личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност 
сарадње са другима 
Практично искуство 
Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне 
примене знања и вештина стечених у 
школи. 
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Основни ниво 
 
 

1ПД.1.5.1. зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови 
1ПД.1.5.2. зна основна правила понашања у породици, школи и насељу 
1ПД.1.5.4. зна који су главни извори опасности по здравље и живот људи и основне 
мере заштите 
1ПД.1.5.5. зна поступке за очување и унапређивање људског здравља 
1ПД.1.6.2. зна основне типове насеља и њихове карактеристике 
1ПД.1.6.3. зна географски положај и основне одреднице државе Србије: територија, границе, главни град, симболи, становништво 
1ПД.1.3.4. зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност,  
провидност 
1ПД.1.3.5. зна да својства материјала одређују њихову употребу и препознаје 
примере у свом окружењу 
1ПД.1.4.1. уме да препозна кретање тела у различитим појавама 
1ПД.1.4.2. зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и десна страна, 
стране света, адреса, карактеристични објекти 
1ПД.1.4.4. зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, 
1ПД.1.4.5. уме да прочита тражене информације са часовника и календара 
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 и неповољно деловање човека по очување природе 
1ПД.1.3.1. зна основна својства воде, ваздуха и земљишта 
1ПД.1.3.2. зна да су вода у природи, ваздух и земљиште састављени од више 
материјала 
1ПД.1.6.1. зна основне облике рељефа и површинских вода 

 
Средњи ниво 
 

1ПД.2.5.1. зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова  
1ПД.2.5.2. зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама 
1ПД.2.4.1. зна да кретање тела зависи од врсте подлоге и 
облика тела 
1ПД.2.4.5. уме да пронађе и упише тражене информације на ленти времена 
1ПД.2.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима 1ПД.2.1.2. зна основне разлике између биљака, животиња и људи 
1ПД.2.1.3. примењује вишеструке критеријуме класификације живих бића  
1ПД.2.1.4. зна улогу основних делова живих бића 
1ПД.2.2.3. 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.2.6.1. препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом месту и у 
околини 

Напредни ниво 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 
1ПД.3.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима  
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Назив предмета    ЛИКОВНА КУЛТУРА 
Циљ                        Циљ учења предмета ликовна култура је 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. 
Разред                     други 
Годишњи фонд       72 часова 
часова 

Обла 

ст/Те 

ма 

 

 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ ( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

 

О
БЛ

И
Ц

И
 

 
 
 
 
 
 

 26 
 
 
 
 
 
 

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; 
– 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 
учио/ла и где та знања може 
применити. 
 
 
 

Облици (светлост као услов за 
опажање облика; визуелне 
карактери- стике природних и 
вештачких облика; дизајн 
предмета за свакодневну 
употребу). 
 
Супротности (обојено и 
безбојно, једноставно и 
сложено, испупчено и 
удубљено, ближе и даље...). 
 
Облик и целина (истакнути део 
целине; везивање и спајање 
облика). 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
• компетенција за учење 
• одговорно учешће у демократском 

друштву 
• естетичка компетенција 
• комуникација 
• одговоран однос према околини 
• предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 
• рад са подацима и информацијама 
• решавање проблема 
• сарадња 
        дигитална компетенција 
Начин развоја међупредметних 
компетенција 
 
Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 
Уважавање иницијативе ученика у процесу 
учења и његове унутрашње мотивације и 
тиме стављање ученика у позицију субјекта, 
а не објекта, тј. главног носиоца процеса 
образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални 
или групни, може обухватити рад у школи и 
код куће, може бити задат у склопу једног 
или више предмета. У сваком случају овај 
приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за 
сопствено учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој 
креативних приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких 
вештина и компетенција сналажења у 
конфликтима; 

 
 
Демонстрати
вна 
Експеримент
ална 
Вербална 
 
Индивидуал
ни 
Фронтални 

 
Репродукције 
Разноврсни 
материјали за 
цртање и 
сликање 
Предмети из 
непосредне 
околине 

Посматрање, 
Описивање, 
Сликање 
Цртање 
Презентовање 
Анализирање 

Ангаж.уч. 
Уч. радови  
Заинтересова
ност ученика 
 

С
П

О
РА

ЗУ
М

ЕВ
А

Њ
Е  

 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Тумачење (невербално и 
визуелно изражавање; садржај 
визуелних информација). 
 
Слика и реч (редослед радње у 
стрипу; знаци; лепо писање; 
честитке). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Демонстрати
вна 
Експеримент
ална 
Вербална 
 
Индивидуал
ни 
Фронтални 

Репродукције 
Разноврсни 
материјали за 
цртање и 
сликање 
 

Сликање 
Цртање 
Презентовање 
Анализирање 

Ангаж.уч. 
Уч. радови  
Заинтересова
ност ученика 
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Л
И

К
О

В
Н

Е 
 И

ГР
Е 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Боја (светле и тамне боје; боја и 
облик; боја и звук). 
 
Замишљања (стварност и 
машта). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Простор (обликовање простора 
– школа, учионица, соба; музеј). 
 
Кретање (кретање једног облика 
у простору; кретање више 
облика у простору). 
 
Сцена (маске, костими, 
реквизити). 
 
 
 

- Уочавање и планирање организационог 
аспекта посла. 
Лични планови учења 
Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве лични 
план учења. Када прикупе одређено 
искуство, у следећем кораку важно је да им 
се пружи прилика да искусе и увежбају 
само-процену и вршњачку процену. Овакво 
искуство је неопходно за припрему за 
целоживотно учење и директно доприноси 
развоју компетенције учити како се учи. 
Групни и тимски рад 
Сарадничко учење, кроз разноврсне 
активности у малој групи које су усмерене 
на постизање заједничког циља, представља 
ефикасно средство за постизање академских 
и социјалних постигнућа. Оно полази од 
претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције 
знања; учење зависи од богатства контекста 
– богатији контекст представља изазов за 
ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу  
(различито порекло, стилови учења, 
искуства, интересовања и аспирације – 
један исти приступ не може да одговара 
свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број 
умова усмерава на исти проблем. 
 
Експерименти 
Метода вештачког изазивања природних 
појава омогућава ученицима да их детаљно 
упознају и истраже, као и да провере 
постојеће идеје и усвоје нове чињенице и 
научно размишљање. Експеримент развија 
способност посматрања и уочавања, развој 
логичног мишљења (анализа, синтеза, 
апстракција, генерализација), повезивање 
теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава 
уопште подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност 
уочавања односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења 
личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност 
сарадње са другима 
Практично искуство 
Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне 
примене знања и вештина стечених у 
школи. 
 

 
 
 
Демонстрати
вна 
Експеримент
ална 
Вербална 
 
Индивидуал
ни 
Фронтални 

 
 
 
Репродукције 
Разноврсни 
материјали за 
цртање и 
сликање 
Предмети из 
непосредне 
околине 

 
 
 
Посматрање, 
Описивање, 
Сликање 
Цртање 
Презентовање 
Анализирање 

 
 
 
Ангаж.уч. 
Уч. радови  
Заинтересова
ност ученика 
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16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Демонстрати
вна 
Експеримент
ална 
Вербална 
 
Индивидуал
ни 
Фронтални 

 
 
 
 
Репродукције 
Разноврсни 
материјали за 
цртање и 
сликање 
Предмети из 
непосредне 
околине 

 
 
 
 
Посматрање, 
Описивање, 
Сликање 
Цртање 
Презентовање 
Анализирање 

 
 
 
 
Ангаж.уч. 
Уч. радови  
Заинтересова
ност ученика 
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Назив предмета    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. 
Разред                        други 
Годишњи фонд         36 часова 
часова 

Обла 

ст/Те 

ма 

 

 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ ( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

 

С
лу

ш
ањ

е 
му

зи
ке

 

 
 
 
 
 
 

 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити 
у стању да: 
 
– oбјасни својим речима утиске о 
слушаном делу, особине тона, 
доживљај прегласне музике и њеног 
утицаја на тело; 
– разликује различитe 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; 
– 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; 
– повезује ритам са графичким 
приказом; 
– објашњава својим речима доживљај 
свог и туђег извођења; 
– учествује у школским приредбама и 

Уметничка музика у цртаним и 
анимираним филмовима. Однос 
звук-лик, музика-радња. 
Композиције које илуструју 
различита осећања. Звук и тон 
(извори) – звуци из природе и 
окружења. 
Тон: боја (различити гласови и 
инструменти), трајање (кратак-
дуг), јачина (гласан-тих), висина 
(висок-дубок). 
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 у животу 
ученика. Музичка прича. 
Композиције различитог 
карактера и елементи музичке 
изражајности (мелодијска 
линија, темпо, ритам, 
динамика). 
Музички бонтон. Музика и 
здравље. 
Носиоци звука (цеде плејер, 
рачунар...). 
 
 
Изговор бројалице у ритму уз 
покрет. Звучне ономатопеје и 
илустрације 
Правилaн начин певања – 
држање тела и дисање. 
Правилна дикција – изговарање 
брзалица и бројалица. Певање 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
• Рад с подацима и информацијама  
• Сарадња 
• Дигитална компетенција 
• Одговоран однос према здрављу  
• Компетенција за учење  
• Одговорно учешће у демократском 

друштву  
• Естетичка компетенција  
• Комуникација   
• Решавање проблема 
• Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 
Начин развоја међупредметних 
компетенција 
 
Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 
Уважавање иницијативе ученика у процесу 
учења и његове унутрашње мотивације и 
тиме стављање ученика у позицију субјекта, 
а не објекта, тј. главног носиоца процеса 
образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални 
или групни, може обухватити рад у школи и 
код куће, може бити задат у склопу једног 
или више предмета. У сваком случају овај 
приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за 
сопствено учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој 
креативних приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких 
вештина и компетенција сналажења у 
конфликтима; 

 
 
 
Вербална 
Илустративн
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демонстрати
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Аудитивна 
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средства 

 

 
 
 

Слушање 
Препознавање 
Импровизов. 

Пантомима 

 
 
 

Посматрањ 
Белешке 

Вредновање 
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Игре 
Кооперативн
о учење 
демонстрати
вна 

 
 
 
 

Дечји 
ритмички и 
мелодијски 

инструменти 
Музичка 
збирка 

Уџбеник 

 
 
 
 

Певање 
Свирање 

Музичке игре 
Импровиз. 

 
 
 
 
Ангажованос

т ученика 
Посматрање, 
евидентирање 
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манифестацијама; 
– направи дечје ритмичке 
инструменте; 
– осмисли покрете уз музику; 
– осмисли ритмичку пратњу за 
бројалице, песме и музичке игре 
помоћу различитих извора звука; 
– осмисли одговор на музичко 
питање; 
– осмисли једноставну мелодију на 
краћи задати текст; 
– према литерарном 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 (а1 

бела, ха1 љубичаста боја). 
Дечји и алтернативни 
инструменти и начини свирања 
на њима. Инструментална 
пратња по слуху 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. 
Свирање инструменталних 
аранжмана на дечјим 
ритмичким инструментима и на 
алтернативним изворима звука. 
Музички бонтон. 
 
 
Израда дечјих ритмичких 
инструмената од различитих 
материјала. Креирање 
сопствених покрета уз музику. 
Стварање једноставне ритмичке 
пратње коришћењем различитих 
извора звука. 
Музичка питања и одговори и 
музичка допуњалка. 
Стварање звучне приче од 
познатих музичких садржаја, 
звучних ономатопеја и 
илустрација на краћи литерарни 
текст. 
 
 
 

- Уочавање и планирање организационог 
аспекта посла. 
Лични планови учења 
Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве лични 
план учења. Када прикупе одређено 
искуство, у следећем кораку важно је да им 
се пружи прилика да искусе и увежбају 
само-процену и вршњачку процену. Овакво 
искуство је неопходно за припрему за 
целоживотно учење и директно доприноси 
развоју компетенције учити како се учи. 
Групни и тимски рад 
Сарадничко учење, кроз разноврсне 
активности у малој групи које су усмерене 
на постизање заједничког циља, представља 
ефикасно средство за постизање академских 
и социјалних постигнућа. Оно полази од 
претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције 
знања; 
- учење зависи од богатства контекста – 
богатији контекст представља изазов за 
ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу  
(различито порекло, стилови учења, 
искуства, интересовања и аспирације – 
један исти приступ не може да одговара 
свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број 
умова усмерава на исти проблем. 
Експерименти 
Метода вештачког изазивања природних 
појава омогућава ученицима да их детаљно 
упознају и истраже, као и да провере 
постојеће идеје и усвоје нове чињенице и 
научно размишљање. Експеримент развија 
способност посматрања и уочавања, развој 
логичног мишљења (анализа, синтеза, 
апстракција, генерализација), повезивање 
теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава 
уопште подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност 
уочавања односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења 
личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност 
сарадње са другима 
Практично искуство 
Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне 
примене знања и вештина стечених у 
школи. 
 

 
 
 
 
Стваралачко 
учење 
Игре 
Музичка 
драматизациј
а 
Свирање 

 
 
 
 
Мелодијски и 

ритмички 
инструменти 
Музичке игре 

Музичка 
збирка 

 
 
 
 

Свирање 
Импровизов. 

Стварање 
креирање 

 

 
 
 
 

Посматр. 
Праћење 

Евидентир. 
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Назив предмета     ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
Циљ                          Циљ учења предмета физичко и здравствено васпитање 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. 
Разред                     други 
Годишњи               108 часова 
фонд часова 

Обла 

ст/Те 

ма 

 

 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ ( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити 
у стању да: 
 
– примени једноставне, двоставне 
општеприпремне вежбе (вежбе 
обликовања); 
– правилно изведе вежбе, разноврсна 
природна и изведена кретања; 
– комбинује и користи усвојене 
моторичке вештине у игри и у 
свакодневном животу; 
– одржава равнотежу у различитим 
кретањима; 
– разликује правилно од неправилног 
држања тела и правилно држи тело;  
– примењује правилну технику 
дисања приликом вежбања; 
– изведе кретања, вежбе и 
кратке саставе уз музичку пратњу; 
– игра дечји и народни плес; 
– користи основну терминологију 
вежбања; 
– поштује правила понашања 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 фер и бодри учеснике у игри; 
– прихвати сопствену победу и пораз; 
– уредно одлаже своје ствари пре и 
након вежбања; 
– наведе делове свога тела и препозна 
њихову улогу; 
– уочи промену у расту код себе и 
других; 

Вежбе за развој снаге. 
Вежбе за развојпокретљивости. 
Вежбе за развој издржљивости.  
Вежбе за развој брзине. 
Вежбе за развој координације. 
 
Ходање и трчање 
Ходање:  
– кратким корацима, 
– дугим корацима, 
– у различитом ритму, 
– ходање са реквизитом, 
– ходање са променом, правца и 
смера. 
- ходање комбиновано са 
различитим покретима, 
- ходање преко ниских 
препрека, 
- елементарне игре са ходањем. 
Техника трчања: 
– трчање преко препрека, 
– трчање са променом правца и 
смера, 
–  брзо трчање стартом из 
различитих почетних положаја, 
- трчање 30 м 
- елементарне игре са трчањем. 
Скакања  
и прескакања 
Бацања и хватања 
Пузања, 
вишења, упори и пењања 
Вежбе на тлу 
Вежбе равнотеже 
Вежбе  
са реквизитима 
Плес и Ритимика 
Полигони 
Култура вежбања и играња 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
 одговоран однос према здрављу 
- сарадња 
- компетенција за учење 
- решавање проблема 
- комуникација 
- одговорно учешће у демократском 
друштву 
- рад са подацима и информацијама 
- дигитална компетенција 
- естетичка компетенција 
- предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву 
-одговоран однос према околини 
Начин развоја међупредметних 
компетенција 
Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 
Уважавање иницијативе ученика у процесу 
учења и његове унутрашње мотивације и 
тиме стављање ученика у позицију субјекта, 
а не објекта, тј. главног носиоца процеса 
образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални 
или групни, може обухватити рад у школи и 
код куће, може бити задат у склопу једног 
или више предмета. У сваком случају овај 
приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за 
сопствено учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој 
креативних приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких 
вештина и компетенција сналажења у 
конфликтима; 

демонстраци
ја 
-практично 
учење 
индивидуалн
и и 
фронтални 
облик рада 
 
– спортско-
рекреативне 
активности,, 
– недеља 
школског 
спорта, 
–активности 
у природи  
– школска 
такмичења, 
корективно-
педагошки 
рад. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фронтални 

-лоптице 
-вијаче 
-пешчаник 

-вежбање,  
-играње 
-бацање 
-трчање и 
скакање 

Ангажованос
т ученика 
Посматрање, 
евидентирање 
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-струњаче 
-клупе 
-греде 
-разбој 
-дохватни 
кругови 
-рипстол 
-касетофон 
 
 
 
 

-играње 
-скакање 
-бацање 
-котрљање 
 
 
 
 

Ангажованос
т ученика 
Посматрање, 
евидентирање 
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– уочи разлику између здравог и 
болесног стања; 
– примењује здравствено-хигијенске 
мере пре, у току и након вежбања; 
– одржава личну хигијену; 
– учествује у одржавању простора у 
коме живи и борави; 
– схвати значај коришћења воћа у 
исхрани; 
– правилно се понаша за столом. 
- наведе врсте намирница у исхрани; 
- препознаје везу вежбања и уноса 
воде; 
-повеже ходање и трчање са 
позитивним утицајем на здравље; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Здравствено васпитање 
Упознај своје тело. 
Растемо. 
Видим, чујем, осећам. 
Моје здравље. 
Ко све брине о мом здрављу. 
Лична хигијена. 
Хигијена простора у коме 
живим.  
Хигијена простора у коме 
вежбам. 
Животне намирнице и правилна 
исхрана. 
Заједно за столом. 

- Уочавање и планирање организационог 
аспекта посла. 
Лични планови учења 
Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве лични 
план учења. Када прикупе одређено 
искуство, у следећем кораку важно је да им 
се пружи прилика да искусе и увежбају 
само-процену и вршњачку процену. Овакво 
искуство је неопходно за припрему за 
целоживотно учење и директно доприноси 
развоју компетенције учити како се учи. 
Групни и тимски рад 
Сарадничко учење, кроз разноврсне 
активности у малој групи које су усмерене 
на постизање заједничког циља, представља 
ефикасно средство за постизање академских 
и социјалних постигнућа. Оно полази од 
претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције 
знања; 
- учење зависи од богатства контекста – 
богатији контекст представља изазов за 
ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу  
(различито порекло, стилови учења, 
искуства, интересовања и аспирације – 
један исти приступ не може да одговара 
свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број 
умова усмерава на исти проблем. 
Експерименти 
Метода вештачког изазивања природних 
појава омогућава ученицима да их детаљно 
упознају и истраже, као и да провере 
постојеће идеје и усвоје нове чињенице и 
научно размишљање. Експеримент развија 
способност посматрања и уочавања, развој 
логичног мишљења (анализа, синтеза, 
апстракција, генерализација), повезивање 
теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава 
уопште подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност 
уочавања односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења 
личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност 
сарадње са другима 
Практично искуство 
Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне 
примене знања и вештина 
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Назив предмета     Дигитални свет 
Циљ                      Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет јесте развијање дигиталнe компетенције ученика неопходне за безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и 
развијање основа алгоритамског начина размишљања. 
Разред                     други 
Годишњи               36 часова 
фонд часова 

Обла 

ст/Те 

ма 

 

 

Трај. 
прог. 
(бр.ча 

сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

 

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ ( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.

И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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– упореди начин на који учи у школи са 
онлајн учењем путем школске 
платформе; 
– користи школску платформу за онлајн 
учење (уз помоћ наставника и/или 
родитеља/законског заступника); 
– самостално користи дигиталне 
уџбенике за учење; 
– креира, чува и поново уређује 
дигиталну слику (самостално и/или уз 
помоћ наставника) користећи 
одговарајућу апликацију; 
– својим речима објасни појам покретне 
слике; 
– креира елементе покретне слике; 
– креира једноставан графички дигитални 
материјал намењен познатој публици; 
– својим речима објасни због чега 
дигиталне уређаје повезујемо на мреже, 
укључујући интернет; 
– наведе могућности за размену 
материјала, комуникацију и заједнички 
рад (учење) које су настале захваљујући 
умрежавању дигиталних уређаја; 
– објасни добитке и ризике који 
произилазе из комуникације путем 
дигиталних уређаја; 
– разликује неприхватљиво од 
прихватљивог понашања при 
комуникацији на интернету; 
– реагује на одговарајући начин ако дође 
у додир са непримереним дигиталним 
садржајем, непознатим, злонамерним 
особама или особама које комуницирају 
на неприхватљив начин; 
– наведе неке од начина на које 
корисници дигиталних уређаја остављају 
личне податке у дигиталном окружењу; 
– организује сопствено учење у онлајн 
окружењу на начин који не угрожава 
здравље и личну безбедност, као и 
сигурност дигиталног уређаја; 

Учење путем школске 
платформе за онлајн учење. 
Учење уз помоћ дигиталних 
уџбеника. 
Креативно графичко 
изражавање коришћењем 
дигиталног уређаја. 
Умрежавање дигиталних 
уређаја и прилике за размену 
материјала, комуникацију и 
заједнички рад који из 
умрежавања произилазе. 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
 одговоран однос према здрављу 
- сарадња 
- компетенција за учење 
- решавање проблема 
- комуникација 
- одговорно учешће у демократском друштву 
- рад са подацима и информацијама 
- дигитална компетенција 
- естетичка компетенција 
- предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву 
-одговоран однос према околини 
 
Начин развоја међупредметних компетенција 
 
Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 
Уважавање иницијативе ученика у процесу 
учења и његове унутрашње мотивације и тиме 
стављање ученика у позицију субјекта, а не 
објекта, тј. главног носиоца процеса 
образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални 
или групни, може обухватити рад у школи и 
код куће, може бити задат у склопу једног или 
више предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за 
сопствено учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој 
креативних приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких 
вештина и компетенција сналажења у 
конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог 
аспекта посла. 
Лични планови учења 

 
Учење кроз 
игру, учење 
откривањем, 
вербално-
текстуална, 
писаних 
радова, 
индивидуалн
и, групни и 
рад у пару, 
фронтални 
 

 

 
Текстови, 
плакати, 
илустрације,  
слике , ЦД, 
пројектор,  
аудитивна 
средства 
 
 
 

 
Игровне 
активности, 
говорне игре, 
такмичења,  
Посматрање, 
Описивање, 
Груписање, 
Праћење, 
Процењивање 
Бележење, 
Стварање, 
практиковање 

 

 
Ангажовано
ст ученика, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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Добици и ризици који 
произилазе из комуникације 
путем дигиталних уређаја. 
Понашање на интернету – 
интернет бонтон. 
Остављање личних података 
при коришћењу дигиталних 
уређаја. 
Примерена реакција у 
случају контакта са 
непримереним дигиталним 
садржајем, непознатим, 
злонамерним особама или 
особама које комуницирају 
на неприхватљив начин. 
Организација времена и 
услова за рад при онлајн 
учењу. 
Коришћење дигиталних 
уређаја и заштита животне 
средине. 

 
Учење кроз 
игру, учење 
откривањем, 
вербално-
текстуална, 
писаних 
радова, 
индивидуалн
и, групни и 
рад у пару, 
фронтални 
 

 

 
Текстови, 
плакати, 
илустрације,  
слике , ЦД, 
пројектор,  
аудитивна 
средства 
 
 
 

 
Игровне 
активности, 
говорне игре, 
такмичења,  
Посматрање, 
Описивање, 
Груписање, 
Праћење, 
Процењивање 
Бележење, 
Стварање, 
практиковање 

 

 
Ангажовано
ст ученика, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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– предложи начине одлагања 
електронског отпада који не угрожавају 
животну средину; 
– својим речима објасни појам алгоритам; 
– анализира једноставан познати 
поступак који садржи понављања 
одређених радњи и представи га 
алгоритамски; 
– креира одговарајући рачунарски 
програм у визуелном програмском 
језику; 
– анализира једноставан програм креиран 
у визуелном програмском језику и 
објасни шта и на који начин тај програм 
ради; 
– уочи и исправи грешку у једноставном 
програму, провери ваљаност новог 
решења и по потреби га додатно поправи 
(самостално или сараднички); 
– креира програм у визуелном 
програмском језику којим управља 
понашањем расположивог физичког 
дигиталног уређаја. 

Разлагање проблема на мање 
целине. 
Осмишљавање алгоритама 
линијске и цикличне 
структуре који води до 
решења једноставног 
проблема. 
Креирање рачунарског 
програма у визуелном 
програмском језику. 
Анализа постојећег 
програма креираног у 
визуелном програмском 
језику и тумачење функције 
блокова од којих је сачињен. 
Управљање понашањем 
физичког дигиталног уређаја 
креирањем програма у 
визуелном програмском 
језику. 
Уочавање и исправљање 
грешака у програму. 

Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве лични 
план учења. Када прикупе одређено искуство, 
у следећем кораку важно је да им се пружи 
прилика да искусе и увежбају само-процену и 
вршњачку процену. Овакво искуство је 
неопходно за припрему за целоживотно учење 
и директно доприноси развоју компетенције 
учити како се учи. 
Групни и тимски рад 
Сарадничко учење, кроз разноврсне 
активности у малој групи које су усмерене на 
постизање заједничког циља, представља 
ефикасно средство за постизање академских и 
социјалних постигнућа. Оно полази од 
претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – 
богатији контекст представља изазов за 
ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу  
(различито порекло, стилови учења, искуства, 
интересовања и аспирације – један исти 
приступ не може да одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број 
умова усмерава на исти проблем. 
Експерименти 
Метода вештачког изазивања природних 
појава омогућава ученицима да их детаљно 
упознају и истраже, као и да провере постојеће 
идеје и усвоје нове чињенице и научно 
размишљање. Експеримент развија способност 
посматрања и уочавања, развој логичног 
мишљења (анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије са 
праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност 
уочавања односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења 
личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње 
са другима 
Практично искуство 
Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне 
примене знања и вештина 

 
Учење кроз 
игру, учење 
откривањем, 
вербално-
текстуална, 
писаних 
радова, 
индивидуалн
и, групни и 
рад у пару, 
фронтални 
 

 

 
Текстови, 
плакати, 
илустрације,  
слике , ЦД, 
пројектор,  
аудитивна 
средства 
 
 
 

 
Игровне 
активности, 
говорне игре, 
такмичења,  
Посматрање, 
Описивање, 
Груписање, 
Праћење, 
Процењивање 
Бележење, 
Стварање, 
практиковање 

 

 
Ангажовано
ст ученика, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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Предмет: енглески језик Разред: други разред Фонд: 72 часа годишње 

Обла
ст/Те

ма 

 

Трај. 
прогр.
(бр.ча
сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и диференцираним 
и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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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. 
 
Ученик треба да:  
-разуме и реагује на краћи 
усмени и писани текст у вези са 
познатим темама, 
- чита са разумевањем кратке 
текстове и у писаној форми 
изражава краће поруке према 
познатом узору поштујући 
правила писаног кода 
-остварује комуникацију са 
саговорницима размењујући 
кратке информације 
- препознаје основне принципе 
граматике  
- препознаје гласове, акценат, 
ритам и интонацију 
-разуме кратке дијалоге, приче 
и песме 
-разуме и реагује на кратке 
усмене поруке у вези са личним 
искуством и активностима на 
часу 
-препознаје слова, написане 
речи и реченице и поштује 

-поздрављ,представљ ;                                  
-школски простор;                -
предмети у школи;                    
-боје 

1. Компетенција за целоживотно учење  

2. Комуникација  

3. Решавање проблема  

4. Сарадња  

5. Одговорно учешће у демократском друштву  

6. Одговоран однос према околини  

7. Естетичка компетенција  

8. Рад с подацима и информацијама  

 

 

Начин развоја међупредметних компетенција 

 

Ученички пројекти  - проблемски и истраживачки усмерена 
настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења и његове 
унутрашње мотивације и тиме стављање ученика у позицију 
субјекта, а не објекта, тј. главног носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или групни, може 
обухватити рад у школи и код куће, може бити задат у склопу 
једног или више предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и интересовањима и њихов 
даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено учење и 
делање; 
- Препознавање изазова и структурирање проблемских ситуација, 
као и развој креативних приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина и компетенција 
сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта посла. 
 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да самостално уче и сходно 
томе праве лични план учења. Када прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да им се пружи прилика да искусе и 
увежбају само-процену и вршњачку процену. Овакво искуство је 
неопходно за припрему за целоживотно учење и директно 
доприноси развоју компетенције учити како се учи. 
 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у малој групи 
које су усмерене на постизање заједничког циља, представља 

ДИЈАЛОШКА 
МОНОЛОШКА 
ИЛУСТРАТИВ
НО-
ДЕМОНСТРАТ
ИВНА 
 
РАД У МАЛОЈ 
И ВЕЛИКОЈ 
ГРУПИ И 
ПАРУ, 
ИНДИВИДУАЛ
НИ РАД, 
ФРОНТАЛНИ 
РАД, 

-крпене лутке,       
-постери;                
-играчке;                        
-флеш-
картице,           
-цд 
-уџбеници;   
- наставни 
листићи 
-лаптоп 
-пројетор 
-мобилни 
телефон/таблет 
-рециклажни 
материјали 
-лопта 
-свеска     
-друштвене 
игре              
- костими, 
маске 

-слушање, 
понављање,       
-показивање;      
-рецитовање,        
-игре погађ.           
–драматизац. 
- друштвене игре 
- игре сакривања 
- сечење 
-лепљење 
-цртање 
-сарадња у групи 
-импровизација 
- бојење 
-цртање по 
диктату 
- пантомима 
 
 

- Иницијално 
тестирање 
-Формативно 
оцењивање 
(процена 
знања током 
савладавња 
програма и 
процеса 
стицања 
компетенције) 
-сумативно 
оцењивање  
- оствареност 
исхода и 
стандарда 
- активност и 
заинтересован
ост за рад на 
часу 
- сарадња у 
групном раду 
-способност 
импровизациј
е 
- 
функционална 
употреба 
језика у 
реалној 
комуникативн
ој ситуацији 
процењивати 
учешће 
-однос према 
друговима, 
однос према 
обавезама, 
укљученост у 
рад у пару, 
групни рад, 
тимски рад, 
процена од 
стране 
ученика 
наставног 

2
. 
М

ој
и 

др
уг

ов
и 
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-нови другови, упознавање;           
-локација и положај у 
простору                              -
именовање намештаја и 
просторија у кући 
-слушање и драматизација 
приче 

3
. 

П
ор

од
иц

а 
и 

бл
ис

ко
 о

кр
уж

ењ
е 

8 

-чланови уже породице;          
-шира породица;                    -
суседи;   -пријатељи;                       
-описивање ликова;           -
именовање делова тела; -
изражавање бриге и 
др.емоција;             -
именовање дана у недељи,                   

4.
 П

ра
зн

иц
и 

8 

--Божић , Нова година;            
-рођендан, -позив на активн.  
-честит, изражав. 
захвалности, жеље; -
именовање мес; 
-венчање -именовање и 
описивање одевних предмета      

5.
С

по
рт

ов
и 

12 

-слушање и драматизација 
приче; 
 
способности:изражавање и 
употреба глагола који 
означавају физичке 
способности 
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6.
Ж

ив
от

ињ
е 

8 

правописне знаке приликом 
читања 
-разуме основна значења 
кратких писаних и 
илустрованих текстова 
-разговетно иѕговара гласове, 
акцентује речи, поштује ритам 
и интонацију 
-даје основне информације о 
себи и свом окружењу 
-описује познату радњу или 
ситуацију 
-са саговорницима размењује 
неколико основних исказа у 
вези са датом ситуацијом 
-размењује информације о 
времену 
-учествује у комуникацији 
-поштујући правопис 
преписује, допуњава и пише 
речи и краће реченице 
-пише своје личне податке 
-прави спискове са различитим  
наменама(куповина, 
рођендани...) 
-попуњава честитку 
-препознаје освовне граматичке 
елементе 
 
 
 

-описивање животиња 
-описивање делова тела 
животиња 
-животињеу зоо врту  
-слушање и драматизација 
приче 
-читање речи за животиње 

ефикасно средство за постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији контекст 
представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке перспективе у 
учионицу  (различито порекло, стилови учења, искуства, 
интересовања и аспирације – један исти приступ не може да 
одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број умова усмерава на 
исти проблем. 
 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава омогућава 
ученицима да их детаљно упознају и истраже, као и да провере 
постојеће идеје и усвоје нове чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност посматрања и уочавања, развој 
логичног мишљења (анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште подржавају и 
развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања односа међу 
појавама 
- Апстракцију, способност откривања правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења личног пута у 
трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са другима 
 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и склоности стичу 
способност практичне примене знања и вештина стечених у 
школи. 

часа, 
ангажовања и 
знања других 
ученика и 
процена 
сопственог 
рада и 
напредовања 

7.
Х

ра
на

 

6 

-храна коју волим и не волим 
-прича о вили Зубић 
-читање речи за храну 
-слушање и драматизација 
приче 

8.
О

кр
уж

ењ
е 

12 

-слушање и драматизација 
приче  
-саобраћај, понашање у 
саобраћају; 
-град и село 
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Предмет: верска настава - православни катихизис Разред: други разред Фонд: 36 часова годишње 

Обл
аст/ 
Тем

а 

 

Трај. 
прогр. 
(бр. 
часова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја међупредметних компетенција 
/ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1.
У

во
д 

1 

Циљ наставе православног катихизиса 
(веронауке) у трећем разреду основне 
школе јесте да пружи целовит 
православни поглед на свет и живот, 
уважавејући две димензије: историјски 
и хришћански живот (историјску 
реалност цркве) и есхатолошки 
(будући) живот (димензију идеалног).  
 
Задаци  
-да развије отвореност и однос према 
Богу као другој и другачијој личности у 
односу на нас, као и отвореност и однос 
према другом човеку као икони 
Божијој, личности, такође другачијој у 
односу на нас, те да се између ове две 
релације оствари узајамно зависна веза 
(свест о заједници). 
-да развије способност за постављање 
питања о целини и најдубљем смислу 
постојања човека и света, људској 
слободи, животу у заједници, феномену 
смрти, односу са природом која нас 
окружује и друго, као и одговарање на 
ова питања у светлу православне, 
хришћанске вере и искуства Цркве;  
-да изграде способности дубљег 
разумевања и вредновања културе и 
цивилизације у којој живе, успона и 
падова у историји човечанства, као и 
достигнућа у разним областима 
стваралаштва (при чему се остварује 
комплементарност са другим наукама); 

-Бог је створио 
јединствени свет и 
то као многе 
конкретне врсте ни 
из чега (узрок 
постојања света 
јесте Божија 
слобода). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Последице 
створености по 
природу и њено 
постојање 
(конкретност врста 
и бића значи и 
њихову међусобну 
раздељеност- 
индивидуалност,али 
и њихову 
потенцијалну 
пропадљивост, смрт 
зато што су 
створени ни из 
чега). 
 

Корелација:  
српски језик, енглески језик, природа и друштво, 
ликовна култура, математика, физичко 
васпитање, музичка култура, изборни предмети 
 
Начин развоја међупредметних компетенција: 
 

Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

 

Лични планови учења 

 

Групни и тимски рад 

 

Експерименти 

 

Практично искуство 

 

ФРОНТАЛНИ 
РАД И 
РАЗГОВОР 

Илустрације 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
цртање, 
посматрање, 
анализирање 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересованост 
и активно 
укључивање у 
процес наставе 
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8 
ФРОНТАЛНИ 
РАД И 
РАЗГОВОР 

Илустрације 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
цртање, 
посматрање, 
анализирање 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересованост 
и активно 
укључивање у 
процес наставе 

Л
И

ТУ
РГ

И
ЈА

-

О
ТК

РИ
В

А
Њ

Е 
БО

ГА
 

5 
ФРОНТАЛНИ 
РАД И 
РАЗГОВОР 

Илустрације 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
цртање, 
посматрање, 
анализирање 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересованост 
и активно 
укључивање у 
процес наставе 
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3 

-да помогне у одговорном обликовању 
заједничког живота са другима, у 
изналажењу равнотеже између властите 
личности и заједнице, у остварењу 
сусрета са светом (са људима 
различитих култура, религија и погледа 
на свет, са друштвом, са природом) и са 
Богом; 
-Изгради уверење да свет и све што је у 
њему створени су за вечност, да су сви 
створени да буду причасници вечног 
живота, те да из те перспективе код 
ученика развије способност 
разумевања, преиспитивања и 
вредновања сопственог односа према 
другом човека као непоновљивом бићу 
и према творевини Божијој и изгради 
спремност за покајање. 
 
Оперативни задаци  
-уоче да конкретни људи као и 
личности нису постојали пре него што 
су се родили; 
- спознају да је Бог из љубави створио 
свет за вечност; 
-уоше да је Бог створио свет као скуп 
конкретних врста;  
-запазе да је Бог на крају свега створио 
човека као личност; 
-уоче разлику између природе и 
личности код човека; 
-уоче да се структура створеног света 
огледа у Литургији. 

 
-Стварање човека 
на крају свега 
створеног по 
„икони и подобију 
Божијем“ (разлика 
змеђу природе и 
личности код 
човека). 
 
 
 
 
 
 
 
-Евхаристија као 
свет у малом 
(Литургија као 
сједињење свих 
створења преко 
човека Исуса 
Христа с Богом 
Оцем). 
 
 
 
 
 
-Стварање света и 
човека у 
православној 
иконографији. 

Корелација:  
српски језик, енглески језик, природа и друштво, 
ликовна култура, математика, физичко 
васпитање, музичка култура, изборни предмети 
 
Начин развоја међупредметних компетенција: 
 
Ученички пројекти  - проблемски и истраживачки 
усмерена настава 
 
Лични планови учења 
 
Групни и тимски рад 
 
Експерименти 
 
Практично искуство 

ФРОНТАЛНИ 
РАД И 
РАЗГОВОР 

Илустрације 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
цртање, 
посматрање, 
анализирање 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересованост 
и активно 
укључивање у 
процес наставе 

П
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Њ

Е 
 П
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РО

Д
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 ЈЕ
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7 
ФРОНТАЛНИ 
РАД И 
РАЗГОВОР 

Илустрације 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
цртање, 
посматрање, 
анализирање 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересованост 
и активно 
укључивање у 
процес наставе 

БО
Г 

ЈЕ
 С

ТВ
О

РИ
О

 С
В

ЕТ
 

12 
ФРОНТАЛНИ 
РАД И 
РАЗГОВОР 

Илустрације 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
цртање, 
посматрање, 
анализирање 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересованост 
и активно 
укључивање у 
процес наставе 
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Предмет: верска настава - католички вјеронаук  Разред: други разред Фонд: 36 часова годишње 

Обла
ст/Те

ма 

 

Трај. 
прогр.
(бр.ча
сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и диференцираним 
и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1.
П

О
Н

О
В

Н
О

 
ЗА

ЈЕ
Д

Н
О

 6 
РАЗВИЈАТИ ДУХ ПРИЈАТЕЉСТВА, 
ПРЕПОЗНАВАЊЕ ПРЈАТЕЉА 

ГРАДИМО ЗАЈЕДНИШТВО И 
ПРИЈАТЕЉСТВО 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА 

ИНТЕРПРЕТАЦ
ИЈСКО-
АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУРА
, МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ НА 
НАСТАВУ И У 
ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 

Љ
У

Д
И

 Н
А

 
БО

Ж
ЈЕ

М
 П

У
ТУ

 

10 
УПОЗНАВАЊЕ СТАРОЗАВЕТНИХ ЛИКОВА И 
ЊИХОВОГ ПРИЈАТЕЉСТВА,СХВАТАЊЕ 
ВЕРОВАЊА И ПОВЕРЕЊА 

АБАРАХАМ ВЕРУЈЕ У БОГА, 
БОГ НАГРАЂАЈУЈЕ 
АБРАХАМА, ЕЗАВ И ЈАКОВ, 
ЈОСИП ЕГИПАТСКИ, БОГ 
ОККРЕЋЕ ЗЛО НА ДОБРО, 
БОГ НАС ВОДИ КРОЗ ЖИВОТ 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА 

ИНТЕРПРЕТАЦ
ИЈСКО-
АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУРА
, МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ НА 
НАСТАВУ И У 
ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 

И
С

У
С

-Д
А

Р 
Н

А
 

ЗЕ
М

Љ
И

 

10 

ОЧЕКИВАЊЕ ОД ЖИВОТА, УПОЗНАТИ 
ИСУСА. ПОВЕЗИВАЊЕ ВЛАСТИТОГ ЖИВОТА 
СА ИСУСОВИМ ДОЛАСКОМ. ПОВЕЗИВАЊА 
ИСУСА И ПОРОДИЦЕ 

ЖИВОТ У НАДИ И 
ИСЧЕКИВАЊУ, ИСУС ЈЕ 
МЕСИЈА, МОЈ ДАР ИСУСУ, 
БЛАГДАНИ И ЉУБАВ 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА 

ИНТЕРПРЕТАЦ
ИЈСКО-
АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУРА
, МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ НА 
НАСТАВУ И У 
ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 

С
А

  Б
О

ГО
М

 У
 

Ж
И

В
О

Т
У

 

5 

БОЖИЈЕ ЗАПОВЕДИ КАО СМЕРНИЦЕ, 
УПОЗНАТИ И ПРИХВАТИТИ БОГА, СХВАТИТИ 
ТЕМЕЉНЕ ВРЕДНОСТИ ЖИВОТА. ВАЖНОСТ 
ПОШТОАЊА ДРУГИХ ОСОБА, СТАВ 
ПОШТОВАЊА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ 

ПУТ КА НЕБЕСКОМ ОЦУ, 
САМО ЈЕ ЈЕДАН ПРАВИ БОГ, 
ПОШТУЈ ИМЕ БОЖИЈЕ, 
ЧУВАЈ ДАР ЖИВОТА 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА 

ИНТЕРПРЕТАЦ
ИЈСКО-
АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУРА
, МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ НА 
НАСТАВУ И У 
ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 

И
С

У
С

 И
 Љ

У
БА

В 
П

РЕ
М

А
 

Љ
У

Д
И

М
А

 

5 

ПОСТАТИ СВЕСТАН СВЕТЛИХ И ТАМНИХ 
СТРАНА ЖИВОТА, УВИДЕТИ ДА ЛЕПШЕ 
ЖИВОМО АКО СЕ ПОМАЖЕМО, ПРЕОЗНАТИ 
ЗНАКОВЕ И СИМБОЛЕ ИСУСА 

ИСУС ЈЕ ЉУБАВ, ИСУС 
УСКРНУО ОД МРТВИХ, 
ЛИТУРГИСЈКИ ИЗРАЗИ 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА 

ИНТЕРПРЕТАЦ
ИЈСКО-
АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУРА
, МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ НА 
НАСТАВУ И У 
ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 
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Назив предмета     ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ                          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. 
Разред                       други 

Годишњи фонд        36 часова 

часова 

Обла
ст/Те

ма 

 

Трај. 
прогр.
(бр.ча
сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и диференцираним 
и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1
. 

Љ
уд

ск
а 

пр
ав

а 
Ја

 и
 д

ру
ги

 у
 р

аз
ли

чи
ти

м
 г

ру
па

м
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12   

 
ИСХОДИ 
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 
књижевних дела које чита и 
филмова које гледа; 
саслуша излагање саговорника 
без упадица и са уважавањем; 

Растемо, мењамо се 
Подсетимо се 
Знак наше групе 
Моја колекција беџева 
Наша  идеја за заједничку 
акцију и шта даље... 
Савети наших пријатеља 
О чему треба размишљати 
пре него што кренемо у 
акцију 
О чему још треба 
размишљати пре него шро 
кренемо у акцију 
Дневник заједничке акције1 
Дневник заједничке акције2 
Представљање акције1 
Представљање акције 2 
 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Компетенција за учење,   комуникација, сарадња,  
одговоран однос према демократском друштву, 
решавање проблема, естетичка компетенција, 
одговоран однос према здрављу, одговоран однос према 
околини, рад са подацима 
 
Начин развоја међупредметних компетенција 

 
Ученички пројекти  - проблемски и истраживачки 
усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења и његове 
унутрашње мотивације и тиме стављање ученика у позицију 
субјекта, а не објекта, тј. главног носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или групни, може 
обухватити рад у школи и код куће, може бити задат у склопу 
једног или више предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и интересовањима и њихов 
даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено учење и 
делање; 
- Препознавање изазова и структурирање проблемских 
ситуација, као и развој креативних приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина и 
компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта посла. 
 
Лични планови учења 

 

Ученици су охрабрени и подстакнути да самостално уче и 
сходно томе праве лични план учења. Када прикупе одређено 
искуство, у следећем кораку важно је да им се пружи прилика 
да искусе и увежбају само-процену и вршњачку процену. 
Овакво искуство је неопходно за припрему за целоживотно 

Интерактивне  
радионице 
Искуствено учење 
Учење кроз игру 
Фронтални 
Индивидуални  
Групни 
Дијалошка 
Монолошка 
Демонстративна 
Практичан рад 

Наставни 
листићи, 
свеска, лаптоп 
и пројектор 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
цртање, 
посматрање, 
анализирање 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересован
ост и активно 
укључивање у 
процес 
наставе 

2
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15  

 Шта смо до сада научили – 
дечја права 1 
Шта још треба да научимо – 
дечја права 2 
Права и одговорности – дечја 
права 3 
Права и правила која су нам 
важна – дечја права 4 
Права и правила која су нам 
важна – дечја права 5 
Безбедност  
Када све то знамо, хајде да 
применимо 1 
Ситуације у којој су 
угрожени и права и 
безбедност 
Са оваквим знањем можемо у 
нову заједничку акцију 
Нова заједничка акција – 
избор 
 

Интерактивне  
радионице 
Искуствено учење 
Учење кроз игру 
Фронтални 
Индивидуални  
Групни 
Дијалошка 
Монолошка 
Демонстративна 
Практичан рад 

Наставни 
листићи, 
свеска, лаптоп 
и пројектор 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
цртање, 
посматрање, 
анализирање 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересован
ост и активно 
укључивање у 
процес 
наставе 
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3.
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3 

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.  

Стварамо нове тимове и 
радимо задатке  
 
 

учење и директно доприноси развоју компетенције учити како 
се учи. 
 
Групни и тимски рад 

 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у малој групи 
које су усмерене на постизање заједничког циља, представља 
ефикасно средство за постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији контекст 
представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу  (различито порекло, стилови учења, 
искуства, интересовања и аспирације – један исти приступ не 
може да одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број умова усмерава 
на исти проблем. 
 
Експерименти 

 

Метода вештачког изазивања природних појава омогућава 
ученицима да их детаљно упознају и истраже, као и да 
провере постојеће идеје и усвоје нове чињенице и научно 
размишљање. Експеримент развија способност посматрања и 
уочавања, развој логичног мишљења (анализа, синтеза, 
апстракција, генерализација), повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште подржавају и 
развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања односа 
међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења личног пута у 
трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са другима 
 
Практично искуство 

 

Ученици зависно од својих интересовања и склоности стичу 
способност практичне примене знања и вештина стечених у 
школи. 

Интерактивне  
радионице 
Искуствено учење 
Учење кроз игру 
Фронтални 
Индивидуални  
Групни 
Дијалошка 
Монолошка 
Демонстративна 
Практичан рад 

Наставни 
листићи, 
свеска, лаптоп 
и пројектор 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
цртање, 
посматрање, 
анализирање 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересован
ост и активно 
укључивање у 
процес 
наставе 
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6  

Припрема за јавни наступ 
наступ  
Час презентације 
Оценимо наш заједнички рад 
Круг захвалности 
Путовање од првог до 
последњег часа у другом 
разреду 
Слављење 

Интерактивне  
радионице 
Искуствено учење 
Учење кроз игру 
Фронтални 
Индивидуални  
Групни 
Дијалошка 
Монолошка 
Демонстративна 
Практичан рад 

Наставни 
листићи, 
свеска, лаптоп 
и пројектор 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
цртање, 
посматрање, 
анализирање 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересован
ост и активно 
укључивање у 
процес 
наставе 
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СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 
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Назив предмета   Рецитаторска секција  
Разред                     други 
Годишњи фонд       36 часова 
часова 

Обла 

ст/Те 

ма 

 

 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

 

Је
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а 
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а 

 
 
 
 
 
 

 12 
 
 
 
 
 
 

- развијање памћења, повезивање 
опажених информација, што чини 
основу за визуелно мишљење 
 

-формирање групе и договор о 
раду, 
-култура говора, култура 
мишљења, 
-припрема програма за дечију 
недељу, 
-Стих у говорном изразу 

Корелација: енглески језик, природа и 
друштво, математика, ликовно, музичко, 
од играчке до рачунара 
 
Начин развоја међупредметних 
компетенција 
 
Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 
Уважавање иницијативе ученика у 
процесу учења и његове унутрашње 
мотивације и тиме стављање ученика у 
позицију субјекта, а не објекта, тј. главног 
носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити 
индивидуални или групни, може 
обухватити рад у школи и код куће, може 
бити задат у склопу једног или више 
предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за 
сопствено учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој 
креативних приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких 
вештина и компетенција сналажења у 
конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог 
аспекта посла. 
 
Лични планови учења 
Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве 
лични план учења. Када прикупе 
одређено искуство, у следећем кораку 
важно је да им се пружи прилика да 
искусе и увежбају само-процену и 
вршњачку процену. Овакво искуство је 
неопходно за припрему за целоживотно 

 
 
Демонстративна 
Експериментална 
Вербална 
 
Индивидуални 
Фронтални 

 
-текстови, 
-дечији 
часописи, 
- школска 
лектира 

Читање  и   
рецитовање, 
 
Говорне  игре 
 
Игре замене 
улога 

Ангаж.уч. 
Уч. радови  
Заинтересова
ност ученика 
 

К
њ
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ст

  
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- да упознају, доживе и оспособе 
се да тумаче одабрана књижевна 
дела, позоришна и друга 
уметничка дела 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Видови саопштавања 
информација-рецитација, 
глума, 
-припрема и увежбавање 
песама, 
- припрема програма за Светог 
Саву, 
-пробе, 
-обележавање Св Саве, 
-припрема за Дан жена, 
-обележавање Дана жена, 
-припрема за такмичење 
рецитатора, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Демонстративна 
Експериментална 
Вербална 
 
Индивидуални 
Фронтални 
Пад у пару 

дидактичка 
средства, 
текстови, 
-школска 
лектира, 
енциклопедије 

Драмске  игре 
Угре замене  
улога 
Нарација 
 

Ангаж.уч. 
Уч. радови  
Заинтересова
ност ученика 
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-развијање љубави према 
вредностима изражених у делима 
свих облика уметности 

-развијање љубави према 
вредностима изражених у 
делима свих облика уметности 
 

учење и директно доприноси развоју 
компетенције учити како се учи. 
Групни и тимски рад 
Сарадничко учење, кроз разноврсне 
активности у малој групи које су 
усмерене на постизање заједничког циља, 
представља ефикасно средство за 
постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од претпоставки 
да: 
- је учење активан процес конструкције 
знања; 
- учење зависи од богатства контекста – 
богатији контекст представља изазов за 
ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу  
(различито порекло, стилови учења, 
искуства, интересовања и аспирације – 
један исти приступ не може да одговара 
свима); 
- је учење социјални догађај где се већи 
број умова усмерава на исти проблем. 
 
Експерименти 
Метода вештачког изазивања природних 
појава омогућава ученицима да их 
детаљно упознају и истраже, као и да 
провере постојеће идеје и усвоје нове 
чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност 
посматрања и уочавања, развој логичног 
мишљења (анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије са 
праксом. 
Експеримент и истраживачка настава 
уопште подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност 
уочавања односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност 
налажења личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност 
сарадње са другима 
Практично искуство 
Ученици зависно од својих интересовања 
и склоности стичу способност практичне 
примене знања и вештина стечених у 
школи. 
 

 
 
 
Демонстративна 
Експериментална 
Вербална 
 
Индивидуални 
Фронтални 
Рад у пару и групи 

 
 
 
Сви 
расположиви 
цртачки, 
сликарски и  
вајарски 
материјали 

 
 
 
Сви 
расположиви 
цртачки, 
сликарски и  
вајарски 
материјали 
 

 
 
 
Ангаж.уч. 
Уч. радови  
Заинтересова
ност ученика 
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Разред: други Предмет: Час одељенског старешине Годишњи фонд часова: 36 

Обла
ст/Те

ма 

 

Трај. 
прогр.
(бр.ча
сова) 

ЦИЉЕВИ  
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ/ 

ИСХОДИ / ЗАДАЦИ  

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредметних компетенција / 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Ш
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4 

 
Циљеви: 
 
 
Развијање знања, вештина, ставова 
и вредности које оспособљавају 
ученика да успешно задовољава 
сопствене потребе и интересе, 
развија сопствену личност и 
потенцијале, поштује друге особе 
и њихов идентитет, потребе и 
интересе уз активно и одговорно 
учешће у свим сферама живота. 
 
 
Задаци: 
 
 
Подстицање  жеље за дружењем и 
уважавањем пријатеља 
 
 
Унапређивање хигијенских и 
радних навика 
 
 
Подстицање креативности и 
маште 
 
 
Изграђивање и унапређивање 
хуманих односа међу ученицима 
и способности прихварања 
различитости 
Развијање навика културног 
понашања у школи и ван ње 
 
 
Стицање нових сазнања о рађању, 
репродукцији и полним разликама 
 

Причајмо о другарству. 
Школа и здравље. 
„Прија нам фина тишина“ вежбе 
саморегулације  
- Умор – одмор – ритам радног 
дана 

Корелација:  
српски језик, енглески језик, природа и друштво, 
ликовна култура, математика, физичко васпитање, 
музичка култура, изборни предмети 
Начин развоја међупредметних компетенција 

Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења и 
његове унутрашње мотивације и тиме стављање 
ученика у позицију субјекта, а не објекта, тј. главног 
носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или 
групни, може обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или више 
предмета. У сваком случају овај приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и интересовањима 
и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено 
учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој креативних 
приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина и 
компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта 
посла. 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да самостално 
уче и сходно томе праве лични план учења. Када 
прикупе одређено искуство, у следећем кораку 
важно је да им се пружи прилика да искусе и 
увежбају само-процену и вршњачку процену. 
Овакво искуство је неопходно за припрему за 
целоживотно учење и директно доприноси развоју 
компетенције учити како се учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене на постизање 
заједничког циља, представља ефикасно средство за 

Интерактивне  
радионице 
Искуствено учење 
Учење кроз игру 
Фронтални 
Индивидуални  
Групни 
Дијалошка 
Монолошка 
Демонстративна 
Практичан рад 

Наставни 
листићи, 
свеска, лаптоп 
и пројектор 

Посматрање 
Описивање 
Практиковање 
Сакупљање 
Експериментисање 
играње   

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересован
ост и активно 
укључивање у 
процес 
наставе 
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Дечја недеља. 
Богатство различитости (порекло, 
традиција, вера, обичаји). 
Јабука сваки дан. 
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3 

Понашање у аутобусу. 
Непознати људи  и ја. 
Школа у природи (понашање ван 
куће). 
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Како спречити заразне болести. 
Подела ђачких књижица. 
 

С
аз
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о 
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-развијање односа другарства и 
сарадње са вршњацима и 
одраслима 
Сигуран сам у себе 
-Погоди како се осећам  
-Љубав међу нама 
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1 

 
Изграђивање хуманих односа међу 
половима 
 
 
Развијање другарских и 
сарадничких односа кроз игру 
Оспособљавање ученика са 
вредновање и објективно 
процењивање постигнутих 
резултата 
 
 
Развијање одговорног односа 
перема себи, окружењу и 
културном наслеђу 
 
 
Развијање мотивације ученика у 
односу на здравље и здраве 
стилове живота 
Унапређивање и усвајање здравих 
навика у исхрани 
 
 
Оспособљавање уч. за отворено 
изражавање љубави и поштовања 
према члановима породице 
Изграђивање навика културног 
опхођења 
 
 
Откривање праве мере за шалу, 
разликовање шале од ругалице 
Оспособљавање ученика да 
препознају и разумеју сопствене 
потребе и потребе других и да 
штите и остварују своје потребе на 
начин који не угрожава друге 
 
 
Оспособљавање ученика да 
разумеју неопходност правила 
која регулишу друштвени живот  
Развијање свести о штетности 
дроге, алкохола и дувана 
 
 
Развијање способности ученика за 
договор и сарадњу са вршњацима 
Развијање појма пријатељства 

реализација садржаја и 
остваривање задатака подручја 
здравственог васпитања 

постизање академских и социјалних постигнућа. 
Оно полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу  (различито порекло, 
стилови учења, искуства, интересовања и 
аспирације – један исти приступ не може да 
одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број умова 
усмерава на исти проблем. 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и усвоје 
нове чињенице и научно размишљање. Експеримент 
развија способност посматрања и уочавања, развој 
логичног мишљења (анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања 
односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања правилности 
и значења 
- Експериментисање, способност налажења личног 
пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне примене 
знања и вештина стечених у школи. 

Интерактивне  
радионице 
Искуствено учење 
Учење кроз игру 
Фронтални 
Индивидуални  
Групни 
Дијалошка 
Монолошка 
Демонстративна 
Практичан рад 

Наставни 
листићи, 
свеска, лаптоп 
и пројектор 

Посматрање 
Описивање 
Практиковање 
Сакупљање 
Експериментисање 
играње   

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересован
ост и активно 
укључивање у 
процес 
наставе 

У
 м
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 д

3
ом

у 
и 
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5 

Како помажемо родитељима 
Мами на дар 
Дан пролећа -  дан цвећа 
Бонтон: како телефонирамо 
„Да нам свима прија  -показаћу 
мојој породици шта знам“ 

 А
да

пт
ац

иј
а 

на
 

ш
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 с
оц
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иј
а 4 

Дан школе 
Стрес и управљање љутњом 
Моја душевна задовољства 
ТЕМАТСКИ ВЕЗАНО ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО (Тема: повреде и 
стања у којима је могуће указати 
прву помоћ) 

Ра
зв

иј
ањ

е 
и 

њ
ег

ов
ањ

е 
љ
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ти

 

7 

 
Понашање на јавним местима 
Дрога – бабарога 
Одлучан сам и сигуран у себе 
-Шта је то стрес 
-Бесометар 
-Моја задовољства 
ТЕМА ВЕЗАНО ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 

  
  
  

  
  
  

П
ра

зн
иц

и 3 

Нова година и Божићни празници 
 
Свети Сава 
Дан заљубљених 
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Предмет: Пројектна настава Разред: 2. Фонд часова: 36 

Обла
ст/Те

ма 

 

Трај. 

прогр.
(бр.ча
сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 
ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и диференцираним 
и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

М
ој

а 
ок

ол
ин

а 

 

Пројектна настава је 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. 
На крају другог разреда ученик би требало да буде у 
стању да:  
● правилно укључи рачунар, покрене 
програм за цртање, користи одговарајуће алатке овог 
програма, сачува свој цртеж и искључи рачунар,  
● користи интернет за учење и проналажење 
информација уз помоћ наставника,  
● правилно седи при раду за рачунаром,  
● зна да наведе могуће последице на здравље 
услед неправилног коришћења дигиталних уређаја.  
Један од важних исхода реализације 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. 
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, 
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). 

- Моја улица, 
- Град у коме живим, 
- У којој држави живим, 
- Симболи РС 

Пројектна настава је део 
целокупног образовно-
васпитног рада и прати 
наставни процес уважавајући 
специфичности наставних 
предмета у другом 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. 

Дијалошка, рад у 
пару, групни рад, 
истраживање, 
демонстративна, 
илустративна 

Рачунар, 
интернет, 
пројектор, 
паметна табла, 
новине 
„Витез“, 
оловке, свеске, 
боје, папир, 
хамер 

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 

Учешће 
ученика у 
активностима, 
продукти 
пројектних 
активности 

М
ој

а 
по

ро
ди

ца
 

 
- Чланови породице, 
- Породични празници 

Н
ас

ељ
а 

 
- Село, 
- Град 

С
ао

бр
аћ

ај
 

 

- Врсте саобраћаја, 
- Безбедност у саобраћају, 
- Саобраћај у мојој околини 

- Правила понашања у превозним 
средствима 

- Учествујем у саобраћају 
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Назив предмета: српски језик – допунска настава                       Разред: други разред Годишњи фонд часова: 36 

Обла
ст/Те
ма 

Трај. 
прогр.
(бр.ча
сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и диференцираним 
и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

је
зи

к 

То
ко

м 
го

ди
не

 

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, увежбавање и 
усавршавање гласног читања и читања у 
себи. 
Задаци: 
-стицање основних појмова о именицама, 
придевима и глаголима 
-поступно и систематично упознавање 
граматике и правописа српског језика 

-граматика 
 
-правопис 

 
-ортоепија 

Корелација: енглески језик, природа и друштво, математика, 
ликовно, музичко, од играчке до рачунара 

Начин развоја међупредметних компетенција 

Ученички пројекти  - проблемски и истраживачки усмерена 
настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења и његове 
унутрашње мотивације и тиме стављање ученика у позицију 
субјекта, а не објекта, тј. главног носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или групни, може 
обухватити рад у школи и код куће, може бити задат у склопу 
једног или више предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и интересовањима и њихов 
даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено учење и 
делање; 
- Препознавање изазова и структурирање проблемских 
ситуација, као и развој креативних приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина и компетенција 
сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта посла. 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да самостално уче и 
сходно томе праве лични план учења. Када прикупе одређено 
искуство, у следећем кораку важно је да им се пружи прилика да 
искусе и увежбају само-процену и вршњачку процену. Овакво 
искуство је неопходно за припрему за целоживотно учење и 
директно доприноси развоју компетенције учити како се учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у малој групи 
које су усмерене на постизање заједничког циља, представља 

Учење кроз 
игру, учење 
откривањем, 
вербално-
текстуална, 
писаних радова, 
индивидуални, 
групни и рад у 
пару, фронтални 

интерактивно 
учење 

говорне игре, 
проналажење 
грешака у тексту 

Ангажованост 
ученика, 
заинтересован
ост за учешће 
у различитим 
облицима 
рада, белешке, 
посматрање, 
тестови 

књ
њ

иж
ев

но
ст
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-оспособљавање за успешно служење 
књижевним језиком у различитим 
видовима усменог и писменог изражавања 
-подстицање на правилно, течно усмено и 
писмено изражавање, богаћење речника 
-Правилно и течно чит, 
-разумевање прочитаног 
-изражавање личног доживљаја 
-истицање битног              
-састав  и писање кратког текста -богаћење 
речника 

-лектира 
-читање текста 
-тумачење текста 

-функционални 
појмови 
-причање 
доживљаја 
-описвање 
-писмене вежбе 

Вербална, 
текстуална, игра 
улога, 
кооперативне, 
интерактивне, 
рад у групи, 
Индивидуални, 
фронтални, рад 
у пару 

вербално-
текстуална, 
игра улога, 
интерактивно 
учење 
 

рецитовање и 
читање,  
говорне игре, 
игре улога 

Ангажованост 
ученика, 
заинтересован
ост  за учешће 
у различитим 
облицима 
рада, белешке, 
посматрање, 
тестови 
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-оспособљавање за самостално читање, 
разумевање, тумачење прочитаног 
-развијање способности за самостално 
усмено изражавање 
-подстицање ученика на правилан и 
самосталан избор речи у реченици 

-основни облици 
усменог и 
писменог 
изражавања 
 
-усмена и 
писмена вежбања 

ефикасно средство за постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији контекст 
представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке перспективе у 
учионицу  (различито порекло, стилови учења, искуства, 
интересовања и аспирације – један исти приступ не може да 
одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број умова усмерава на 
исти проблем. 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава омогућава 
ученицима да их детаљно упознају и истраже, као и да провере 
постојеће идеје и усвоје нове чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност посматрања и уочавања, развој 
логичног мишљења (анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште подржавају и 
развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања односа међу 
појавама 
- Апстракцију, способност откривања правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења личног пута у 
трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са другима 

Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и склоности стичу 
способност практичне примене знања и вештина стечених у 
школи. 

Вербална, 
текстуална, 
демонстр. пис. 
радова,учење 
кроз игру 
рад у пару, 
групни, 
фронтални 

вербална, 
текстуална, 
демонстр., 
писаних 
радова 

описивање, 
причање, 
препричавање, 
прављење 
речника, 
осмишљавање 
приче 

Ангажованост 
ученика, 
заинтересован
ост  за учешће 
у различитим 
облицима 
рада, белешке, 
посматрање, 
тестови 
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Основни ниво 

1 СЈ. 0.1.7. Уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју 
1 СЈ. 0.1.6. Уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање 

1 СЈ. 1.3.6. Издваја наслов, углавном се држи теме 
1 СЈ. 1.3.8. Користи скроман фонд речи (у односу на узраст); правилно их употребљава 
1 СЈ. 1.3.9. Пише кратку поруку (о томе куда иде, зашто касни и сл.) 
1 СЈ. 1.4.1. Препознаје врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе) 
1 СЈ. 2.5.3. Одређује главни догађај и ликове ( који су носиоци радње) у књижевноуметничком тексту 
1 СЈ. 0.1.7. Уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју 
1 СЈ. 0.1.6. Уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање 
1 СЈ. 1.2.5. Одређује основну тему текста 
1 СЈ. 1.2.6. Разуме дословно значење текста 

Средњи ниво 

1 СЈ. 2.3.3. Пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз (ред речи у реченици, типове реченица, дужину реченице...) 
1 СЈ. 2.3.4. Држи се теме; излагање организује око основне идеје текста коју поткрепљује одговарајућим детаљима 
1 СЈ. 2.3.8. Користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синониме (нпр. На избегне понављање) 
1 СЈ. 2.4.1. Одређује врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе) 
1 СЈ. 2.4.3. Препознаје лице, род и број личних заменица у номинативу 

1 СЈ. 2.5.4. Одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова; и односе међу ликовима у књижевноуметничком тексту 
1 СЈ. 2.2.5. Одређује основни смисао текста и његову намену 
1 СЈ. 2.2.9. Издваја делове текста који су му нејасни 
1 СЈ. 2.2.7. Изводи једноставне закључке на основу текста (предвиђа даљи ток радње, објашњава расплет, уочава међусобну повезаност догађаја, на основу 
поступака јунака-актера закључује о њиховим особинама ,осећањима, намерама и сл.)  

Напредни ниво 

1 СЈ. 3.3.3. Прилагођава језичко-стилски израз типу текста 
1 СЈ. 3.3.3. Користи богат фонд речи ( у односу на узраст) 
1 СЈ. 3.4.3. Препознаје прави објекат ( у акузативу) и прилошке одредбе за место време и начин 
1 СЈ. 2.5.3. Тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући се на текст 
1 СЈ. 3.2.4. Изводи сложеније закључке на основу текста и издваја делове текста који их поткрепљују; резимира наративни текст 
1 СЈ. 3.2.5. Представља текст у одговарајућој форми ( уноси податке из текста у дату табелу или дијаграм) 
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Назив предмета     Математика – допунска настава                     
Разред                     други 

Годишњи               36 часова 
фонд часова 

Обл
аст/

Тема 

 

Трај. 
прогр.
(бр.ча
сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и диференцираним 
и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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Ученик зна да сабира и одузима 
до 100 
Правилно користи математичке 
знаке и симболе 
Уочава везе између сабирања и 
одузимања 
Познаје таблице множења и 
дељења 
Самостално решава задатке са 
једном и две операције 
Уочава везе множења и дељења 
Користи особине рачунских  

Сабирање и одузимање до 100 
Математички симболи 
Таблица множења и дељења 
Особине рачунских операција 

Корелација: српски језик, енглески језик, природа и друштво, 
ликовно, музичко, од играчке до рачунара 
 

Начин развоја међупредметних компетенција 

 

Ученички пројекти  - проблемски и истраживачки 
усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења и његове 
унутрашње мотивације и тиме стављање ученика у позицију 
субјекта, а не објекта, тј. главног носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или групни, може 
обухватити рад у школи и код куће, може бити задат у склопу 
једног или више предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и интересовањима и њихов 
даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено учење и 
делање; 
- Препознавање изазова и структурирање проблемских 
ситуација, као и развој креативних приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина и 
компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта посла. 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да самостално уче и 
сходно томе праве лични план учења. Када прикупе одређено 
искуство, у следећем кораку важно је да им се пружи прилика 
да искусе и увежбају само-процену и вршњачку процену. 
Овакво искуство је неопходно за припрему за целоживотно 
учење и директно доприноси развоју компетенције учити како 
се учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у малој групи 
које су усмерене на постизање заједничког циља, представља 
ефикасно средство за постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији контекст 
представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке перспективе 
у учионицу  (различито порекло, стилови учења, искуства, 

Илустр. 
демонстр. 
Учење 
откривањем 
Индивидуални 

Припремљени 
задаци 
Дидактички 
материјали 

Бројање 
Упоређивање 
Решавање 
једноставних 
задатака 

 
Посматрање 

Белешке 
разговор 
Тестови 

Праћење и 
евидентирање 
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Разликује и именује 
једноставне геометријске 
фигуре и њихове елементе  

Уме да се служи прибором за 
цртање 

Препознаје осно симетричне 
фигуре и подударност у 
свакодневним ситуацијама 

Решава једноставне проблем 
ситуације 

 

 

Посматрање;Графичко 
представљање,Разговор,Цртање;

Писање,Индивидуални 
подстицај;Аналитичко-

синтетичка;Истраживачка;Индив
идуални, групни, тандем, 
фронтални 

 

интересовања и аспирације – један исти приступ не може да 
одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број умова усмерава 
на исти проблем. 
 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава омогућава 
ученицима да их детаљно упознају и истраже, као и да провере 
постојеће идеје и усвоје нове чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност посматрања и уочавања, 
развој логичног мишљења (анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште подржавају и 
развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања односа међу 
појавама 
- Апстракцију, способност откривања правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења личног пута у 
трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са другима 
 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и склоности стичу 
способност практичне примене знања и вештина стечених у 
школи. 

 
Демонстративн
а 
Илустративна 
Практичних 
радова 
Графичких 
радова 
Индивидуални  

 
Прибор за 
цртање 
Модели  

 
Цртање 
Уочавање 
Упоређивање 
 

 
Посматрање 

Белешке 
разговор 
Тестови 

Праћење и 
евидентирање 
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Ученик зна да пореди, процени 
и измери дужену 

Зна да користи математичке 
термине и скраћенице 

Схвата појам времена 

Уочава односе између јединица 
упознатих мера 

Јединице мере за дужину 

Процењивање и мерење дужина  

Седмица, дан, месец, час, минут  

Час, минут 

Однос између јединица 
упознатих мера 

Мерење и мере 

   

 
Посматрање 

Белешке 
разговор 
Тестови 

Праћење и 
евидентирање 
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Д

А
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Основни ниво 

1МА.1.1.1. Зна да прочита и запише дати број,уме да упореди бројеве по величини и да прикаже број на датој бројевној полуправој 
1МА.1.1.2. Рачуна вредност бројевног израза са највише две операције сабирања и одузимања у овиру прве хиљаде 
1МА.1.1.3. Множи и дели без остатка(троцифрене бројеве једноцифреним)у оквиру прве хиљаде 
1МА.1.1.4. Уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом 
1МА.1.1.5. Уме да решава једноставне једначине у оквиру прве хиљаде 
1МА.1.3.1. Уме да прочита и формално запише разломак 1/n(n<10)и препозна његов графички приказ 
1МА.1.2.1. Уме да именује геометријске објекте у равни(квадрат,круг,троугао,правоугаоник,тачка,дуж,права,полуправа и угао)и уочава међусобне односе два геометријска 
објекта у равни(паралелност,нормалност,припадност) 
1МА.1.4.2. Зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате запремине течности(l,dl,ml) 
1МА.1.4.3 .Зна коју јединицу мере треба да употреби  за мерење задате масе(g,kg,t) 
1МА.1.4.4. Уме да чита једноставније графиконе,табеле и дијаграме 

Средњи ниво 

1МА.2.1.2. Уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближем датом броју 
1МА.2.1.3. Сабира, одузима, рачуна вредност израза 
1МА.2.1.4 .Рачуна вредност израза с највише две операције 
1МА.2.3.1. Уме да препозна разломак  a/b(b<10,a<b) када је графички приказан на фигури подељеној на b делова 
1МА.1.2.2. Зна јединице за мерење дужине и њихове односе 
1MA.2.4.3. Претвара јединице за мерење запремине течности из већих у мање 
1МА.2.4.4. Претвара јединице за мерење масе из већих у мање 

Напредни ниво 

1МА.3.1.2 .Зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени 
1МА.3.1.3. Уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција, поштујући приоритет 
1МА.3.3.1.Уме да прочита,формално запише и графички прикаже разломак a/b(b<10,a<b) 
1МА.3.2.2. Уме да израчуна обим троугла,квадрата и правоугаоника 
1МА.3.4.2. Претвара јединице за мерење запремине  течности 
1МА.3.4.3  Претвара јединице за мерење масе 
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Назив предмета     ХОР 
Разред                       други 
Годишњи фонд        36 часова 
часова 

Обла 

ст/Те 

ма 

 

 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

 

САДРЖАЈИ 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и диференцираним 
и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

   
 

 
Образовни циљ обухвата развијање 
музичког укуса, стваралачких 
способности, спонтаног изражавања, 
музичког слуха и ритма, развијање 
гласовних могућности и учвршћивање 
интонације, способност за фино 
нијансирање и изражајно певање 
применом елемената музичке 
изражајности (темпо, динамика...). 
Учешће у хору развија дечји глас, 
правилно држање, дисање, интонацију, 
изговор и артикулацију.  
Васпитни циљ обухвата развијање 
осећања припадности колективу – 
тимски рад, развијање толеранције,  
дисциплине, поштовања различитости 
и правила понашања, развијање 
одговорности појединца за успех целе 
групе, стицање самопоуздања, 
савладавање треме и пружање помоћи 
у смислу вршњачког учења и сарадње. 
Упознавање разноврсних дела домаћих 
и страних аутора доприноси развоју 
опште културе, међусобном 
разумевању, уважавању и поштовању. 
 
- Обратити пажњу на избор песме 
имајући у виду могућности ученика. 
Код обраде нове песме најпре се 
приступа анализи текста. Наставник 
треба да инсистира на доброј дикцији 
која подразумева јасан и разговетан 
изговор текста, односно самогласника 
и сугласника, али и на правилном 
акцентовању речи. За вежбање дикције 
препоручује се и певање слогова или 
одговарајућег текста на истој тонској 
висини.  
- Усвајање мелодије се одвија у 
фрагментима. Уколико је композиција 
двогласна, ова фаза припреме захтева 
одвојене пробе по гласовима, све док 
свака група не буде интонативно 
сигурна. Правилном интонирању могу 
помоћи и визуелни знакови, на које 
деца одлично реагују. На пример, 

 
 
Вежбе дисања 
 
Вежбе распевавања 
 
Обрада песме 
 
- Химне 
Државна химна 
Химна Светом Сави 
Химна школе 
 
- Дечје песме 
М. Субота: Од школе и књиге 
Б. Милићевић: Ласте 
М. Бајагић: Бројалица 
Ж. Б. Лили: Док месец сја 
А. Кораћ: Молимо за фину 
тишину 
Песма из Јапана: Шушти, шушти 
К. Бабић: За свако чудо 
К. Бабић: Коњски реп 
К. Бабић: Врабац 
М. Шоуц: Јесен 
А. Кораћ: Ал је леп овај свет 
М. Илић-Бели: Јануарске звезде 
П. Озгијан: Свитац 
М. Ђурђевић: Анђели певају 
Л. Вукомановић: Свети Саво, 
мудра главо 
М. Бајагић: Мали слонови 
Д. Лаковић: Ечке, течке 
Ст. Коруновић: Пролећна песма 
Перпетум Џезиле: Киша 
 
- Народне песме 
Киша пада 
Дуње ранке 
Кажи мени ђаче, учениче 
Ој, Бадњаче, Бадњаче 
Божићна песма 
Седи Ћира на врх сламе 
 
 
 
 

Корелација: енглески језик, природа и 
друштво, математика, ликовно, 
музичко, од играчке до рачунара 
 
Начин развоја међупредметних 
компетенција 
 
Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 
Уважавање иницијативе ученика у 
процесу учења и његове унутрашње 
мотивације и тиме стављање ученика 
у позицију субјекта, а не објекта, тј. 
главног носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити 
индивидуални или групни, може 
обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или 
више предмета. У сваком случају овај 
приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи 
развој; 
- Развој и преузимање одговорности 
за сопствено учење и делање; 
- Препознавање изазова и 
структурирање проблемских 
ситуација, као и развој креативних 
приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и 
сарадничких вештина и компетенција 
сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање 
организационог аспекта посла. 
 
Лични планови учења 
Ученици су охрабрени и подстакнути 
да самостално уче и сходно томе 
праве лични план учења. Када 
прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да им се 
пружи прилика да искусе и увежбају 
само-процену и вршњачку процену. 
Овакво искуство је неопходно за 
припрему за целоживотно учење и 

 
 
 
 
 
 
Учење кроз игру 
Фронтални 
Индивидуални  
Групни 
Дијалошка 
Монолошка 
Демонстративна 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Текст, 
Слике, 
Касетофон 
ЦД , 
Дечији музички 
инструменти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Игровне 
активности, 
говорне игре,  
 
слушање, 
певање, 
  посматрање, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересовано
ст и активно 
укључивање у 
процес наставе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

180 

 

 покретима руку нагоре и надоле 
можемо давати знак деци да се 
мелодија креће навише или наниже.  
- На заједничкој проби хора, након 
усвајања песме/композиције у целини 
треба обратити пажњу на динамику и 
агогику.  
Ученици треба да усвоје правило 
међусобног слушања, нарочито код 
унисоног певања. Уколико не чују 
ученика поред себе, значи да певају 
прегласно. Уколико се уз певање 
изводи и кореографија, покрете треба 
увежбати пре текста.  
Од прве пробе хора, ученике треба 
упутити на правила понашања: нема 
причања у току извођења, жвакања 
жвака, треба да стоје право (мада их не 
можемо спречити да се врпоље). Ако 
ученици правила усвоје на пробама, 
лакше ће их поштовати на концертима. 
Незаобилазни су и детаљи везани за 
одабир гардеробе за наступе, уласка на 
сцену, распореда стајања, поклањања, 
изласка са сцене...  
Обрађене композиције треба изводити 
на редовним школским активностима 
(Дан школе, Свечана прослава поводом 
обележавања школске славе Светог 
Саве, Годишњи концерт...), културним 
манифестацијама у школи и ван ње, 
као и на фестивалима и такмичењима 
хорова. 

 
 
 
 
 

директно доприноси развоју 
компетенције учити како се учи. 
 
Групни и тимски рад 
Сарадничко учење, кроз разноврсне 
активности у малој групи које су 
усмерене на постизање заједничког 
циља, представља ефикасно средство 
за постизање академских и 
социјалних постигнућа. Оно полази 
од претпоставки да: 
- је учење активан процес 
конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста 
– богатији контекст представља 
изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу 
(различито порекло, стилови учења, 
искуства, интересовања и аспирације 
– један исти приступ не може да 
одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се 
већи број умова усмерава на исти 
проблем. 
 
Експерименти 
Метода вештачког изазивања 
природних појава омогућава 
ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће 
идеје и усвоје нове чињенице и 
научно размишљање. Експеримент 
развија способност посматрања и 
уочавања, развој логичног мишљења 
(анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије 
са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава 
уопште подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, 
способност уочавања односа међу 
појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност 
налажења личног пута у трајном 
учењу 
- Социјалне компетенције, 
способност сарадње са другима 
Практично искуство 
Ученици зависно од својих 
интересовања и склоности стичу 
способност практичне примене знања 
и вештина стечених у школи. 
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Назив предмета     Народна традиција 
Разред                     други 
Годишњи               36 часова 
фонд часова 

Обла 

ст/Те 

ма 

 

 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

 

САДРЖАЈИ 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и диференцираним 
и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

 

К
ућ

а 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-упознавање осн.обичајно-
обредних радњи;                       -
разликовање између градског и 
сеоског живота;         -упознавање 
старих дечјих игара; 
 
 
 
 
 
 
 

-различити облици становања( 
пећина,кућа, село , град);                              
-кућа -некад и сад: огњиште, 
вода, осветљење    -подела посла 
у кући;                   -упознавање 
живог света везаног за 
човека(домаће животиње);                                  
-економске зграде у сеоском 
домаћинству;                  -посета 
етно-кући  (Јазак); 

Корелација: енглески језик, природа и 
друштво, математика, ликовно, 
музичко, од играчке до рачунара 
 
Начин развоја међупредметних 
компетенција 
 
Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 
Уважавање иницијативе ученика у 
процесу учења и његове унутрашње 
мотивације и тиме стављање ученика 
у позицију субјекта, а не објекта, тј. 
главног носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити 
индивидуални или групни, може 
обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или 
више предмета. У сваком случају овај 
приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи 
развој; 
- Развој и преузимање одговорности 
за сопствено учење и делање; 
- Препознавање изазова и 
структурирање проблемских 
ситуација, као и развој креативних 
приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и 
сарадничких вештина и компетенција 
сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање 
организационог аспекта посла. 
Лични планови учења 
Ученици су охрабрени и подстакнути 
да самостално уче и сходно томе 
праве лични план учења. Када 
прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да им се 
пружи прилика да искусе и увежбају 
само-процену и вршњачку процену. 

-вербална;               
-демонстративна;    
-игра;                      
-фолклорна игра;      
-практични рад; 

-аудио- касете;                
-старе фотог.   –
текстови, 
часоп.,слике, 
ношње из музеја; 

-цртање;                
-певање и игр;  -
сецкање 
лепљ.папира и 
текстила;              
-имитирање;         
-презонтовање 
(приче,игре ..) 

–белешке о 
учениц.и 
процењ.ученич
ких радова;              

Ра
до

ви
  п

ра
зн

иц
и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-научити како се обележ. обичајни 
и обредни празници;                              
-овладавање декорат.елем. главних 
фолклор.празника    (верских и 
сезонских ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-обичаји везани за пољске радове;                                   
-обич.везани за верске и световне 
праз.(слава, 
поворка,бадњак,Божић,Н. 
Год.,Богојављање,Ђурђевдан, 
Ускрс..) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-вербална;               
-демонстративна;    
-игра;                      
-фолклорна игра;      
-практични рад; 

-прибор за 
сецкање и 
лепљење;         -
календар верски 
и пољ.радова;   -
предмети дечје 
израде;   -
декорат. 
материјали; 

-цртање;                
-певање и игр;  -
сецкање 
лепљ.папира и 
текстила;              
-имитирање;         
-презонтовање 
(приче,игре ..) 

–белешке о 
учениц.и 
процењ.ученич
ких радова;              
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-усвајање елемент.знања о 
обич.обредним радњама везаних за 
верске и световне празнике;                      
-упознавање са деч.фолкл.       –
стицање елемент.знања о носећим 
наставним мотивима (хлеб, 
биљке..) 

-сакупљање биљака,                  
-сушење;                                      
-разврставање биљака,                 
-израда хербаријума (хербаријум 
чаробних биља, хербаријум 
лековитих трава);                       
-израда херб.украсног биља,               
-хлебови као производ обраде 
одређеног биља;            
-посета пекари;                           
-посета Музеју хлеба у 
Пећинцима; 
-биљке-од ђурђевданских до 
ивањских венчића;            
-биљке у народној традицији и  
веровање у њихове магичне 
моћи;           
-лековитост,                                
-дечје фолк игре (загонетке, 
успаванке, разбрајалице) 

Овакво искуство је неопходно за 
припрему за целоживотно учење и 
директно доприноси развоју 
компетенције учити како се учи. 
Групни и тимски рад 
Сарадничко учење, кроз разноврсне 
активности у малој групи које су 
усмерене на постизање заједничког 
циља, представља ефикасно средство 
за постизање академских и 
социјалних постигнућа. Оно полази 
од претпоставки да: 
- је учење активан процес 
конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста 
– богатији контекст представља 
изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу 
(различито порекло, стилови учења, 
искуства, интересовања и аспирације 
– један исти приступ не може да 
одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се 
већи број умова усмерава на исти 
проблем. 
Експерименти 
Метода вештачког изазивања 
природних појава омогућава 
ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће 
идеје и усвоје нове чињенице и 
научно размишљање. Експеримент 
развија способност посматрања и 
уочавања, развој логичног мишљења 
(анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије 
са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава 
уопште подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, 
способност уочавања односа међу 
појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност 
налажења личног пута у трајном 
учењу 
- Социјалне компетенције, 
способност сарадње са другима 
Практично искуство 
Ученици зависно од својих 
интересовања и склоности стичу 
способност практичне примене знања 
и вештина стечених у школи. 

 
 
 
-вербална;               
-демонстративна;    
-игра;                      
-фолклорна игра;      
-практични рад; 

 
 
 
-аудио- касете;                
-старе фотог.   –
текстови, 
часоп.,слике, 
ношње из музеја; 
-одабрани 
текстови, 

 
 
-прављење 
венчића од 
цвећа;               -
сакупљање и 
сушење биљ,       
-цртање;                
-певање и игр;  -
сецкање 
лепљ.папира и 
текстила;              
-имитирање;         
-презонтовање 
(приче,игре ..) 

 
 
 
–белешке о 
учениц.и 
процењ.ученич
ких радова;              
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Назив предмета     Чувари природе 
Разред                     други 
Годишњи               36 часова 
фонд часова 

Обла 

ст/Те 

ма 

 

 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

 

САДРЖАЈИ 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и диференцираним 
и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

 

Ж
ив

от
на

 с
ре

ди
на

   
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 

Развијање свести о потреби и 
могућностима личног ангажовања 
у заштити животне средине, 
усвајање и примена принципа 
одрживости, етичности и права 
будућих генерација на очувању 
животне средине. 
-упознавање појма и осн.елем. 
животне средине;     -развијање 
навика за рац. коришћење 
прир.богатстава, 

-вода ,ваздух,земљиште      
(услови живота),                           -
биљке и животиње;                     -
творевине људс.рада; 

Корелација: енглески језик, природа и 
друштво, математика, ликовно, 
музичко, од играчке до рачунара 
 
Начин развоја међупредметних 
компетенција 
 
Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 
Уважавање иницијативе ученика у 
процесу учења и његове унутрашње 
мотивације и тиме стављање ученика 
у позицију субјекта, а не објекта, тј. 
главног носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити 
индивидуални или групни, може 
обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или 
више предмета. У сваком случају овај 
приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи 
развој; 
- Развој и преузимање одговорности 
за сопствено учење и делање; 
- Препознавање изазова и 
структурирање проблемских 
ситуација, као и развој креативних 
приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и 
сарадничких вештина и компетенција 
сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање 
организационог аспекта посла. 
Лични планови учења 
Ученици су охрабрени и подстакнути 
да самостално уче и сходно томе 
праве лични план учења. Када 
прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да им се 
пружи прилика да искусе и увежбају 

-вербална             
демонстр;                 
практичан рад;                
-игра; 

текстовидечја 
штампа;               
слике,фотог; 

-цртање                     
моделовање, 
израда фигура од 
плодова из 
природе; 

-праћење 
реакције 
ученика; 

П
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-уочавање и описивање осн. појава 
и промена у жив.сред.   –развијање 
радозн, креатив. и 
истражив.способности; 
Уочавање узрочно-последничких 
веза у животној средини 
Стицање навика одгово- рног 
понашања према биљкама и 
животињама 
 
Развијање свести о потреби и 
могућностима личног ангажовања 
у заштити животне средине, 
усвајање и примена принципа 
одрживости, етичности и права 
будућих генерација на очувању 
животне средине.Васпитавање 
ученика да чува и уређује простор 
у коме живи и учи 
 
 
-уоч.и опис.појава које угрожавају 
животну средину,    -развијање 

-сезонске промене на биљ. и 
жив.у току године(цвет. листање, 
опадање лишћа, сеоба птица..)                         
-одн. исхране у жив.сред.    –
најчешће угрож.биљне и 
живот.врсте; 
 
 
 
 
 
-загађивање воде и послед   -
загађивање ваздуха и последице;                             
-загађивање земљ.и посл.     –
бука-штетне последице 
 
 
 
 
-брига о биљ.и жив.у непосредној 
околини;                  -најчешће 
угрож.биљ.и жив врсте у 
непос.околини и њихова заштита;                     

-вербална       
демонстр;                 
практичан рад;                
-игра; 

приг.текстови  -
дечја штампа;            
слике,фотог.  
деч.енцикл. 

-посета ЗОО 
врту, сађење и 
неговање неке од 
зашт.биљ. врста;                      
-израда паноа и 
колажа; 

-
задовољс.учени
ка;            
уч.радови 
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осн.елем. логичког и критичног 
мишљења; 
 
 
-развијање одг.односа према себи 
и према жив.средини;    -
разв.навика за рационално 
коришћење прир.богатстава    -
разв,радозналости креативности и 
истраж. способности; 

-рационално коришћ.прир. 
богатстава 
-разградиве и неразградиве 
материје;           -правил однос 
према себи; 

само-процену и вршњачку процену. 
Овакво искуство је неопходно за 
припрему за целоживотно учење и 
директно доприноси развоју 
компетенције учити како се учи. 
Групни и тимски рад 
Сарадничко учење, кроз разноврсне 
активности у малој групи које су 
усмерене на постизање заједничког 
циља, представља ефикасно средство 
за постизање академских и 
социјалних постигнућа. Оно полази 
од претпоставки да: 
- је учење активан процес 
конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста 
– богатији контекст представља 
изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу 
(различито порекло, стилови учења, 
искуства, интересовања и аспирације 
– један исти приступ не може да 
одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се 
већи број умова усмерава на исти 
проблем. 
Експерименти 
Метода вештачког изазивања 
природних појава омогућава 
ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће 
идеје и усвоје нове чињенице и 
научно размишљање. Експеримент 
развија способност посматрања и 
уочавања, развој логичног мишљења 
(анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије 
са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава 
уопште подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, 
способност уочавања односа међу 
појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност 
налажења личног пута у трајном 
учењу 
- Социјалне компетенције, 
способност сарадње са другима 
Практично искуство 
Ученици зависно од својих 
интересовања и склоности стичу 
способност практичне примене знања 
и вештина стечених у школи. 

 
 
 
-вербална               
демонстр;                 
практичан рад;                
-игра; 
 
 

 
 
 
-дневна  и 
пер.штампа;   -
слике,фотог. 

 
 
 
-израда зидних 
новина;                  
-изложба уч. 
слика и радова 

 
 
 
уч.радови;  -
белешке о 
напредов. 
ученика 
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-вербална                 
демонстр;                 
практичан рад;                
-игра; 

-прибор за 
чишћ.шк.двориш
та,             -дечја 
штампа;             
слике,фотог.     –
видео-филм    
(опстанак..); 

-уређење уч.и 
шк.дворишта;              
сакупљање 
секунд.сировина;                         
-неговање 
биљака; 

-белешке о 
напред.уч.    
уч.радови;     
сумирање 
резул.рада 



 

185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

ТРЕЋИ РАЗРЕД 
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ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 
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Назив предмета       СРПСКИ ЈЕЗИК 

Циљ                      Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради правилног усменог и писаног изражавања, негујући свест о значају улоге језика у 
очувању националног идентитета; да се оспособе за тумачење одабраних књижевних и других уметничких дела из српске и светске баштине, ради неговања традиције и културе српског народа и развијања 
интеркултуралности. 
Разред                  трећи 
Годишњи            180 часова 
фонд часова      
Обла 

ст/Те 

ма 
 
 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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 63 

 
 
 
 
 
 

– разликује врсте  
(и подврсте) речи у типичним 
случајевима; 
 
– одреди основне граматичке 
категорије именица, придева и 
глагола; 
– примењује основна правописна 
правила; 

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 

Међупредметне компетенције 

1. Компетенција за целоживотно 
учење  

2. Комуникација  

3. Решавање проблема  

4. Сарадња  

5. Одговорно учешће у 
демократском друштву  

6. Одговоран однос према околини  

7. Естетичка компетенција  

8. Рад с подацима и 
информацијама  

Начин развоја међупредметних 
компетенција 

Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у 
процесу учења и његове унутрашње 
мотивације и тиме стављање ученика 
у позицију субјекта, а не објекта, тј. 
главног носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити 
индивидуални или групни, може 
обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или 

Учење кроз 
игру, учење 
откривањем, 
вербално-
текстуална, 
писаних 
радова, 
индивидуални, 
групни и рад у 
пару, 
фронтални 

Текстови, 
плакати, 
илустрације, 
графофолије,  
аудитивна 
средства 
 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
такмичења, 
квизови, 
проналажење 
грешака у тексту 

Ангажованост 
ученика, 
заинтересовано
ст за учешће у 
различитим 
облицима рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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– опише свој доживљај 
прочитаних књижевних дела; 
– изнесе своје мишљење о тексту; 
– разликује књижевне врсте: 
лирску и епску песму, причу, 
басну, бајку, роман и драмски 
текст; 
– одреди тему, редослед догађаја, 
време и место дешавања у 
прочитаном тексту; 
– именује главне и споредне 
ликове и разликује њихове 
позитивне и негативне особине; 
– уочи основне одлике лирске 
песме (стих, строфа и рима); 
– разуме пренесено значење 
пословице и басне и њихову 
поучност; 
– разуме идеје књижевног дела; 
– уочи основне одлике народне 
бајке; 
– разликује народну од ауторске 
бајке; 
– представи главне особине јунака; 
– уочи основне одлике народне 
епске песме; 
– уочи поређење у књижевном 
делу и разуме његову улогу; 
– разликује опис од приповедања у 
књижевном делу; 
– покаже примере дијалога у 
песми, причи и драмском тексту; 
– уочи хумор у књижевном делу; 
– чита текст поштујући интонацију 
реченице/стиха; 
– изражајно рецитује песму и чита 
прозни текст; 

Поезија  
Проза 
Драмски текстови 
Популарни и информативни текстови 
Дoмaћa лeктиpa 
Књижевни појмови: 
– лирска песма, 
– химна, 
– епска песма, 
– народна бајка, 
– роман, 
– поређење, 
– персонификација (на нивоу 
препознавања), 
– опис, 
– дијалог, 
– приповедање, 
– епски јунак, 
– драмска радња 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

више предмета. У сваком случају овај 
приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи 
развој; 
- Развој и преузимање одговорности 
за сопствено учење и делање; 
- Препознавање изазова и 
структурирање проблемских 
ситуација, као и развој креативних 
приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и 
сарадничких вештина и компетенција 
сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање 
организационог аспекта посла. 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути 
да самостално уче и сходно томе 
праве лични план учења. Када 
прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да им се 
пружи прилика да искусе и увежбају 
само-процену и вршњачку процену. 
Овакво искуство је неопходно за 
припрему за целоживотно учење и 
директно доприноси развоју 
компетенције учити како се учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне 
активности у малој групи које су 
усмерене на постизање заједничког 
циља, представља ефикасно средство 
за постизање академских и 
социјалних постигнућа. Оно полази 
од претпоставки да: 

Вербална, 
текстуална, 
игра улога, 
кооперативне, 
интерактивне, 
рад у групи, 
Индивидуални, 
фронтални, рад 
у пару 

Текстови 
школске и 
домаће 
лектире, 
аудитивна 
средства, 
плакат 
 
 

Нарација, 
читање, 
рецитовање, игра 
улога, говорне 
игре 

Ангажованост 
ученика, 
заинтересовано
ст за учешће у 
различитим 
облицима рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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– 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; 
– варира језички израз; 
– попуни једноставан образац у 
који уноси основне личне податке; 
– разликује формални од 
неформалног говора 
(комуникације); 
– учествује у разговору поштујући 
уобичајена правила комуникације 
и пажљиво слуша саговорника 

Краћи и дужи текстови – књижевни и 
некњижевни, као и нелинеарни 
текстови 
Причање о догађајима и 
доживљајима, стварним и 
измишљеним (усмено и писано) 
Описивање људи, животиња и 
природе (плански приступ) усмено и 
писано 
Различите комуникативне ситуације 
(комуникација са одраслима и са 
вршњацима; у школи, у продавници, 
телефонски разговор, 
поздрављања, честитања и сл ) 
Богаћење речника: речи истог или 
сличног значења; речи супротног 
значења; речи које значе нешто 
умањено и увећано (уз 
одговарајуће текстове из лектире) 
Правописне вежбе: вежбе 
допуњавања и избора правилног 
облика речи; диктат, аутодиктат 
Језичке вежбе: проширивање и 
допуњавање реченица различитим 
врстама речи, промена реда речи у 
реченици, промена дужине реченице 
Лексичко-семантичке вежбе: речи 
који припадају различитим тематским 
скуповима; речи супротног значања 
али исте врсте и 
истог рода и броја, промена 
граматичког лица у тексту; основно и 
пренесено значење речи и друго 
Стилске вежбе: састављање прича на 
основу задатих речи; сажимање или 
проширивање познате приче (текста), 
мењање краја приче (текста); 
настављање приче на основу датог 
почетка; промена становишта (нпр 
увести у текст нове ликове; сместити 
бајку у далеку будућност ) 
Говорне вежбе: рецитовање, 
изражајно читање, сценско 
приказивање 
драмског/драматизованог текста и сл. 

- је учење активан процес 
конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста 
– богатији контекст представља 
изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу 
(различито порекло, стилови учења, 
искуства, интересовања и аспирације 
– један исти приступ не може да 
одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се 
већи број умова усмерава на исти 
проблем. 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања 
природних појава омогућава 
ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће 
идеје и усвоје нове чињенице и 
научно размишљање. Експеримент 
развија способност посматрања и 
уочавања, развој логичног мишљења 
(анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије 
са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава 
уопште подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, 
способност уочавања односа међу 
појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност 
налажења личног пута у трајном 
учењу 
- Социјалне компетенције, 
способност сарадње са другима 
 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих 
интересовања и склоности стичу 
способност практичне примене знања 
и вештина стечених у школи. 
 

Вербална, 
текстуална, 
демонстр. пис. 
радова,учење 
кроз игру 
рад у пару, 
групни, 
фронтални 

Текстови, 
Дидактичка 
средства,  
плакати, 
Илустрације 
квиѕови 

Осмишљавање 
приче, прављ. 
речника, 
именика, писање 
дневника, 
Грађ. речи и 
реченица, 
драматизација 

 
Ангажованост 
ученика, 
заинтересовано
ст за учешће у 
различитим 
облицима рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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Књижевност 
1СЈ.1.5.1. ; 1СЈ.1.5.2. ; 1СЈ.1.5.3. ;1СЈ.1.5.4. ; 1СЈ.2.5.1. 1СЈ.2.5.3. 1СЈ.2.5.4. 1СЈ.2.5.5. 1СЈ.2.5.6. ; 1СЈ.3.5.1. 
1СЈ.3.5.2. 
Језик 
1СЈ.1.4.1. ; 1СЈ.1.4.2.; 1СЈ.1.4.3. ; 1СЈ.2.3.2. ;1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2. 1СЈ.2.4.3. 1СЈ.2.4.4. ; 1СЈ. 3.4.1. 1СЈ. 3.4.2. 
Језичка култура 
1СЈ.0.1.1. ; 1СЈ.0.1.2. ;1СЈ.0.1.3. ;1СЈ.0.1.4. ; 1СЈ.0.1.5. ; 1СЈ.0.1.6. ; 1СЈ.0.1.7. ;1СЈ.0.1.8. ; 1СЈ.1.2.2. ; 1СЈ.1.2.3. ; 1СЈ.1.2.5. ; 1СЈ.1.2.7. 
1СЈ.1.2.8. ; 1СЈ.1.3.6. ; 1СЈ.1.3.10 ; 1СЈ.1.4.4. ; 1СЈ.2.2.2. 1СЈ.2.2.3. 1СЈ.2.2.4.; 1СЈ.2.2.7. ; 1СЈ.2.2.9. ; 1СЈ.2.3.3. ; 1СЈ.2.3.4. ; 1СЈ.2.3.5. ; 1СЈ.2.4.8. 
1СЈ.3.2.2. ;  1СЈ.3.2.3. ; 1СЈ.3.2.6. ; 1СЈ.3.2.7. ; 1СЈ.3.3.2. ; 1СЈ.3.3.6. ; 1СЈ.3.4.4. 
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Назив предмета     МАТЕМАТИКА 

Циљ                      Циљ учења предмета математика 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               180 часова 
фонд часова 

Обла 

ст/Те 

ма 
 
 

Трај. 
прог. 
(бр.ча 

сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

 

САДРЖАЈИ 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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И
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− прочита, запише и упореди бројеве 
прве хиљаде и прикаже их на 
бројевној правој; 

− прочита и напише број римским 
цифрама(до 1000); 

− изврши четири основне рачунске 
операције, писмено и усмено (до 
1000); 

− подели број бројем прве десетице, са 
остатком и без остатка, и провери 
резултат; 

− процени вредност израза са једном 
рачунском операцијом; 

− израчуна вредност бројевног израза 
са највише три рачунске операције; 

− одреди десетице и стотине најближе 
датом броју; 

− реши једначину са једном рачунском 
операцијом; 

− одреди и запише скуп решења 
неједначине са сабирањем и 
одузимањем; 

− реши проблемски задатак користећи 
бројевни израз или једначину; 

− уочи делове целине и запише 

разломке облика (𝑚 ≤ 𝑛 ≤ 10 ); 

− упореди разломке облика  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 
(стубичастим дијаграмом и 
сликовним дијаграмом);  

- бројеви прве 
хиљаде; 

- сабирање и 
одузимање (усмени 
и писмени 
поступак); 

- множење 
једноцифреним 
бројевима и бројем 
10 и дељење 
бројевима прве 
десетицеса остатком 
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, M; 
- разломци облика (𝑚 ≤ 𝑛 ≤ 10); 

- упоређивање 
разломака са 
једнаким 
имениоцима; 

децимални запис броја 
са једном децималом. 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

• Компетенција за целоживотно учење  

• Комуникација  

• Рад с подацима и информацијама  

• Дигитална компетенција  

• Решавање проблема  

• Сарадња  

• Одговорно учешће у демократском 
друштву  

• Одговоран однос према здрављу  

• Одговоран однос према околини  

• Естетичка компетенција  

• Предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву.   

Начин развоја међупредметних 
компетенција 

Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу 
учења и његове унутрашње мотивације и 
тиме стављање ученика у позицију субјекта, 
а не објекта, тј. главног носиоца процеса 
образовања. Пројектни задатак може бити 
индивидуални или групни, може 
обухватити рад у школи и код куће, може 
бити задат у склопу једног или више 
предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; - Свест о 
сопственим вештинама и интересовањима и 
њихов даљи развој; - Развој и преузимање 
одговорности за сопствено учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој 
креативних приступа решењима; - Развој 
комуникацијских и сарадничких вештина и 
компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог 
аспекта 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве лични 

 
 
Илустр.дем 

Граф.радова 
Хеуристичка 

Индивид. 
Фронтални 
Рад у пару 

 

 
 
 

Дид.средс. 
Припр.задаци, 
Збирке 
задатака 

Прибор за 
мерење и 
цртање, 

Припремљени 
задаци 

 
 

 
Цртање, 

Конструисање 
Мерење 

Решавање 
задатака 

 
 
 

Посматрање 
Белешке 
разговор 
Тестови 

Праћење и 
евидентирање 
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− црта паралелне и нормалне праве, 
правоугаоник и квадрат; 

− конструише троугао и круг; 
− именује елементе угла, 

правоугаоника, квадрата, троугла и 
круга; 

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

и троугла применом обрасца; 
− опише особине правоугаоника и 

квадрата; 
− преслика геометријску фигуру у 

квадратној или тачкастој мрежи, a на 
основу задатог упутства; 

користи геометријски прибор и 
софтверске алате за цртање. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− чита, упореди и претвара јединице за 
мерење дужине, масе, запремине 
течности и времена; 

− упореди величине (дужина, маса, 
запремина течности и време); 

− измери површину геометријске 
фигуре задатом мером 
(правоугаоником, квадратом и 
троуглом); 

примењује концепт мерења у 
једноставним реалним ситуацијама. 
 
 
 
 

 
 
- 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; 

- конструкцијатроугла 
и кружнице; 

пресликавање 
геометријских фигура 
на квадратној мрежи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 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. 

план учења. Када прикупе одређено 
искуство, у следећем кораку важно је да им 
се пружи прилика да искусе и увежбају 
само-процену и вршњачку процену. Овакво 
искуство је неопходно за припрему за 
целоживотно учење и директно доприноси 
развоју компетенције учити како се учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне 
активности у малој групи које су усмерене 
на постизање заједничког циља, представља 
ефикасно средство за постизање академских 
и социјалних постигнућа. Оно полази од 
претпоставки да: је учење активан процес 
конструкције знања; учење зависи од 
богатства контекста – богатији контекст 
представља изазов за ученике; се ученици 
разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу  (различито 
порекло, стилови учења, искуства, 
интересовања и аспирације – један исти 
приступ не може да одговара свима); је 
учење социјални догађај где се већи број 
умова усмерава на исти проблем. 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних 
појава омогућава ученицима да их детаљно 
упознају и истраже, као и да провере 
постојеће идеје и усвоје нове чињенице и 
научно размишљање. Експеримент развија 
способност посматрања и уочавања, развој 
логичног мишљења (анализа, синтеза, 
апстракција, генерализација), повезивање 
теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава 
уопште подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност 
уочавања односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења 
личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност 
сарадње са другима 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне 
примене знања и вештина стечених у 
школи. 

 
 
 
 

Илустр.дем 
Граф.радова 
Хеуристичка 

Индивид. 
Фронтални 
Рад у пару 

 

 
 
 
 

Дид.средс. 
Припр.задаци, 
Збирке 
задатака 

 
 
 
 

Бројање и 
упоређивање  

решавање 
проблема, 

експеримент 
 

 
 
 
 

Посматрање 
Белешке 
разговор 
Тестови 

Праћење и 
евидентирање 
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Практичан рад 
Ил.демонстр. 
Граф. радова 

Индивид. 
Групни. 

Фронтални 

 
 
 

Модели 
Прибор за 

мерење 
Предмети и 
објекти из 
непосредне 
околине 

 
 
 

Процењивање 
Мерење 

Упоређивање 
Решавање 
проблема 

 
 
 

Посматрање 
Белешке 
разговор 
Тестови 

Праћење и 
евидентирање 

 

                  
ОБРАЗОВНИ               
СТАНДАРДИ 

Основни ниво 1МА.1.1.1. ; 1МА.1.1.2. ; 1МА.1.1.3. ; 1МА.1.1.4. ; 1МА.1.1.5. ; 1МА.1.3.1. ; 1МА.1.3.2. ; 1МА.1.2.1. ; 1МА.1.2.2. ; 1МА.1.2.3. ; 1МА.1.2.4. ;  1МА.1.4.1. 
1МА.1.4.2. ; 1МА.1.4.3. ; 1МА.1.4.4. 

Средњи ниво 1МА.2.1.1. ; 1МА.2.1.2. ; 1МА.2.1.3. ; 1МА.2.1.4. ; 1МА.2.1.5. ; 1МА.2.3.1. ; 1МА.2.3.2. ; 1МА.2.2.1. ; 1МА.2.2.2. ; 1МА.2.2.4. ; 1МА.2.4.1. ; 1МА.2.4.2. 
1МА.2.4.3. ; 1МА.2.4.4. ; 1МА.2.4.5. 

Напредни ниво 1МА.3.1.1. ; 1МА.3.1.2. ; 1МА.3.1.3. ; 1МА.3.1.4. ; 1МА.3.1.5. ; 1МА.3.3.1. ; 1МА.3.3.2. ; 1МА.3.2.2. ; 1МА.3.4.1. ; 1МА.3.4.2. ; 1МА.3.4.3. 
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Назив предмета     ПРИРОДА И ДРУШТВО 

Циљ                          Циљ учења предмета Природе и друштва јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 
Разред                       трећи 

Годишњи фонд        72 часа 

часова 

Обла 

ст/Те 

ма 
 
 

Трај. 
прогр. 
(бр.ча 

сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 
 

САДРЖАЈИ 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ ( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
          

НАСЕЉЕ СА 

ОКОЛИНОМ 

ИСХОДИ 

- идентификује облике рељефа и 
површинских вода у свом крају;       
- одреди положај задатог објекта у 
односу на истакнуте облике 
рељефа и површинске воде у свом 
крају;  
- илуструје примерима како рељеф 
и површинске воде утичу на живот 
људи у крају;  
-примени правила друштвено 
прихватљивог понашања 
поштујући права, обавезе и 
различитости међу људима;  
- повеже различита занимања и 
делатности са потребама људи у 
крају у коме живи;  
- повеже врсте и значај саобраћаја 
у свом крају са потребама људи;          
- примени правила безбедног 
понашања усаобраћају;  
- разликује чврсто, течно и 
гасовито стање воде у природи и 
свакодневном животу;  
- повеже температурне промене са 
променама запремине и кретања 
ваздуха;  
-очита вредности температуре 
воде, ваздуха и тела помоћу 
термометра 
-прикаже везе међу живим бићима 
у различитим животним 
заједницама помоћу ланаца 
исхране;  
- илуструје примерима одговоран и 
неодговоран однос човека према 
животној средини;  
-примени поступке (мере) заштите 
од заразних болести;  
- сарађује са другима у групи на 
заједничким активностима;               
- представи резултате истраживања 
(писано, усмено, помоћу ленте 

 
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 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, 

Међупредметне компетенције 

• Компетенција за 
целоживотно учење  

• Комуникација  

• Рад са подацима и 
информацијама  

• Дигитална 
компетенција  

• Решавање проблема  

• Сарадња  

• Одговорно учешће у 
демократском 
друштву  

• Одговоран однос 
према здрављу  

• Одговоран однос 
према околини  

• Естетичка 
компетенција  

Предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву   
Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у 
процесу учења и његове унутрашње 
мотивације и тиме стављање ученика 
у позицију субјекта, а не објекта, тј. 
главног носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити 
индивидуални или групни, може 
обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или 
више предмета. У сваком случају овај 
приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи 
развој; - Развој и преузимање 
одговорности за сопствено учење и 
делање; 
- Препознавање изазова и 
структурирање проблемских 

 
Учење кроз 
игру, учење 
откривањем, 
вербално-
текстуална, 
писаних 
радова, 
индивидуалн
и, групни и 
рад у пару, 
фронтални 

 
Текстови, 
плакати, 
илустрације,  
слике , ЦД, 
пројектор,  
аудитивна 
средства 
 
 
 

 
Игровне 
активности, 
говорне игре, 
такмичења,  
Посматрање, 
Описивање, 
Груписање, 
Праћење, 
Процењивање 
Бележење, 
Стварање, 
практиковање 

 
Ангажованос
т ученика, 
заинтересова
ност за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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Учење кроз 
игру, учење 
откривањем, 
вербално-
текстуална, 
писаних 
радова, 
индивидуалн
и, групни и 
рад у пару, 
фронтални 

Текстови, 
плакати, 
илустрације,  
слике , ЦД, 
пројектор,  
аудитивна 
средства 
 

Игровне 
активности,  
Посматрање, 
Описивање, 
Груписање, 
Праћење, 
Процењивање 
Бележење, 
Стварање, 
практиковање 

Ангажованос
т ученика, 
заинтересова
ност за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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времена, Power Point 
презентацијом и/или цртежом и 
др);  
- повеже резултате рада са 
уложеним трудом. 
- се оријентише у простору помоћу 
компаса и оријентира из 
природе/окружења;  
- опише пут којим се може стићи 
од једне до друге тачке помоћу 
плана насеља;  
- идентификује географске објекте 
у свом крају користећи географску 
карту Републике Србије;  
- користи временске одреднице 
(година, деценија, век) у 
свакодневним ситуацијама и 
приликом описивања догађаја из 
прошлости;  
- користи временске одреднице 
(година, деценија, век) у 
свакодневним ситуацијама и 
приликом описивања догађаја из 
прошлости;  
-прикупи и представи податке о 
прошлости породице и краја;  
- сарађује са другима у групи на  
-повеже јачину деловања на тело 
са његовим пређеним растојањем;        
- доводи у везу брзину падања тела 
са његовим обликом;  
- разликује природне и вештачке 
изворе светлости;  
- повеже промену величине и 
положаја сенке са променом 
положаја извора светлости;  

варичеле) и болести које преносе 
животиње (крпељи, вашке). 
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 век).  
 
Историјски извори (материјални, 
писани и усмени). 
Садашњост, прошлост, 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. 
 
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 
вештачки). Како настаје сенка – облик и 
величина сенке. Кретање производи 
звук: треперење затегнуте жице, 
гласних жица; различити звуци у 
природи. Звук као информација. 
Заштита од буке. 

ситуација, као и развој креативних 
приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и 
сарадничких вештина и компетенција 
сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање 
организационог аспекта посла. 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути 
да самостално уче и сходно томе 
праве лични план учења. Када 
прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да им се 
пружи прилика да искусе и увежбају 
само-процену и вршњачку процену. 
Овакво искуство је неопходно за 
припрему за целоживотно учење и 
директно доприноси развоју 
компетенције учити како се учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне 
активности у малој групи које су 
усмерене на постизање заједничког 
циља, представља ефикасно средство 
за постизање академских и 
социјалних постигнућа. Оно полази 
од претпоставки да: 
- је учење активан процес 
конструкције знања;- учење зависи од 
богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за 
ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу 
(различито порекло, стилови учења, 
искуства, интересовања и аспирације 

 
Учење кроз 
игру, учење 
откривањем, 
вербално-
текстуална, 
писаних 
радова, 
индивидуалн
и, групни и 
рад у пару, 
фронтални 
 

 
 
Текстови, 
плакати, 
илустрације,  
слике , ЦД, 
пројектор,  
аудитивна 
средства 
 

 
 
Игровне 
активности, 
говорне игре, 
такмичења,  
Посматрање, 
Описивање, 
Груписање, 
Праћење, 
Процењивање 
Бележење, 
Стварање, 
практиковање 

 
 
Ангажованос
т ученика, 
заинтересова
ност за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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Учење кроз 
игру, учење 
откривањем, 
вербално-
текстуална, 
писаних 
радова, 
индивидуалн
и, групни и 
рад у пару, 
фронтални 
 

 
Текстови, 
плакати, 
илустрације,  
слике , ЦД, 
пројектор,  
аудитивна 
средства 
 

 
 
 
 
Игровне 
активности, 
говорне игре, 
такмичења,  
Посматрање, 
Описивање, 
Груписање, 
Праћење, 
Процењивање 
Бележење, 
Стварање, 
практиковање 
 

 
Ангажованос
т ученика, 
заинтересова
ност за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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- повеже промену јачине звука са 
променом удаљености од његовог 
извора;  
- разликује чврсто, течно и 
гасовито стање воде у природи и 
свакодневном животу;  
- повеже температурне промене са 
променама запремине и кретања 
ваздуха;  
- очита вредности температуре 
воде, ваздуха и тела помоћу 
термометра 
- разликује повратне и неповратне 
промене материјала;  
- уочи сличности и разлике међу 
течностима – тече, променљивост 
облика; провидност, боја, густина;   
- одабере материјале који по  
топлотној проводљивости највише 
одговарају употреби у 
свакодневном животу;  
- објасни како рециклажа помаже 
очувању природе;  
- изведе једноставне 
огледе/експерименте и повеже 
резултат са објашњењем/ 
закључком;  

 
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. 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, 

– један исти приступ не може да 
одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се 
већи број умова усмерава на исти 
проблем. 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања 
природних појава омогућава 
ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће 
идеје и усвоје нове чињенице и 
научно размишљање. Експеримент 
развија способност посматрања и 
уочавања, развој логичног мишљења 
(анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије 
са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава 
уопште подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, 
способност уочавања односа међу 
појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност 
налажења личног пута у трајном 
учењу 
- Социјалне компетенције, 
способност сарадње са другима 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих 
интересовања и склоности стичу 
способност практичне примене знања 
и вештина стечених у школи. 

          

                 

ОБРАЗОВНИ 
СТАНДАРДИ 

 
Основни ниво 

1ПД.1.1.1. ; 1ПД.1.1.4. ; 1ПД.1.1.6. ; 1ПД.1.2.3. ; 1ПД.1.3.1. ; 1ПД.1.3.3. ; 1ПД.1.3.5. ; 1ПД.1.5.3. ; 1ПД.1.5.4. ; 1ПД.1.5.5. ; 1ПД.1.6.1. ; 1ПД.1.6.2. ; 
1ПД.2.4.4. ; 1ПД.1.4.2. ; 1ПД.1.4.3. ; 1ПД.1.4.4. ; 1ПД.1.6.5. ; 1ПД.1.6.6. ;  1ПД.1.4.1. ; 1ПД.1.3.2.  ̧1ПД.1.3.4. ; 1ПД.1.3.6. ;  

 

Средњи ниво 

1ПД.2.1.1. ; 1ПД.2.1.3. ; 1ПД.2.1.5. ; 1ПД.2.1.6. ; 1ПД.2.2.3. ; 1ПД.2.2.4.; 1ПД.2.3.1. ; 1ПД.2.5.3. ; 1ПД.2.6.1. ; 1ПД.2.6.3. ; 1ПД.2.4.3. ; 1ПД.2.4.5. ; 
1ПД.2.6.5. ; 1ПД.2.4.1. ; 1ПД.2.4.2. ; 1ПД.2.3.3. ; 1ПД.2.3.4. ; 1ПД.2.3.5. ; 1ПД.2.3.6. 

Напредни ниво 1ПД.3.1.1 ; 1ПД.3.1.2 ; 1ПД.3.3.1 ; 1ПД.3.5.2 ; 1ПД.3.4.1 ; 1ПД.3.3.2 
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Назив предмета    ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ                        Циљ учења предмета ликовна култура је 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. 
Разред                     трећи 

Годишњи фонд       72 часова 

часова 

Обла 

ст/Те 

ма 
 
 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредметних компетенција 
/ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ 
И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВ
НА 

СРЕДСТВ
А 

АКТИВНОС
ТИ 

ПРАЋЕЊ
Е  

ОЦЕЊИВ.
И 

ВРЕДНОВ
. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

М
А

Т
Е

РИ
ЈА

Л
И
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ИСХОДИ 

По завршетку разреда 
ученик ће бити у стању да: 
- поштује инструкције за 
припремање, коришћење, 
одржавање и одлагање 
материјала и прибора;  
- преобликује, самостално 
или у сарадњи са другима, 
амбалажу и предмете за 
рециклажу мењајући им 
употребну функцију;  
- изрази доживљаје, емоције, 
имагинацију и запажања 
одабраним материјалом, 
прибором и техникама; 
 
 
- користи одабране податке 
и информације као подстицај 
за стваралачки рад;  
- протумачи једноставне 
визуелне информације и 
поруке из свакодневног 
живота;  
- укаже на сличности и 
разлике које опажа у 
уметничким делима и 
традицијама различитих 
народа;  
- изрази одабране садржаје 
изразом лица, положајем 

- својства материјала за ликовно обликовање: 
тврдоћа, еластичност, растворљивост или 
постојаност (промене у току сушења, у 
контакту са светлошћу, различитим 
супстанцама и подлогама...), материјали који 
могу да се користе као алатке (пера, крзно, 
длака, лишће, дрвца...);   
- изглед материјала: основне и изведене боје, 
природне и створене текстуре; 
- технике: однос материјала, ликовне технике 
и идеје; производи уметничких заната (накит, 
уметничке лутке, шешири, таписерије, 
ћилими, осликани текстил, собне светиљке и 
сенила, грнчарија, дуборез, гравуре...); значај 
рециклирања, уметничка рециклажа. 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

• компетенција за учење 
• одговорно учешће у демократском друштву 
• естетичка компетенција 
• комуникација 
• одговоран однос према околини 
• предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 
• рад са подацима и информацијама 
• решавање проблема 
• сарадња 
        дигитална компетенција 

Начин развоја међупредметних компетенција 

Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења 
и његове унутрашње мотивације и тиме стављање 
ученика у позицију субјекта, а не објекта, тј. 
главног носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или 
групни, може обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или више 
предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено 
учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој креативних 
приступа решењима; 

 
 
Демонстрат
ивна 
Експеримен
тална 
Вербална 
 
Индивидуал
ни 
Фронтални 

 
Репродукц
ије 
Разноврсн
и 
материјали 
за цртање 
и сликање 
Предмети 
из 
непосредн
е околине 

Посматрање, 
Описивање, 
Сликање 
Цртање 
Презентовањ
е 
Анализирање 

Ангаж.уч. 
Уч. радови  
Заинтересо
ваност 
ученика 
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- говор тела: поглед, израз лица, држање тела, 
гест и кретање, однос вербалне и невербалне 
комуникације;   
- тумачење визуелних информација: визуелне 
карактеристике биљака и животиња, знаци, 
симболи, униформе, заставе, ношње и сл; 
пејзаж, портрет, аутопортрет;   
- слика, текст, звук: кратки анимирани 
филмови, рекламе, билборди и др; лепо 
писање (плакат, позивнице, честитке...). 
 
 
 
 
 
 

Демонстрат
ивна 
Експеримен
тална 
Вербална 
 
Индивидуал
ни 
Фронтални 

Репродукц
ије 
Разноврсн
и 
материјали 
за цртање 
и сликање 
 

Сликање 
Цртање 
Презентовањ
е 
Анализирање 

Ангаж.уч. 
Уч. радови  
Заинтересо
ваност 
ученика 
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тела, покретима или 
кретањем; 
 
 
 
 
 
 
 
 
- распореди облике, боје, 
линије и/или текстуре 
креирајући оригиналне 
композиције; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- разговара са вршњацима о 
доживљају простора, 
дизајна, уметничких и 
ученичких радова, 
уважавајући различитости;  
- повеже уметничко 
занимање и уметнички занат 
са одговарајућим продуктом; 
- учествује у обликовању и 
уређењу простора у школи, 
код куће или у окружењу;  
- у групи разматра шта и 
како је учио и где та знања 
може применити. 
 

 
 
 
- композиција: дводимензионалне и 
тродимензионалне композиције, организација 
композиције, равнотежа;   
- орнамент: традиционална и савремена 
употреба орнамената, симетрија. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- облици у простору: непокретни објекти  у 
отвореном и затвореном простору 
(споменици, уметничка дела, експонати...); 
композиција у простору – поставка изложбе, 
уређење просторије, школе, околине у 
локалној заједници итд; оптичке илузије на 
дводимензионалној подлози, специјални 
ефекти на сцени, у филмовима,  видео-играма 
и сл;  
- кретање: покрет и кретање у природи, 
окружењу и уметничким делима. 
 
 
 
 
 
 
 

- Развој комуникацијских и сарадничких вештина 
и компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта 
посла. 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве лични план 
учења. Када прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да им се пружи прилика 
да искусе и увежбају само-процену и вршњачку 
процену. Овакво искуство је неопходно за 
припрему за целоживотно учење и директно 
доприноси развоју компетенције учити како се 
учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене на постизање 
заједничког циља, представља ефикасно средство 
за постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу (различито порекло, 
стилови учења, искуства, интересовања и 
аспирације – један исти приступ не може да 
одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број 
умова усмерава на исти проблем. 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и усвоје 
нове чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност посматрања и 
уочавања, развој логичног мишљења (анализа, 
синтеза, апстракција, генерализација), повезивање 
теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања 
односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења 
личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне примене 
знања и вештина стечених у школи. 
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Назив предмета    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. 
Разред                        трећи 

Годишњи фонд         36 часова 

часова 

Обла 

ст/Те 

ма 
 
 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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ИСХОДИ 
По завршетку разреда 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 могућно- 
стима; 
– повезује карактер дела са 
избором инструмента и 
музичким изражајним 
елементима; 
– препозна музичку тему или 
карактеристични мотив који се 
понавља у слушаном делу; 
– повезује почетне тонове 
песама – модела и 
једноставних наменских 
песама са тонском висином; 
– комуницира са другима 
кроз извођење 
традиционалних и музичких 
игара уз покрет; 
– свира по слуху и из нотног 
текста ритмичку и 
мелодијску пратњу; 
– осмисли и изведе једноставну 

ритмичку и мелодијску пратњу; 
– осмисли музички одговор на 

музичко питање; 
– осмисли једноставну мелодију на 

краћи задати текст; 

Композиције различитог 
карактера и елементи музичке 
изражај- ности (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. 
 
Дидактичке музичке игре. 
Правилaн 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. 
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 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

• Рад с подацима и информацијама  
• Сарадња 
• Дигитална компетенција 
• Одговоран однос према здрављу  
• Компетенција за учење  
• Одговорно учешће у демократском 

друштву  
• Естетичка компетенција  
• Комуникација   
• Решавање проблема 
• Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 
Начин развоја међупредметних 
компетенција 

Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у 
процесу учења и његове унутрашње 
мотивације и тиме стављање ученика у 
позицију субјекта, а не објекта, тј. главног 
носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити 
индивидуални или групни, може 
обухватити рад у школи и код куће, може 
бити задат у склопу једног или више 
предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за 
сопствено учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој 
креативних приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких 
вештина и компетенција сналажења у 
конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог 
аспекта посла. 
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демонстративна 
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Игре 
Кооперативно 
учење 
демонстративна 
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Стваралачко 
учење 
Игре 
Музичка 
драматизација 
Свирање 

 
 
 
 
Мелодијски и 

ритмички 
инструменти 
Музичке игре 

Музичка 
збирка 

 
 
 
 

Свирање 
Импровизов. 

Стварање 
креирање 

 

 
 
 
 

Посматр. 
Праћење 

Евидентир. 
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– изабере одговарајући музички 
садржај (од понуђених) према 
литерарном садржају; 
– поштује договорена правила 
понашања при слушању и изво- 
ђењу музике; 
– коментарише своје и туђе 

извођење музике; 
– самостално или уз помоћ 
одраслих, користи 
предности дигитализације; 

учествује у школским приредбама и 
манифестацијама. 
 
 
 
 
 
 
 

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, кре- шендо и 
декрешендо), тонске висине (од 

це1 до ге1). 
Елементи музичког писма: 
линијски систем, виолински 
кључ, трајање тонова 
(половина, четвртина, осмина 
ноте и одговарају- ће паузе) у 
такту 2/4. 
Јединица бројања. Тактирање у 
2/4 такту. 
 

Стварање 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). 
 
 
 

Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве 
лични план учења. Када прикупе 
одређено искуство, у следећем кораку 
важно је да им се пружи прилика да 
искусе и увежбају само-процену и 
вршњачку процену. Овакво искуство је 
неопходно за припрему за целоживотно 
учење и директно доприноси развоју 
компетенције учити како се учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне 
активности у малој групи које су 
усмерене на постизање заједничког циља, 
представља ефикасно средство за 
постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од претпоставки 
да: 
- је учење активан процес конструкције 
знања; 
- учење зависи од богатства контекста – 
богатији контекст представља изазов за 
ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу 
(различито порекло, стилови учења, 
искуства, интересовања и аспирације – 
један исти приступ не може да одговара 
свима); 
- је учење социјални догађај где се већи 
број умова усмерава на исти проблем. 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних 
појава омогућава ученицима да их 
детаљно упознају и истраже, као и да 
провере постојеће идеје и усвоје нове 
чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност 
посматрања и уочавања, развој логичног 
мишљења (анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије са 
праксом. 
Експеримент и истраживачка настава 
уопште подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност 
уочавања односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност 
налажења личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност 
сарадње са другима 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања 
и склоности стичу способност практичне 
примене знања и вештина стечених у 
школи. 
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Назив предмета     ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ                          Циљ учења предмета физичко и здравствено васпитање 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. 
Разред                     трећи 

Годишњи               108 часова 
фонд часова 

Обла 

ст/Те 

ма 
 
 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик 
ће бити у стању да: 
 
– примени једноставне, 
двоставне општеприпремне 
вежбе (вежбе обликовања); 
– правилно изведе вежбе, 
разноврсна природна и 
изведена кретања; 
– комбинује и користи 
усвојене моторичке вештине у 
игри и у свакодневном 
животу; 
– одржава равнотежу у 
различитим кретањима; 
– разликује правилно од 
неправилног држања тела и 
правилно држи тело;  
– примењује правилну технику 
дисања приликом вежбања; 
– изведе кретања, вежбе и 
кратке саставе уз музичку 
пратњу; 
– изведе дечји и народни плес; 
– користи основну 
терминологију вежбања; 
– поштује правила понашања 
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 фер и бодри учеснике 
у игри; 
– прихвати сопствену победу и 
пораз; 
– уредно одлаже своје ствари 
пре и након вежбања; 

 
Вежбе за развој снаге. 
Вежбе за развојпокретљивости. 
Вежбе за развој издржљивости.  
Вежбе за развој брзине. 
Вежбе за развој координације. 
 
Атлетика 

Техника трчања; Истрајно 
трчање; Скок удаљ згрчном 
техником; Бацање лоптице из 
залета; Скок увис прекорачном 
техником. 
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. 
Основе тимских, спортских и 

елементарних игара 

Између четири ватре 
Мини-рукомет. 
Футсал – „мали фудбал”. 
 
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. 
Пливање 

Прилагођавање на водену 
средину и основна обука 
пливања. 
Полигони 

Полигон у складу са 
реализованим моторичким 
садржајима. 
 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
 одговоран однос према здрављу 
- сарадња 
- компетенција за учење 
- решавање проблема 
- комуникација 
- одговорно учешће у демократском друштву 
- рад са подацима и информацијама 
- дигитална компетенција 
- естетичка компетенција 
- предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву 
-одговоран однос према околини 
Начин развоја међупредметних компетенција 

Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења 
и његове унутрашње мотивације и тиме стављање 
ученика у позицију субјекта, а не објекта, тј. 
главног носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или 
групни, може обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или више 
предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено 
учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој креативних 
приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина 
и компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта 
посла. 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве лични план 
учења. Када прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да им се пружи прилика 
да искусе и увежбају само-процену и вршњачку 

демонстрација 
-практично 
учење 
индивидуални 
и фронтални 
облик рада 
 
– спортско-
рекреативне 
активности, 
– недеља 
школског 
спорта, 
–активности у 
природи  
– школска 
такмичења, 
корективно-
педагошки рад. 
 
 
Фронтални 

-лоптице 
-вијаче 
-пешчаник 

-вежбање,  
-играње 
-бацање 
-трчање и 
скакање 

Ангажованост 
ученика 
Посматрање, 
евидентирање 
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-струњаче 
-клупе 
-греде 
-разбој 
-дохватни 
кругови 
-рипстол 
-касетофон 
 
 
 
 

-играње 
-скакање 
-бацање 
-котрљање 
 
 
 
 

Ангажованост 
ученика 
Посматрање, 
евидентирање 
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– правилно изводи и 
контролише покрете у 
различитим кретањима; 
– уочи промену у расту код 
себе и других; 
– уочи разлику између здравог 
и болесног стања; 
– примењује здравствено-
хигијенске мере пре, у току и 
након вежбања; 
– одржава личну хигијену; 
– учествује у одржавању 
простора у коме живи и 
борави; 
– Користи здраве намернице у 
исхрани; 
– повезује различита вежбања 
са њиховим утицајем на 
здравље; 
- Препозна лепоту покрета у 
вежбању; 
- Придржава се правила 
вежбања;  
-вреднује сопствена и туђа 
постигнућа у вежбању;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
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. 

процену. Овакво искуство је неопходно за 
припрему за целоживотно учење и директно 
доприноси развоју компетенције учити како се 
учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене на постизање 
заједничког циља, представља ефикасно средство 
за постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу (различито порекло, 
стилови учења, искуства, интересовања и 
аспирације – један исти приступ не може да 
одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број 
умова усмерава на исти проблем. 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и усвоје 
нове чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност посматрања и 
уочавања, развој логичног мишљења (анализа, 
синтеза, апстракција, генерализација), повезивање 
теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања 
односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења 
личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне примене 
знања и вештина 
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Предмет: енглески језик Разред: трећи разред Фонд: 72 часа годишње 

Обла
ст/Те

ма 

 

Трај. 
прогр.
(бр.ча
сова) 

 ИСХОДИ  САДРЖАЈИ 

 

MEЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ /начин развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и диференцираним 
и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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Ученик може да:  
-разуме и реагује на краћи 
усмени и писани текст у вези са 
познатим темама, 
- чита са разумевањем кратке 
текстове и у писаној форми 
изражава краће поруке према 
познатом узору поштујући 
правила писаног кода 
-остварује комуникацију са 
саговорницима размењујући 
кратке информације 
- препознаје основне принципе 
граматике  
- препознаје гласове, акценат, 
ритам и интонацију 
-разуме кратке дијалоге, приче 
и песме 
-разуме и реагује на кратке 
усмене поруке у вези са личним 
искуством и активностима на 
часу 
-препознаје слова, написане 
речи и реченице и поштује 

-алфабет  
-школски простор  
-прибор 
 -активности  
-боје и бројеви до 100 
 

1. Компетенција за целоживотно учење  
2. Комуникација  
3. Решавање проблема  
4. Сарадња  
5. Одговорно учешће у демократском друштву  
6. Одговоран однос према околини  
7. Естетичка компетенција  
8. Рад с подацима и информацијама  
Начин развоја међупредметних компетенција 

 

Ученички пројекти  - проблемски и истраживачки усмерена 
настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења и његове 
унутрашње мотивације и тиме стављање ученика у позицију 
субјекта, а не објекта, тј. главног носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или групни, може 
обухватити рад у школи и код куће, може бити задат у склопу 
једног или више предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и интересовањима и њихов 
даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено учење и 
делање; 
- Препознавање изазова и структурирање проблемских 
ситуација, као и развој креативних приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина и 
компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта посла. 
 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да самостално уче и 
сходно томе праве лични план учења. Када прикупе одређено 
искуство, у следећем кораку важно је да им се пружи прилика да 
искусе и увежбају само-процену и вршњачку процену. Овакво 
искуство је неопходно за припрему за целоживотно учење и 
директно доприноси развоју компетенције учити како се учи. 
 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у малој групи 
које су усмерене на постизање заједничког циља, представља 

ДИЈАЛОШКА 
МОНОЛОШКА 
ИЛУСТРАТИВН
О-
ДЕМОНСТРАТ
ИВНА 
 
РАД У МАЛОЈ 
И ВЕЛИКОЈ 
ГРУПИ И ПАРУ, 
ИНДИВИДУАЛ
НИ РАД, 
ФРОНТАЛНИ 
РАД,  

-крпене лутке, 
-постери;                           
-играчке;                        
-флеш-
картице,           
-цд 
-уџбеници;   
- наставни 
листићи 
-лаптоп 
-пројетор 
-мобилни 
телефон/таблет 
-рециклажни 
материјали 
-лопта 
-свеска     
-друштвене 
игре              
- костими, 
маске 

-слушање, 
понављање,       
-показивање;      
-рецитовање, 
-игре погађ.           
–драматизац. 
- друштвене игре 
- игре сакривања 
- сечење 
-лепљење 
-цртање 
-сарадња у групи 
-импровизација 
- бојење 
-цртање по 
диктату 
- пантомима 
 
 

- Иницијално 
тестирање 
-Формативно 
оцењивање 
(процена 
знања током 
савладавња 
програма и 
процеса 
стицања 
компетенције) 
-сумативно 
оцењивање  
- оствареност 
исхода и 
стандарда 
- активност и 
заинтересован
ост за рад на 
часу 
- сарадња у 
групном раду 
-способност 
импровизациј
е 
- 
функционална 
употреба 
језика у 
реалној 
комуникативн
ој ситуацији 
процењивати 
учешће 
-однос према 
друговима, 
однос према 
обавезама, 
укљученост у 
рад у пару, 
групни рад, 
тимски рад, 
процена од 
стране 
ученика 
наставног 
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-дружење 
 -играчке 
 -спортови 
 -делови тела 

3
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-чланови уже породице;    
 -суседи, пријаетељи 
 -кућни љубимци и обавезе  
-описивање особа        
-одећа 
-Исказивање припадности за 
трећа лица 
-Дани у недељи  

4.
 П

ра
зн

иц
и 

12 

 
 -годишња доба,месеци,дани -
важни празници(Нова 
година,Божић,Ускрс...распус
т) 
 -обичаји  
-честитање и адекватни 
поклони                             

5
. 

М
ој

 д
ом

 

8 

-кућа,делови 
стана,намештај;двориште -
описивање просторија 
 -обавезе у кући 
Present Simple tense 
-десетице 



 

202 

6
. 

И
сх

ра
на

 

8 

правописне знаке приликом 
читања 
-разуме основна значења 
кратких писаних и 
илустрованих текстова 
-разговетно иѕговара гласове, 
акцентује речи, поштује ритам 
и интонацију 
-даје основне информације о 
себи и свом окружењу 
-описује познату радњу или 
ситуацију 
-са саговорницима размењује 
неколико основних исказа у 
вези са датом ситуацијом 
-размењује информације о 
времену 
-учествује у комуникацији 
-поштујући правопис 
преписује, допуњава и пише 
речи и краће реченице 
-пише своје личне податке 
-прави спискове са различитим  
наменама(куповина, 
рођендани...) 
-попуњава честитку 
-препознаје освовне граматичке 
елементе 
 
 
 

- оброци,  омиљена храна, 
здрава храна        
 - навике у исхрани у земљи 
чији  се језик учи;    
 -воће и поврће 
 -врсте продавница и 
куповина 

ефикасно средство за постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији контекст 
представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке перспективе у 
учионицу  (различито порекло, стилови учења, искуства, 
интересовања и аспирације – један исти приступ не може да 
одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број умова усмерава на 
исти проблем. 
 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава омогућава 
ученицима да их детаљно упознају и истраже, као и да провере 
постојеће идеје и усвоје нове чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност посматрања и уочавања, развој 
логичног мишљења (анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште подржавају и 
развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања односа међу 
појавама 
- Апстракцију, способност откривања правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења личног пута у 
трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са другима 
 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и склоности стичу 
способност практичне примене знања и вештина стечених у 
школи. 

часа, 
ангажовања и 
знања других 
ученика и 
процена 
сопственог 
рада и 
напредовања 

7
. 

О
де

ћа
 

8 
-одевни предмети 
-прикладно одевање 
-Present Continuous 

8
. 

О
кр

уж
ењ

е 

10 
-место и улица где станујем 
-Present Simple tense 
-Present Continuous 

О
БР

А
ЗО

В
Н

И
 

С
Т

А
Н

Д
А

РД
И

 Основни ниво 
ПСТ.1.1.1, ПСТ.1.1.2, ПСТ.1.1.4, ПСТ.2.1.1, ПСТ.2.2.1, ПСТ.2.2.4, ПСТ.1.1.3, ПСТ.1.1.4, ПСТ.1.1.21. ПСТ.1.2.1, ПСТ.1.2.2, ПСТ.1.2.4, ПСТ.1.3.1, ПСТ.2.1.16, ПСТ.2.1.24, 
ПСТ.2.2.2, ПСТ.2.1.25, ПСТ.2.3., ПСТ.3.1.11, ПСТ.3.2.1, ПСТ.3.3.2, ПСТ.3.3.1,  

Средњи ниво 
ПСТ.1.1.10, ПСТ.1.1.11, ПСТ.1.3.1, ПСТ.2.1.16, ПСТ.2.3.3, ПСТ.1.1.7, ПСТ.1.1.8, ПСТ.1.1.12, ПСТ.2.1.3. ПСТ.2.1.14, ПСТ.2.1.15, ПСТ.2.1.26, ПСТ.2.2.3, ПСТ.2.2.4, ПСТ.3.1.2, 
ПСТ.3.1.27, ПСТ.3.1.19, ПСТ.3.1.17, ПСТ.3.1.16, ПСТ.2.3.5, ПСТ.2.3.6,  

Напредни ниво 
ПСТ.1.1.12, ПСТ.1.1.14, ПСТ.1.1.15, ПСТ.1.2.4, ПСТ.1.1.13, ПСТ.1.2.3, ПСТ.2.1.8, ПСТ.2.1.19, ПСТ.3.1.13, ПСТ.3.2.4, ПСТ.3.3.8, ПСТ.3.3.3, ПСТ.3.1.24, ПСТ.2.1.27, 
ПСТ.2.1.18. 
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Назив предмета     ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ                          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. 
Разред                       трећи 

Годишњи фонд        36 часова 

часова 

Обла
ст/Те
ма 

 

Трај. 
прогр.
(бр.ча
сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја 
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и диференцираним 
и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Љ
У

Д
С

К
А

 П
РА

В
А

 

С
ви

 р
аз

ли
чи

ти
, а

 с
ви

 р
ав

но
пр

ав
ни
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ИСХОДИ 
По завршеном разреду 
ученик ће бити у стању да: 

– својим понашањем показује 
да прихвата различитост 
других; 

– препознаје у свом 
окружењу примере 
неједнаког посту- пања 
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 и 
подршка; 

– објасни разлику између 
саосећања, солидарности и 
сажаљења на датом 
примеру; 

– укаже на упрошћено, 
поједностављено, 
генерализовано и нај- чешће 
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; 

Различитост 

Живот у заједници у којој би сви људи били исти (по 
полу, узрасту, вери, националности, образовању, 
интересовању). 
Различитост као богаство једне друштвене заједнице. 
Отвореност и затвореност за различитости. 
Различитости у нашој локалној заједници. 
Равноправност мушкараца и жена 
Уважавање разлика уз једнака права, одговорности и 
могућно- сти. Дечаци и девојчице – сличности и 
разлике, иста права и могућности. 
Осетљиве друштвене групе 
Групе којима је услед специфичних разлика потребна 
додатна подршка како би имале исте шансе и могле 
равноправно да се укључе у живот заједнице и остваре 
своје потребе и права. 
Стереотипи и предрасуде 
Упрошћено, поједностављено, генерализовано и 
најчешће нетач- но приказивање некога (сви дечаци 
су, све девојчице су, сви Роми су). Негативно 
мишљење појединаца о некоме ко се не познаје 
довољно. Стереотипи и предрасуде као основ за 
дискриминацију. 
Дискриминација 
Неједнако поступање према особи или некој групи на 
основу неког њиховог личног својства (пол, узраст, 
вера, националност, образовање, инвалидитет), што за 
последицу има нарушавање њихових 
права и достојанства. 
Једнако поступање према неједнакима као вид 
дискриминације. Етикетирање, ружни надимци као 
вид дискриминације. 
Локална заједница 
Место где грађани задовољавају највећи број својих 
потреба и остварују највећи број својих права. 
Потребе и права које деца задовољавају у локалној 
заједници 

– за образовањем, здравственом заштитом, одмором, 
игром, уче- ствовањем у спортским, кулурним и 
уметничким активностима. 

Комуналне услуге 
Услуге од општег интереса за све грађане локалне 
заједнице 

Компетенција за учење,   комуникација, 
сарадња,  
одговоран однос према демократском 
друштву, 
решавање проблема, естетичка 
компетенција, 
одговоран однос према здрављу, 
одговоран однос према околини, рад са 
подацима 
Начин развоја међупредметних 
компетенција 

Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у 
процесу учења и његове унутрашње 
мотивације и тиме стављање ученика у 
позицију субјекта, а не објекта, тј. 
главног носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити 
индивидуални или групни, може 
обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или 
више предмета. У сваком случају овај 
приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за 
сопствено учење и делање; 
- Препознавање изазова и 
структурирање проблемских ситуација, 
као и развој креативних приступа 
решењима; 
- Развој комуникацијских и 
сарадничких вештина и компетенција 
сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање 
организационог аспекта посла. 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути 
да самостално уче и сходно томе праве 
лични план учења. Када прикупе 
одређено искуство, у следећем кораку 

Интерактивне  
радионице 
Искуствено 
учење 
Учење кроз игру 
Фронтални 
Индивидуални  
Групни 
Дијалошка 
Монолошка 
Демонстративна 
Практичан рад 

Наставни 
листићи, 
свеска, лаптоп 
и пројектор 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
цртање, 
посматрање, 
анализирање 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересованос
т и активно 
укључивање у 
процес наставе 
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Интерактивне  
радионице 
Искуствено 
учење 
Учење кроз игру 
Фронтални 
Индивидуални  
Групни 
Дијалошка 
Монолошка 
Демонстративна 
Практичан рад 
 
 
 
 
 
 
 

Наставни 
листићи, 
свеска, лаптоп 
и пројектор 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
цртање, 
посматрање, 
анализирање 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересованос
т и активно 
укључивање у 
процес наставе 
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– тражи помоћ у ситуацијама 
кршења 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 идеје, даје 
предлоге и прихвата да 
други могу имати другачије 
мишљење; 

– испољава заинтересованост 
за сарадњу и учешће у 
групном раду; 

заједно са осталим 
ученицима учествује у 
проналажењу особа којима 
је потребна помоћ, у изради 
плана и реализацији акције, 
њеној промоцији и 
вредновању. 

– водa, превоз, путеви, паркинг, отпад, осветљење, 
паркови, пијаце, димничари. 

Институције и организације Локалне заједнице у 
области обра- зовања, културе, здравља, спорта и 
рекреације, очувања околине, безбедности, верске 
организације. 
Активности и допринос удружења грађана у локалној 
заједници. 
Наша локална заједница 
Брига наше локалне заједнице о потребама и правима 
својих грађана,. 
Брига наше локалне заједнице о деци различитих 
својстава (пол, узраст, сиромаштво, здравље). 
Доступност садржаја у нашем окружењу слепим или 
глувим особама, родитељима са дечијим колицима или 
особама у инвалидским колицима (пешачки прелази, 
школа, дом здравља, продавница, превоз). 
Брига деце о својој локалној заједници – о отпаду, 
биљкама и животињама, споменицима културе, 
уметничким делима, потро- шњи воде, пружање 
помоћи онима којима је то потребно. 
Удружење грађана у нашем окружењу некад и сад. 
Солидарност 
Потреба узајамне бриге и одговорности међу људима. 
Лажна солидарност. 
Разлика између саосећања, сажаљења и солидарности. 
Примери акција солидарности у нашој локалној 
заједници (мобе, добровољно давање крви и 
хуманитарне акције за лечење боле- сних, СМС акције 
прикупљања новца). 
Ситуације у којима свакоме може бити потребна 
помоћ (болест, сиромаштво, ратови, поплаве, 
земљотреси, пожари, миграције). Медији као подршка 
солидарности. 
Волонтирање 
Добровољно ангажовање појединаца и група у 
пружању помоћи људима, животињама, биљкама. 
Мотиви волонтера – веровање у снагу узајамне 
помоћи, чо- векољубље и хуманост. Волонтерске 
акције ученика/ученица школе у локалној заједници 
(чишћење јавних површина, сађење биљака, помоћ 
старим људима, удомљавање напуштених кућних 
љубимаца). 
Активности волонтера Црвеног крста у нашој локалној 
заједници. 

важно је да им се пружи прилика да 
искусе и увежбају само-процену и 
вршњачку процену. Овакво искуство је 
неопходно за припрему за целоживотно 
учење и директно доприноси развоју 
компетенције учити како се учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне 
активности у малој групи које су 
усмерене на постизање заједничког 
циља, представља ефикасно средство за 
постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од 
претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције 
знања; 
- учење зависи од богатства контекста – 
богатији контекст представља изазов за 
ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу  
(различито порекло, стилови учења, 
искуства, интересовања и аспирације – 
један исти приступ не може да одговара 
свима); 
- је учење социјални догађај где се већи 
број умова усмерава на исти проблем. 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања 
природних појава омогућава ученицима 
да их детаљно упознају и истраже, као 
и да провере постојеће идеје и усвоје 
нове чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност 
посматрања и уочавања, развој 
логичног мишљења (анализа, синтеза, 
апстракција, генерализација), 
повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава 
уопште подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, 
способност уочавања односа међу 
појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност 
налажења личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност 
сарадње са другима 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих 
интересовања и склоности стичу 
способност практичне примене знања и 
вештина стечених у школи. 

Интерактивне  
радионице 
Искуствено 
учење 
Учење кроз игру 
Фронтални 
Индивидуални  
Групни 
Дијалошка 
Монолошка 
Демонстративна 
Практичан рад 

Наставни 
листићи, 
свеска, лаптоп 
и пројектор 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
цртање, 
посматрање, 
анализирање 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересованос
т и активно 
укључивање у 
процес наставе 
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Планирање и извођење акције солидарности у 
локалној заједници 

Утврђивање коме је у заједници потребна помоћ. 
Одређивање циља акције. 
Припрема плана акције – подела улога, договор о 
начину реализације. 
Извођење и документовање акције. 
Промоција акције на нивоу школе. 
Вредновање акције- чиме смо задовољни, шта је могло 
бити боље. 
 

Интерактивне  
радионице 
Искуствено 
учење 
Учење кроз игру 
Фронтални 
Индивидуални  
Групни 
Дијалошка 
Монолошка 
Демонстративна 
Практичан рад 

Наставни 
листићи, 
свеска, лаптоп 
и пројектор 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
цртање, 
посматрање, 
анализирање 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересованос
т и активно 
укључивање у 
процес наставе 
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Предмет: верска настава-православни 
катихизис 

Разред: трећи разред Фонд: 36 часова годишње 

Обла
ст/Те
ма 

 

Трај. 
прогр.
(бр.ча
сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и диференцираним 
и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1.
У

во
д 

1 

Циљ наставе православног 
катихизиса (веронауке) у 
трећем разреду основне школе 
јесте да пружи целовит 
православни поглед на свет и 
живот, уважавејући две 
димензије: историјски и 
хришћански живот (историјску 
реалност цркве) и есхатолошки 
(будући) живот (димензију 
идеалног).  
 
Задаци  
-да развије отвореност и однос 
према Богу као другој и 
другачијој личности у односу 
на нас, као и отвореност и 
однос према другом човеку као 
икони Божијој, личности, 
такође другачијој у односу на 
нас, те да се између ове две 
релације оствари узајамно 
зависна веза (свест о 
заједници). 
-да развије способност за 
постављање питања о целини и 
најдубљем смислу постојања 
човека и света, људској 
слободи, животу у заједници, 
феномену смрти, односу са 
природом која нас окружује и 
друго, као и одговарање на ова 
питања у светлу православне, 
хришћанске вере и искуства 
Цркве;  
-да изграде способности 
дубљег разумевања и 
вредновања културе и 
цивилизације у којој живе, 
успона и падова у историји 

 
 
 
 
 
 
-Бог је створио јединствени 
свет и то као многе 
конкретне врсте ни из чега 
(узрок постојања света јесте 
Божија слобода). 
 
 
 
 
 
-Последице створености по 
природу и њено постојање 
(конкретност врста и бића 
значи и њихову међусобну 
раздељеност- 
индивидуалност,али и 
њихову потенцијалну 
пропадљивост, смрт зато што 
су створени ни из чега). 
 
 
 
 
 
-Стварање човека на крају 
свега створеног по „икони и 
подобију Божијем“ (разлика 
змеђу природе и личности 
код човека). 
 
 
 
 
 

Корелација:  
српски језик, енглески језик, природа и друштво, ликовна 
култура, математика, физичко васпитање, музичка култура, 
изборни предмети 
 
Начин развоја међупредметних компетенција 

 
 
Ученички пројекти  - проблемски и истраживачки 
усмерена настава 

 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења и његове 
унутрашње мотивације и тиме стављање ученика у позицију 
субјекта, а не објекта, тј. главног носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или групни, може 
обухватити рад у школи и код куће, може бити задат у склопу 
једног или више предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и интересовањима и њихов 
даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено учење и 
делање; 
- Препознавање изазова и структурирање проблемских 
ситуација, као и развој креативних приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина и 
компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта посла. 
 
Лични планови учења 

 

Ученици су охрабрени и подстакнути да самостално уче и 
сходно томе праве лични план учења. Када прикупе одређено 
искуство, у следећем кораку важно је да им се пружи прилика 
да искусе и увежбају само-процену и вршњачку процену. 
Овакво искуство је неопходно за припрему за целоживотно 
учење и директно доприноси развоју компетенције учити како 
се учи. 
 
 

ФРОНТАЛНИ 
РАД И РАЗГОВОР 

Илустрације 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
цртање, 
посматрање, 
анализирање 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересован
ост и активно 
укључивање у 
процес 
наставе 
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5 
ФРОНТАЛНИ 
РАД И РАЗГОВОР 

Илустрације 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
цртање, 
посматрање, 
анализирање 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересован
ост и активно 
укључивање у 
процес 
наставе 
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ФРОНТАЛНИ 
РАД И РАЗГОВОР 

Илустрације 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
цртање, 
посматрање, 
анализирање 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересован
ост и активно 
укључивање у 
процес 
наставе 
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човечанства, као и достигнућа 
у разним областима 
стваралаштва (при чему се 
остварује комплементарност са 
другим наукама); 
-да помогне у одговорном 
обликовању заједничког 
живота са другима, у 
изналажењу равнотеже између 
властите личности и заједнице, 
у остварењу сусрета са светом 
(са људима различитих 
култура, религија и погледа на 
свет, са друштвом, са 
природом) и са Богом; 
-Изгради уверење да свет и све 
што је у њему створени су за 
вечност, да су сви створени да 
буду причасници вечног 
живота, те да из те перспективе 
код ученика развије способност 
разумевања, преиспитивања и 
вредновања сопственог односа 
према другом човека као 
непоновљивом бићу и према 
творевини Божијој и изгради 
спремност за покајање. 
 
Оперативни задаци  
-уоче да конкретни људи као и 
личности нису постојали пре 
него што су се родили; 
- спознају да је Бог из љубави 
створио свет за вечност; 
-уоше да је Бог створио свет 
као скуп конкретних врста;  
-запазе да је Бог на крају свега 
створио човека као личност; 
-уоче разлику између природе и 
личности код човека; 
-уоче да се структура створеног 
света огледа у Литургији. 

 
 
 
 
-Евхаристија као свет у 
малом (Литургија као 
сједињење свих створења 
преко човека Исуса Христа с 
Богом Оцем). 
 
 
 
 
 
-Стварање света и човека у 
православној иконографији. 

Групни и тимски рад 

 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у малој групи 
које су усмерене на постизање заједничког циља, представља 
ефикасно средство за постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији контекст 
представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу  (различито порекло, стилови учења, 
искуства, интересовања и аспирације – један исти приступ не 
може да одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број умова усмерава 
на исти проблем. 
 
Експерименти 

 

Метода вештачког изазивања природних појава омогућава 
ученицима да их детаљно упознају и истраже, као и да 
провере постојеће идеје и усвоје нове чињенице и научно 
размишљање. Експеримент развија способност посматрања и 
уочавања, развој логичног мишљења (анализа, синтеза, 
апстракција, генерализација), повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште подржавају и 
развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања односа 
међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења личног пута у 
трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са другима 
 
Практично искуство 

 

Ученици зависно од својих интересовања и склоности стичу 
способност практичне примене знања и вештина стечених у 
школи. 

ФРОНТАЛНИ 
РАД И РАЗГОВОР 

Илустрације 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
цртање, 
посматрање, 
анализирање 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересован
ост и активно 
укључивање у 
процес 
наставе 
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ФРОНТАЛНИ 
РАД И РАЗГОВОР 

Илустрације 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
цртање, 
посматрање, 
анализирање 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересован
ост и активно 
укључивање у 
процес 
наставе 
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ФРОНТАЛНИ 
РАД И РАЗГОВОР 

Илустрације 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
цртање, 
посматрање, 
анализирање 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересован
ост и активно 
укључивање у 
процес 
наставе 

 
  



 

208 

Предмет: верска настава – католички вјеронаук Разред: трећи разред Фонд: 36 часова годишње 

Обла
ст/Те

ма 

 

Трај. 
прогр.
(бр.ча
сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и диференцираним 
и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1
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РАЗМЕНА ДУХОВНИХ ИСКУСТАВА, 
ИЗГРАДЊА СТАВА ПОВЕРЕЊА, СХВАТИТИ 
ДОБРОТУ КАО ТЕМЕЉ ЖИВОТА, 
ИЗРАЖАВАЊЕ ПОТРЕБЕ ЗА ЗАЈЕДНИШТВОМ, 
ЗАУЗИМАЊЕ СТАВА ПОШТОВАЊА 

ОПЕТ СМО ЗАЈЕДНО-
ЗНАКОВИ ЈУБАВИИ 
ДОБРОТЕ 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА, МУЗИЧКА  КУЛТУРА 

ИНТЕРПРЕТАЦ
ИЈСКО-
АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУРА
, МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ НА 
НАСТАВУ И У 
ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 

2.
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УОЧАВАЊЕ БОЖИЈЕ БРИГЕ ЗА ЉУДЕ, 
УПОЗНАВАЊЕ ИМЕНА ЈАХВЕ, РАЗУМЕТИ 
СНАГУ ИСУСОВЕ ЉУБАВИ, УОЧИТИ 
ДЕЛОВАЊЕ БОЖИЈЕ НА ЉУДЕ, СПОЗНАТИ 
ЉУБАВ КАО ТЕМЕЉ ЖИВОТА 

БОГ СЕ ОБЈАВИО МОЈСИЈУ, 
ДЕСЕТ ЕГИПАТСКИХ ЗАЛА, 
ПАСХАЛНА НОЋ, ДЕСЕТ 
ЗАПОВЕДИ, ПОНАВЉАЊЕ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА, МУЗИЧКА КУЛТУРА 

ИНТЕРПРЕТАЦ
ИЈСКО-
АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУРА
, МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ НА 
НАСТАВУ И У 
ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 
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РАЗВИЈАТИ ОСЕЋАЈЕ ДОБРОТЕ ПРЕМА 
БЛИЖЊИМА, ОТКРИВАЊЕ БОЖИЈЕ ЉУБАВИ 
У ЉУДИМА, КРИСТ СЕ РОДИО ЗА СВАКОГ 
ЧОВЕКА, СПСЕЊЕ У КРИСТУ, РАЗУМЕВАЊЕ 
НОВИХ ПОЈОВА „ СПАСИТЕЉ“ 
и“ПРВОРОЂЕНАЦ“ 

ЗНАКОВИ БОЖИЈЕ 
ДОБРОТЕ, НАВЕШТАЈ 
РОЂЕЊА ИСУСА, БОГ 
ПОСТЕЈЕ ЧОВЕК, РОСТА 
МАРИЈЕ, ПОКЛОМ 
КРАЉЕВА ИСУСУ 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА, МУЗИЧКА КУЛТУРА 

ИНТЕРПРЕТАЦ
ИЈСКО-
АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУРА
, МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ НА 
НАСТАВУ И У 
ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 
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РАЗУМЕВАЊЕ ПОЈМОВА ОПРОШТАЈ И 
ДУЖНИК, ЗНАТИ ПРИЗНАТИ КРИВЊУ И 
ТРАЖИТИ ОПРОСТ, ВАЖНОСТ СВ. 
САКРАМЕНАТА, ПРИСТУПИТИ САКРАМЕНТУ 
ОПРОСТА И ПОМИРЕЊА 

ЉУДИ И ЊИХОВА КРИВЊА, 
НАШИ ГРЕСИ, ИСУСУ ДАЈЕ 
ПРИЛИКУ ЗА НОВИ 
ПОЧЕТАК,ИСУСОВА СМРТ, 
ПОНАВЉАЊЕ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА, МУЗИЧКА КУЛТУРА 

ИНТЕРПРЕТАЦ
ИЈСКО-
АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУРА
, МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ НА 
НАСТАВУ И У 
ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 
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Назив предмета   Рецитаторска секција  
Разред                     трећи 

Годишњи фонд       36 часова 

часова 

Обла 

ст/Те 

ма 
 
 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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- развијање памћења, 
повезивање опажених 
информација, што чини 
основу за визуелно мишљење 
 

-формирање групе и договор о 
раду, 
-култура говора, култура 
мишљења, 
-припрема програма за дечију 
недељу, 
-Стих у говорном изразу 

Корелација: енглески језик, природа и 
друштво, математика, ликовно, музичко, 
од играчке до рачунара 

 

Начин развоја међупредметних 
компетенција 

Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у 
процесу учења и његове унутрашње 
мотивације и тиме стављање ученика у 
позицију субјекта, а не објекта, тј. главног 
носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити 
индивидуални или групни, може 
обухватити рад у школи и код куће, може 
бити задат у склопу једног или више 
предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за 
сопствено учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој 
креативних приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких 
вештина и компетенција сналажења у 
конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог 
аспекта посла. 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве 
лични план учења. Када прикупе 
одређено искуство, у следећем кораку 
важно је да им се пружи прилика да 
искусе и увежбају само-процену и 

 
 
Демонстративна 
Експериментална 
Вербална 
 
Индивидуални 
Фронтални 

 
-текстови, 
-дечији 
часописи, 
- школска 
лектира 

Читање  и   
рецитовање, 
 
Говорне  игре 
 
Игре замене 
улога 

Ангаж.уч. 
Уч. радови  
Заинтересовано
ст ученика 
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- да упознају, доживе и 
оспособе се да тумаче 
одабрана књижевна дела, 
позоришна и друга уметничка 
дела 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Видови саопштавања 
информација-рецитација, глума, 
-припрема и увежбавање песама, 
- припрема програма за Светог 
Саву, 
-пробе, 
-обележавање Св Саве, 
-припрема за Дан жена, 
-обележавање Дана жена, 
-припрема за такмичење 
рецитатора, 
 
 
 
 
 
 
 

Демонстративна 
Експериментална 
Вербална 
 
Индивидуални 
Фронтални 
Пад у пару 

дидактичка 
средства, 
текстови, 
-школска 
лектира, 
енциклопедије 

Драмске  игре 
Угре замене  
улога 
Нарација 
 

Ангаж.уч. 
Уч. радови  
Заинтересовано
ст ученика 
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-развијање љубавипрема 
вредностима изражених у 
делима свих облика уметности 

-развијање љубавипрема 
вредностима изражених у делима 
свих облика уметности 
 

вршњачку процену. Овакво искуство је 
неопходно за припрему за целоживотно 
учење и директно доприноси развоју 
компетенције учити како се учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне 
активности у малој групи које су 
усмерене на постизање заједничког циља, 
представља ефикасно средство за 
постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од претпоставки 
да: 
- је учење активан процес конструкције 
знања; 
- учење зависи од богатства контекста – 
богатији контекст представља изазов за 
ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу 
(различито порекло, стилови учења, 
искуства, интересовања и аспирације – 
један исти приступ не може да одговара 
свима); 
- је учење социјални догађај где се већи 
број умова усмерава на исти проблем. 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних 
појава омогућава ученицима да их 
детаљно упознају и истраже, као и да 
провере постојеће идеје и усвоје нове 
чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност 
посматрања и уочавања, развој логичног 
мишљења (анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије са 
праксом. 
Експеримент и истраживачка настава 
уопште подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност 
уочавања односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност 
налажења личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност 
сарадње са другима 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања 
и склоности стичу способност практичне 
примене знања и вештина стечених у 
школи. 

 
 
 
Демонстративна 
Експериментална 
Вербална 
 
Индивидуални 
Фронтални 
Рад у пару и групи 

 
 
 
Сви 
расположиви 
цртачки, 
сликарски и  
вајарски 
материјали 

 
 
 
Сви 
расположиви 
цртачки, 
сликарски и  
вајарски 
материјали 
 

 
 
 
Ангаж.уч. 
Уч. радови  
Заинтересовано
ст ученика 
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Назив предмета       Час одељенског старешине                     
Разред                        трећи 

Годишњи                  36 часова 

фонд часова      

Обла
ст/Те

ма 

 

Трај. 
прогр.
(бр.ча
сова) 

ЦИЉЕВИ  
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ/ 

ИСХОДИ / ЗАДАЦИ  

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредметних компетенција / 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви ,исходи/задаци , садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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Циљеви: 
 
Развијање знања, вештина, ставова 
и вредности које оспособљавају 
ученика да успешно задовољава 
сопствене потребе и интересе, 
развија сопствену личност и 
потенцијале, поштује друге особе 
и њихов идентитет, потребе и 
интересе уз активно и одговорно 
учешће у свим сферама живота. 
 
Задаци: 
 
Подстицање  жеље за дружењем и 
уважавањем пријатеља 
 
Унапређивање хигијенских и 
радних навика 
 
Подстицање креативности и 
маште 
 
Изграђивање и унапређивање 
хуманих односа међу ученицима 
и способности прихварања 
различитости 
Развијање навика културног 
понашања у школи и ван ње 
 
Стицање нових сазнања о рађању, 
репродукцији и полним разликама 
 
Изграђивање хуманих односа међу 
половима 
 
Развијање другарских и 
сарадничких односа кроз игру 

Другарство, шта је то? 
Школски прибор и уџбеници – 
како их чувамо? 
Како се понашамо у школском 
дворишту – чувајмо своју 
околину 
Играмо се кестењем и лишћем 
ТЕМАТСКИ ВЕЗАНО ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
(Хигијена и здравље ) 

Корелација:  
српски језик, енглески језик, природа и друштво, 
ликовна култура, математика, физичко васпитање, 
музичка култура, изборни предмети 
Начин развоја међупредметних компетенција 

Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења и 
његове унутрашње мотивације и тиме стављање 
ученика у позицију субјекта, а не објекта, тј. главног 
носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или 
групни, може обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или више 
предмета. У сваком случају овај приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и интересовањима 
и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено 
учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој креативних 
приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина и 
компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта 
посла. 
 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да самостално 
уче и сходно томе праве лични план учења. Када 
прикупе одређено искуство, у следећем кораку 
важно је да им се пружи прилика да искусе и 
увежбају само-процену и вршњачку процену. 
Овакво искуство је неопходно за припрему за 

Интерактивне  
радионице 
Искуствено учење 
Учење кроз игру 
Фронтални 
Индивидуални  
Групни 
Дијалошка 
Монолошка 
Демонстративна 
Практичан рад 

Наставни 
листићи, 
свеска, лаптоп 
и пројектор 

Посматрање 
Описивање 
Практиковање 
Сакупљање 
Експериментисање 
играње   

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересован
ост и активно 
укључивање у 
процес 
наставе 
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Богатство различитости ( пол, 
физички раст, порекло, 
традиција, вера и обичаји ) 
Дечја права -  акција " Деца – 
деци "  
Посета биоскопу 
Шта све могу сам  (Школа у 
природи) 
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Сазнање о полности – сексуални 
идентитет 
По чему се разликују дечаци и 
девојчице? - примарне и  
секундарне сексуалне 
карактеристике. 
Како сам дошао на свет; шта су 
ми родитељи о томе причали? 
Односи међу половима 
ТЕМАТСКИ ВЕЗАНО ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
(тема: Сексуално васпитање) 
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м
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е 
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3 

 
Како спречити заразне болести. 
Подела ђачких књижица. 
Нова година и Божићни 
празници. 

Наставни 
листићи, 
свеска, лаптоп 
и пројектор 

Посматрање 
Описивање 
Практиковање 
Сакупљање 
Експериментисање 
играње   

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересован
ост и активно 
укључивање у 
процес 
наставе 
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Оспособљавање ученика са 
вредновање и објективно 
процењивање постигнутих 
резултата 
 
Развијање одговорног односа 
перема себи, окружењу и 
културном наслеђу 
 
Развијање мотивације ученика у 
односу на здравље и здраве 
стилове живота 
Унапређивање и усвајање здравих 
навика у исхрани 
 
Оспособљавање уч. за отворено 
изражавање љубави и поштовања 
према члановима породице 
Изграђивање навика културног 
опхођења 
 
Откривање праве мере за шалу, 
разликовање шале од ругалице 
Оспособљавање ученика да 
препознају и разумеју сопствене 
потребе и потребе других и да 
штите и остварују своје потребе на 
начин који не угрожава друге 
 
Оспособљавање ученика да 
разумеју неопходност правила 
која регулишу друштвени живот  
Развијање свести о штетности 
дроге, алкохола и дувана 
 
Развијање способности ученика за 
договор и сарадњу са вршњацима 
Развијање појма пријатељства 

Моји доживљаји са зимског 
распуста 
Свети Сава – школска слава 

целоживотно учење и директно доприноси развоју 
компетенције учити како се учи. 
 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене на постизање 
заједничког циља, представља ефикасно средство за 
постизање академских и социјалних постигнућа. 
Оно полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу  (различито порекло, 
стилови учења, искуства, интересовања и 
аспирације – један исти приступ не може да 
одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број умова 
усмерава на исти проблем. 
 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и усвоје 
нове чињенице и научно размишљање. Експеримент 
развија способност посматрања и уочавања, развој 
логичног мишљења (анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања 
односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања правилности 
и значења 
- Експериментисање, способност налажења личног 
пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 
 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне примене 
знања и вештина стечених у школи. 

Интерактивне  
радионице 
Искуствено учење 
Учење кроз игру 
Фронтални 
Индивидуални  
Групни 
Дијалошка 
Монолошка 
Демонстративна 
Практичан рад 
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Моје навике у исхрани 
Болести неправилне исхране 
Узимање хране у школи и око 
школе 
Недеља здраве исхране 
ТЕМАТСКИ ВЕЗАНО ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
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Како помажемо родитељима 
Мами на дар 
Улепшајмо учионицу 
Дан пролећа -  дан цвећа 
Бонтон: како телефонирамо о 
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Првоаприлске шале 
Дан школе 
Стрес и управљање љутњом 
Моја душевна задовољства 
ТЕМАТСКИ ВЕЗАНО ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО (Тема: повреде и 
стања у којима је могуће указати 
прву помоћ) 

 К
ак

о 
се
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де
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на
ш
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о 

4 

 
Понашање на јавним местима 
Посета биоскопу или позоришту 
Дрога – бабарога 
Одлучан сам и сигуран у себе 
ВЕЗАНО ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ВАСПИТАЊЕ 
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Међуодељенска такмичења 
Подела ђачких књижица 
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Пројектна настава 
Разред: ТРЕЋИ 
Циљ пројектне наставе је стицање знања и оспособљавање ученика да та знања примени у животу, решавање 
актуелних   проблема из животног окружења, самостално коришћење различитих извора ради стицања 
знања, подстицање интересовања за истраживање и истраживачки приступ учења, развој интересовања за 
уметност, културу и демократију, развој комуникацијских вештина. 
Годишњи фонд часова:  36 часова 

 
ТЕМА  ЦИЉЕВИ/ИСХОДИ/ЗАДАЦИ 

НЕКИ ПРЕДЛОЗИ 
ПРОЈЕКАТНИХ ТЕМА: 
 
 
- Лице науке 
- Знањем против поплава 
- Трошим, али паметно 
- Мисли на ваздух! 
- Игра је најважнији дечји посао 
- Волонтер сам, тим се дичим! 
-Од семена до плода 
-Чему служе паркови -шуме 
-Зрнце доброте за све 
-Здрава исхрана-здраво тело; 
-Ускршњи обичаји моје баке/у мом 
месту; 
-Моје место у прошлости; 
 
 

– правилно седи при раду за рачунаром; 
-зна да наведе могуће последице на здравље услед непра- вилног коришћења 
дигиталних уређаја; 
- правилно укључи рачунар, покрене програм за цртање, ко- ристи одговарајуће 
алатке овог програма, сачува свој цртеж и ис- кључи рачунар; 
- покрене програм за рад са текстом, унесе краћи текст и са- чува документ на 
рачунару; 

- користи интернет за учење и проналажење информација уз помоћ наставника; 
- предложи редослед активности у односу на постављени пројектни задатак. 
- разликује изговорени глас и написано слово; изговорене и написане речи и реченице; 
– влада основном техником читања и писања ћириличког текста; 
– разуме оно што прочита; 
– активно слуша и разуме садржај 
– учтиво учествује у вођеном и слободном разговору; 
– усмено описује ствари из непосредног окружења; 
– примењује основна правописна правила; 
− упореди предмете и бића по величини; 
групише предмете и бића са заједничким својством; 
− сложи/разложи фигуру која се састоји од познатих облика; 
− разликује: криву, праву, изломљену, затворену и отворену линију; 
− препозна и искаже радост, страх, тугу и бес уважавајући себе и друге; 
− правовремено и примерено ситуацији искаже своје основне животне потребе за 
храном, водом и одласком у тоалет; 
− се понаша тако да уважава различитости својих вршњака и других људи; 
− придржава се договорених правила понашања у школи и прихвата --последице ако их 
прекрши; 
− сарађује са вршњацима у заједничким активностима;  
− одржава личну хигијену и адекватно се одева у циљу очувања здравља; 
− чува своју, школску и имовину других; 
− примењује правила безбедног понашања на путу од куће до школе приликом кретања 
улицом са и без тротоара и преласка улице;  
− снађе се у простору помоћу просторних одредница: напред-назад, лево-десно, горе-
доле и карактеристичних објеката;  
− одреди време својих активности помоћу временских одредница 
− посматрањем и опипавањем предмета одреди својства материјала 
– користи материјал и прибор у складу са инструкцијама; 
– преобликује, сам или у сарадњи са другима, употребне предмете мењајући им 
намену; 
– пореди своје утиске и утиске других о уметничким делима, изгледу 
објеката/предмета и облицима из природе и окружења; 
– користи материјал и прибор у складу са инструкцијама; 
– комбинује и користи усвојене моторичке вештине у игри и у свакодневном животу; 
– одговорно се односи према објектима 
– учествује у одржавању простора у коме живи и борави; 
– схвати значај коришћења воћа у исхрани; 
– поштује правила понашања 

 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани 
индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и диференцираним и 
индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама 
и ИОП-ом. 
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Назив предмета    Српски језик – допунска настава                       
Разред                     трећи 

Годишњи               36 часова 
фонд часова 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова
) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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– разликује врсте (и подврсте) 
речи у типичним случајевима; 
– одреди основне граматичке 
категорије именица, придева 
и глагола; 
– примењује основна 
правописна правила; 
-стицање основних појмова о 
именицама, придевима и 
глаголима 
-поступно и систематично 
упознавање граматике и 
правописа српског језика 
 

-граматика 
 
-правопис 
 
-ортоепија 

Корелација: енглески језик, природа и друштво, 
математика, ликовно, музичко, од играчке до рачунара 

 

Начин развоја међупредметних компетенција 

 

Ученички пројекти  - проблемски и истраживачки 
усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења и 
његове унутрашње мотивације и тиме стављање 
ученика у позицију субјекта, а не објекта, тј. главног 
носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или 
групни, може обухватити рад у школи и код куће, може 
бити задат у склопу једног или више предмета. У 
сваком случају овај приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и интересовањима и 
њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено учење 
и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање проблемских 
ситуација, као и развој креативних приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина и 
компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта посла. 
 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да самостално уче 
и сходно томе праве лични план учења. Када прикупе 
одређено искуство, у следећем кораку важно је да им се 
пружи прилика да искусе и увежбају само-процену и 
вршњачку процену. Овакво искуство је неопходно за 

Учење кроз 
игру, учење 
откривањем, 
вербално-
текстуална, 
писаних 
радова, 
индивидуални, 
групни и рад у 
пару, 
фронтални 

интерактивно 
учење 

говорне игре, 
проналажење 
грешака у тексту 

Ангажованост 
ученика, 
заинтересованост  
за учешће у 
различитим 
облицима рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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-оспособљавање за успешно 
служење књижевним језиком 
у различитим видовима 
усменог и писменог 
изражавања 
-подстицање на правилно, 
течно усмено и писмено 
изражавање, богаћење 
речника 
-Правилно и течно чит, 
-разумевање прочитаног 
-изражавање личног дож 
-истицање битног              
-састав  и писање кратког 
текста  
-богаћење речника 
 

-лектира 
-читање текста 
-тумачење текста 
-функционални појмови 
-причање доживљаја 
-описвање 
-писмене вежбе 

Вербална, 
текстуална, 
игра улога, 
кооперативне, 
интерактивне, 
рад у групи, 
Индивидуални, 
фронтални, рад 
у пару 

вербално-
текстуална, 
игра улога, 
интерактивно 
учење 
 

рецитовање и 
читање,  
говорне игре, 
игре улога 

Ангажованост 
ученика, 
заинтересованост  
за учешће у 
различитим 
облицима рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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– 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; 
– варира језички израз; 
– попуни једноставан образац 
у који уноси основне личне 
податке; 
 
-оспособљавање за 
самостално читање, 
разумевање, тумачење 
прочитаног 
-развијање способности за 
самостално усмено 
изражавање 
-подстицање ученика на 
правилан и самосталан избор 
речи у реченици 

- Причање о догађајима и 
доживљајима, стварним и 
измишљеним (усмено и 
писано) 
- Описивање људи, 
животиња и природе 
(плански приступ) усмено и 
писано 
- 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 
- Стилске вежбе: 
састављање прича на 
основу задатих речи; 
сажимање или 
проширивање познате 
приче (текста), мењање 
краја приче (текста); 
настављање приче на 
основу датог почетка; 
-основни облици усменог и 
писменог изражавања 
 
-усмена и писмена вежбања 

припрему за целоживотно учење и директно доприноси 
развоју компетенције учити како се учи. 
 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у малој 
групи које су усмерене на постизање заједничког циља, 
представља ефикасно средство за постизање академских 
и социјалних постигнућа. Оно полази од претпоставки 
да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу  (различито порекло, стилови 
учења, искуства, интересовања и аспирације – један 
исти приступ не може да одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број умова 
усмерава на исти проблем. 
 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и усвоје нове 
чињенице и научно размишљање. Експеримент развија 
способност посматрања и уочавања, развој логичног 
мишљења (анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања 
односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања правилности и 
значења 
- Експериментисање, способност налажења личног пута 
у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 
 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и склоности 
стичу способност практичне примене знања и вештина 
стечених у школи. 

Вербална, 
текстуална, 
демонстр. пис. 
радова,учење 
кроз игру 
рад у пару, 
групни, 
фронтални 

вербална, 
текстуална, 
демонстр., 
писаних 
радова 

описивање, 
причање, 
препричавање, 
прављење 
речника, 
осмишљавање 
приче 

Ангажованост 
ученика, 
заинтересованост  
за учешће у 
различитим 
облицима рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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 Књижевност 
 

1СЈ.1.5.1. ; 1СЈ.1.5.2. ; 1СЈ.1.5.3. ;1СЈ.1.5.4. ; 1СЈ.2.5.1. 1СЈ.2.5.3. 1СЈ.2.5.4. 1СЈ.2.5.5. 1СЈ.2.5.6. ; 1СЈ.3.5.1. 
1СЈ.3.5.2. 

Језик 
 

1СЈ.1.4.1. ; 1СЈ.1.4.2.; 1СЈ.1.4.3. ; 1СЈ.2.3.2. ;1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2. 1СЈ.2.4.3. 1СЈ.2.4.4. ; 1СЈ. 3.4.1. 1СЈ. 3.4.2. 
 

Језичка култура 
 

1СЈ.0.1.1. ; 1СЈ.0.1.2. ;1СЈ.0.1.3. ;1СЈ.0.1.4. ; 1СЈ.0.1.5. ; 1СЈ.0.1.6. ; 1СЈ.0.1.7. ;1СЈ.0.1.8. ; 1СЈ.1.2.2. ; 1СЈ.1.2.3. ; 1СЈ.1.2.5. ; 1СЈ.1.2.7. 
1СЈ.1.2.8. ; 1СЈ.1.3.6. ; 1СЈ.1.3.10 ; 1СЈ.1.4.4. ; 1СЈ.2.2.2. 1СЈ.2.2.3. 1СЈ.2.2.4.; 1СЈ.2.2.7. ; 1СЈ.2.2.9. ; 1СЈ.2.3.3. ; 1СЈ.2.3.4.  1СЈ.2.4.8. 
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Назив предмета    Математика – допунска настава                      
Разред                     трећи 

Годишњи               36 часова 
фонд часова 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прог. 
(бр. 
часов
а) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредметних компетенција 
/ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

П
РИ

РО
Д

Н
И

 Б
РО
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В

И
 

То
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м 
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ди
не

 

-прочита, запише и упореди бројеве 
прве хиљаде и прикаже их на 
бројевној правој; 
-прочита и напише број римским 
цифрама(до 1000); 
-изврши четири основне рачунске 
операције, писмено и усмено (до 
1000); 
-подели број бројем прве десетице, са 
остатком и без остатка, и провери 
резултат; 
-процени вредност израза са једном 
рачунском операцијом; 
-уочи делове целине и запише 
разломке 
Уочава везе множења и дељења 
Користи особине рачунских  

- бројеви прве хиљаде; 
- сабирање и одузимање 
(усмени и писмени 
поступак); 
- множење једноцифреним 
бројевима и бројем 10 и 
дељење бројевима прве 
десетицеса остатком и без 
остатка 
- једначине, неједначине 
- римске цифре 
- разломци, упоређивање 
разломака 
- децимални запис броја са 
једном децималом. 
 

Корелација: српски језик, енглески језик, 
природа и друштво, ликовно, музичко, од играчке 
до рачунара 
Начин развоја међупредметних компетенција 

Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења 
и његове унутрашње мотивације и тиме стављање 
ученика у позицију субјекта, а не објекта, тј. 
главног носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или 
групни, може обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или више 
предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено 
учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој креативних 
приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина 
и компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта 
посла. 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве лични план 
учења. Када прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да им се пружи прилика 
да искусе и увежбају само-процену и вршњачку 
процену. Овакво искуство је неопходно за 
припрему за целоживотно учење и директно 
доприноси развоју компетенције учити како се 
учи. 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне примене 
знања и вештина стечених у школи. 

Илустр. 
демонстр. 
Учење 
откривањем 
Индивидуални 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Припремљени 
задаци 
Дидактички 
материјали 

Бројање 
Упоређивање 
Решавање 
једноставних 
задатака 

 
Посматрање 

Белешке 
разговор 
Тестови 

Праћење и 
евидентирање 
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-црта паралелне и нормалне праве, 
правоугаоник и квадрат; 
- конструише троугао и круг; 
- именује елементе угла, 
правоугаоника, квадрата, троугла и 
круга; 
- разликује врсте углова и троуглова; 
- одреди обим правоугаоника, 
квадрата и троугла применом 
обрасца; 
- опише особине правоугаоника и 
квадрата; 
- преслика геометријску фигуру у 
квадратној или тачкастој мрежи, a на 
основу задатог упутства; 
- користи геометријски прибор и 
софтверске алате за цртање. 

- 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; 

- конструкцијатроугла и 
кружнице; 

Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве лични план 
учења. Када прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да им се пружи 
прилика да искусе и увежбају само-процену и 
вршњачку процену. Овакво искуство је 
неопходно за припрему за целоживотно учење и 
директно доприноси развоју компетенције учити 
како се учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене на постизање 
заједничког циља, представља ефикасно 
средство за постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу  (различито 
порекло, стилови учења, искуства, интересовања 
и аспирације – један исти приступ не може да 
одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број 
умова усмерава на исти проблем. 
 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и 
усвоје нове чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност посматрања и 
уочавања, развој логичног мишљења (анализа, 
синтеза, апстракција, генерализација), 
повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност 
уочавања односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења 
личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње 
са другима 

 
Демонстративна 
Илустративна 
Практичних 
радова 
Графичких 
радова 
Индивидуални  

 
Прибор за 
цртање 
Модели  

 
Цртање 
Уочавање 
Упоређивање 
 

 
Посматрање 

Белешке 
разговор 
Тестови 

Праћење и 
евидентирање 
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− чита, упореди и претвара 
јединице за мерење дужине, 
масе, запремине течности и 
времена; 

− упореди величине (дужина, маса, 
запремина течности и време); 

− измери површину геометријске 
фигуре задатом мером 
(правоугаоником, квадратом и 
троуглом); 

примењује концепт мерења у 
једноставним реалним ситуацијама. 
 

- 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. 

Демонстративна 
Илустративна 
Практичних 
радова 
Графичких 
радова 

Индивидуални 

Припремљени 
задаци 

Дидактички 
материјали 

Бројање 
Упоређивање 

Решавање 
једноставних 

задатака 

 
Посматрање 

Белешке 
разговор 
Тестови 

Праћење и 
евидентирање 

 

О
БР

А
ЗО

В
Н

И
 

С
Т

А
Н

Д
А

РД
И

 Основни ниво 
1МА.1.1.1. ; 1МА.1.1.2. ; 1МА.1.1.3. ; 1МА.1.1.4. ; 1МА.1.1.5. ; 1МА.1.3.1. ; 1МА.1.3.2. ; 1МА.1.2.1. ; 1МА.1.2.2. ; 1МА.1.2.3. ; 1МА.1.2.4. ;  1МА.1.4.1. 
1МА.1.4.2. ; 1МА.1.4.3. ; 1МА.1.4.4. 

Средњи ниво 
1МА.2.1.1. ; 1МА.2.1.2. ; 1МА.2.1.3. ; 1МА.2.1.4. ; 1МА.2.1.5. ; 1МА.2.3.1. ; 1МА.2.3.2. ; 1МА.2.2.1. ; 1МА.2.2.2. ; 1МА.2.2.4. ; 1МА.2.4.1. ; 1МА.2.4.2. 
1МА.2.4.3. ; 1МА.2.4.4. ; 1МА.2.4.5. 

Напредни ниво 
1МА.3.1.1. ; 1МА.3.1.2. ; 1МА.3.1.3. ; 1МА.3.1.4. ; 1МА.3.1.5. ; 1МА.3.3.1. ; 1МА.3.3.2. ; 1МА.3.2.2. ; 1МА.3.4.1. ; 1МА.3.4.2. ; 1МА.3.4.3. 
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Назив предмета     ХОР 

Разред                       трећи 

Годишњи фонд        36 часова 

часова 

Обла 

ст/Те 

ма 
 
 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

 

САДРЖАЈИ 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

 

          

 
 
Образовни циљ обухвата развијање 
музичког укуса, стваралачких 
способности, спонтаног изражавања, 
музичког слуха и ритма, развијање 
гласовних могућности и 
учвршћивање интонације, 
способност за фино нијансирање и 
изражајно певање применом 
елемената музичке изражајности 
(темпо, динамика...). Учешће у хору 
развија дечји глас, правилно држање, 
дисање, интонацију, изговор и 
артикулацију.  
Васпитни циљ обухвата развијање 
осећања припадности колективу – 
тимски рад, развијање толеранције,  
дисциплине, поштовања 
различитости и правила понашања, 
развијање одговорности појединца 
за успех целе групе, стицање 
самопоуздања, савладавање треме и 
пружање помоћи у смислу 
вршњачког учења и сарадње. 
Упознавање разноврсних дела 
домаћих и страних аутора доприноси 
развоју опште културе, међусобном 
разумевању, уважавању и 
поштовању. 
 

 
 
Вежбе дисања 

 
Вежбе распевавања 

Обрада песме 

- Химне 

- Дечје песме 

- Народне песме 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Корелација: енглески језик, природа и 
друштво, математика, ликовно, музичко, од 
играчке до рачунара 

 

Начин развоја међупредметних 
компетенција 

 
Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу 
учења и његове унутрашње мотивације и тиме 
стављање ученика у позицију субјекта, а не 
објекта, тј. главног носиоца процеса 
образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални 
или групни, може обухватити рад у школи и код 
куће, може бити задат у склопу једног или више 
предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за 
сопствено учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој креативних 
приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких 
вештина и компетенција сналажења у 
конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог 
аспекта посла. 

Учење кроз игру 
Фронтални 
Индивидуални  
Групни 
Дијалошка 
Монолошка 
Демонстративна 

Текст, 
Слике, 
Касетофон 
ЦД , 
Дечији 
музички 
инструменти 

Игровне 
активности, 
говорне игре,  
 
слушање, 
певање, 
посматрање,  

редовност 
у похађању 
наставе, 
заинтересо
ваност и 
активно 
укључивањ
е у процес 
наставе 
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Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве лични план 
учења. Када прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да им се пружи 
прилика да искусе и увежбају само-процену и 
вршњачку процену. Овакво искуство је 
неопходно за припрему за целоживотно учење и 
директно доприноси развоју компетенције 
учити како се учи. 
 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности 
у малој групи које су усмерене на постизање 
заједничког циља, представља ефикасно 
средство за постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – 
богатији контекст представља изазов за 
ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу (различито 
порекло, стилови учења, искуства, 
интересовања и аспирације – један исти 
приступ не може да одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број 
умова усмерава на исти проблем. 
 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и 
усвоје нове чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност посматрања и 
уочавања, развој логичног мишљења (анализа, 
синтеза, апстракција, генерализација), 
повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност 
уочавања односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења 
личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње 
са другима 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне примене 
знања и вештина стечених у школи. 

Учење кроз игру 
Фронтални 
Индивидуални  
Групни 
Дијалошка 
Монолошка 
Демонстративна 

Текст, 
Слике, 
Касетофон 
ЦД , 
Дечији 
музички 
инструменти 

Игровне 
активности, 
говорне игре,  
 
слушање, 
певање, 
посматрање,  

редовност 
у похађању 
наставе, 
заинтересо
ваност и 
активно 
укључивањ
е у процес 
наставе 

Учење кроз игру 
Фронтални 
Индивидуални  
Групни 
Дијалошка 
Монолошка 
Демонстративна 

Текст, 
Слике, 
Касетофон 
ЦД , 
Дечији 
музички 
инструменти 

Игровне 
активности, 
говорне игре,  
 
слушање, 
певање, 
посматрање,  

редовност 
у похађању 
наставе, 
заинтересо
ваност и 
активно 
укључивањ
е у процес 
наставе 
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Назив предмета    Народна традиција 

Разред                     трећи 

Годишњи               36 часова 
фонд часова 

Обла 

ст/Те 

ма 
 
 

Трај. 
прогр. 
(бр.ча 

сова) 

 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

 

САДРЖАЈИ 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

 

П
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Увођење најмлађих нараштаја  у 
традицијску културу кроз 
одговарајућу наставу усмерену на 
ревитализацију традиције, један је од 
начина да се спречи убрзано 
одумирање многих важних 
елемената традицијске културе и 
њихов нестанак из праксе, односно 
из самог живота.  
Остварење циља реализовати кроз 
непосредно упознавање материјалне 
и духовне традицијске културе свог 
народа и народа у ужем и ширем 
окружењу. 
 
 
Задаци: 
 
-развијање знања о фолкорним 
празницима, биљкама, хлебовима и 
кући и дому 
 
-познавање раѕлика између  
отвореног и затвореног  простора 
(ливада-кућа )  
       
-упознавање  различитих  
традиционалних  заната  у окружењу 
 
-стицање знања о чувању и неговању 
традиционалних заната 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-како се играла моја бака, 
-песме које су се певале у 
бакино време, 
-обичаји везани за пољске 
радове, 
-обич. везани за верске и 
световне празнике 

Корелација: енглески језик, природа и 
друштво, математика, ликовно, музичко, од 
играчке до рачунара 

 

Начин развоја међупредметних 
компетенција 

 

Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу 
учења и његове унутрашње мотивације и тиме 
стављање ученика у позицију субјекта, а не 
објекта, тј. главног носиоца процеса 
образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални 
или групни, може обухватити рад у школи и код 
куће, може бити задат у склопу једног или више 
предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за 
сопствено учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој креативних 
приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких 
вештина и компетенција сналажења у 
конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог 
аспекта посла. 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве лични план 
учења. Када прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да им се пружи 
прилика да искусе и увежбају само-процену и 
вршњачку процену. Овакво искуство је 
неопходно за припрему за целоживотно учење и 
директно доприноси развоју компетенције 
учити како се учи. 

-вербална;               
-демонстративна;    
-игра;                      
-фолклорна игра;      
-практични рад; 

-аудио- касете;          
-старе фотог.   
–текстови, 
часоп.,слике, 
ношње из 
музеја; 

-цртање;                
-певање и игр;  
-сецкање 
лепљ.папира и 
текстила;              
-имитирање;         
-презонтовање 
(приче,игре ..) 

–белешке о 
учениц.и 
процењ.учени
чких радова;            

Зи
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ск
и 

хл
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и 

и 
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ол
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-хлеб-процес мешања, 
намена, славски колач, 
-биљке у народној 
традицији и веровање у 
њихове магичне моћи, 
-лековитост 
 
-биљке-од ђурђевданских 
до ивањских венчића;           
-дечје фолк игре 
(загонетке ,успаванке, 
разбрајалице) 
 
 
 
 
-традиционалних заната 
има много, а међу њима 
су: пекар, посластичар, 
ковач, кројач, обућар, 
крзнар, 
-занати некад и сад 
-традиционални занати 
села и града 

-вербална;               
-демонстративна;    
-игра;                      
-фолклорна игра;      
-практични рад; 

-прибор за 
сецкање и 
лепљење;         
-календар 
верски и 
пољ.радова;   -
предмети дечје 
израде;   -
декорат. 
материјали; 

-цртање;                
-певање и игр;  
-сецкање 
лепљ.папира и 
текстила;              
-имитирање;         
-презонтовање 
(приче,игре ..) 

–белешке о 
учениц.и 
процењ.учени
чких радова;              

Т
ра
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-вербална;               
-демонстративна;    
-игра;                      
-фолклорна игра;      
-практични рад; 

 
 
 
-аудио- касете;                
-старе фотог.   
–текстови, 
часоп.,слике, 
ношње из 
музеја; 
-одабрани 
текстови, 

 
 
-прављење 
венчића од 
цвећа;               
-сакупљање и 
сушење биљ,       
-цртање;                
-певање и игр;  
-сецкање 
лепљ.папира и 
текстила;              
-имитирање;         
-презонтовање 
(приче,игре ..) 

 
 
 
–белешке о 
учениц.и 
процењ.учени
чких радова;        
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Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности 
у малој групи које су усмерене на постизање 
заједничког циља, представља ефикасно 
средство за постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – 
богатији контекст представља изазов за 
ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу (различито 
порекло, стилови учења, искуства, 
интересовања и аспирације – један исти 
приступ не може да одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број 
умова усмерава на исти проблем. 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и 
усвоје нове чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност посматрања и 
уочавања, развој логичног мишљења (анализа, 
синтеза, апстракција, генерализација), 
повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност 
уочавања односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења 
личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње 
са другима 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне примене 
знања и вештина стечених у школи. 
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Назив предмета    Чувари природе 

Разред                     трећи 

Годишњи               36 часова 
фонд часова 

Обла 

ст/Те 

ма 
 
 

Трај. 
прогр. 
(бр.ча 

сова) 

 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

 

САДРЖАЈИ 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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Развијање свести о потреби и 
могућностима личног ангажовања у 
заштити животне средине, усвајање 
и примена принципа одрживости, 
етичности и права будућих 
генерација на очувању животне 
средине. 
Разумевање појава везаних за 
непосредну животну средину 
Препознавање негативних појава у 
човековом односу према животној 
средини  (квалитет воде, ваздуха, 
земљишта, хране, биљног и 
животињског света) 
-упознавање појма и осн.елем. 
животне средине;     -развијање 
навика за рац. коришћење 
прир.богатстава, 

Повезивање основних 
елемената животне 
средине и њихов значај 
Утицај човека на животну 
средину  
Правила понашања у 
природи 
ТЕМАТСКИ ВЕЗАНО ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО 
ВАСПИТАЊЕ (Исхрана) 
 
-вода ,ваздух,земљиште      
(услови живота),                           
-биљке и животиње;                  
-творевине људс.рада; 

Корелација: енглески језик, природа и 
друштво, математика, ликовно, музичко, од 
играчке до рачунара 

 

Начин развоја међупредметних 
компетенција 

 

Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу 
учења и његове унутрашње мотивације и тиме 
стављање ученика у позицију субјекта, а не 
објекта, тј. главног носиоца процеса 
образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални 
или групни, може обухватити рад у школи и код 
куће, може бити задат у склопу једног или више 
предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за 
сопствено учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој креативних 
приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких 
вештина и компетенција сналажења у 
конфликтима; 

-вербална             
демонстр;                 
практичан рад;                
-игра; 

текстовидечја 
штампа;               
слике,фотог; 

-цртање                  
моделовање, 
израда фигура 
од плодова из 
природе; 

-праћење 
реакције 
ученика; 
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- Развијање свести о потреби и 
могућностима личног ангажовања у 
заштити животне средине, усвајање 
и примена принципа одрживости, 
-уочавање и описивање осн. појава и 
промена у жив.сред.   –развијање 
радозн, креатив. и 
истражив.способности; 
Уочавање узрочно-последничких 
веза у животној средини 

Природне појаве и 
промене у непосредној 
животној средини 
Уочавање промена на 
живој природи у 
непосредној околини 
Веза између животиња и 
биљака, станишта и 
начина живота,  ланци 
исхране 
-сезонске промене на биљ. 
и жив.у току године(цвет. 

-вербална       
демонстр;                 
практичан рад;                
-игра; 

приг.текстови  
-дечја штампа;               
слике,фотог.  
деч.енцикл. 

-посета ЗОО 
врту, сађење и 
неговање неке 
од зашт.биљ. 
врста;                      
-израда паноа 
и колажа; 

-
задовољс.уче
ника;            
уч.радови 
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Стицање навика одгово- рног 
понашања према биљкама и 
животињама 
 
Развијање свести о потреби и 
могућностима личног ангажовања у 
заштити животне средине, усвајање 
и примена принципа одрживости, 
етичности и права будућих 
генерација на очувању животне 
средине.Васпитавање ученика да 
чува и уређује простор у коме живи 
и учи 
 
 
-уоч.и опис.појава које угрожавају 
животну средину,    -развијање 
осн.елем. логичког и критичног 
мишљења; 
 
 
-развијање одг.односа према себи и 
према жив.средини;    -разв.навика за 
рационално коришћење 
прир.богатстава    -
разв,радозналости креативности и 
истраж. способности; 

листање, опадање лишћа, 
сеоба птица..)                         
-одн. исхране у жив.сред.    
–најчешће угрож.биљне и 
живот.врсте; 
 
 
 
 
 
-загађивање воде и послед   
-загађивање ваздуха и 
последице;                             
-загађивање земљ.и посл.      
–бука 
-штетне последице 
Посматрање и 
истраживање извора 
загађивања животне 
средине 
Извођење једноставних 
огледа 
 
 
 
-брига о биљ.и жив.у 
непосредној околини;                  
Активно упознавање и 
заштита жив. средине 
Угрожене биљке и 
животиње и њихова 
заштита 
Одговоран однос према 
животињама 
Чување и уређивање жив. 
и радног простора (акција) 
Сакупљање и раздвајање 
отпада (акција) 
Правилан однос према 
себи и жив.средини  
Право на здраву животну 
средину, критички и 
отворен став 
ТЕМАТСКИ ВЕЗАНО ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО 
ВАСПИТАЊЕ (Хигијена 
и здравље) 

- Уочавање и планирање организационог 
аспекта посла. 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве лични план 
учења. Када прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да им се пружи 
прилика да искусе и увежбају само-процену и 
вршњачку процену. Овакво искуство је 
неопходно за припрему за целоживотно учење и 
директно доприноси развоју компетенције 
учити како се учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности 
у малој групи које су усмерене на постизање 
заједничког циља, представља ефикасно 
средство за постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – 
богатији контекст представља изазов за 
ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу (различито 
порекло, стилови учења, искуства, 
интересовања и аспирације – један исти 
приступ не може да одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број 
умова усмерава на исти проблем. 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и 
усвоје нове чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност посматрања и 
уочавања, развој логичног мишљења (анализа, 
синтеза, апстракција, генерализација), 
повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност 
уочавања односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења 
личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње 
са другима 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне примене 
знања и вештина стечених у школи. 

 
 
 
-вербална               
демонстр;                 
практичан рад;                
-игра; 
 
 

 
 
 
-дневна  и 
пер.штампа;   -
слике,фотог. 

 
 
 
-израда зидних 
новина;                  
-изложба уч. 
слика и радова 

 
 
 
уч.радови;  -
белешке о 
напредов. 
ученика 
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-вербална                 
демонстр;                 
практичан рад;                
-игра; 

-прибор за 
чишћ.шк.двори
шта,             -
дечја штампа;             
слике,фотог.     
–видео-филм    
(опстанак..); 

-уређење уч.и 
шк.дворишта;              
сакупљање 
секунд.сирови
на;                         
-неговање 
биљака; 

-белешке о 
напред.уч.    
уч.радови;     
сумирање 
резул.рада 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
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ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 
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Предмет: српски језик Разред: 4. разред Фонд часова 180 

Обла 
ст/Те 

ма 

 
 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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Циљ наставе 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 четврти 
– разликује врсте  
(и подврсте) речи у типичним 
случајевима; 
– одреди основне граматичке 
категорије именица, придева и 
глагола; 
– примењује основна правописна 
правила; 
– 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; 
 

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). 
Појам субјекта; различите врсте речи 
(именице и личне заменице) у функцији 
субјекта; изостављени субјекат. Појам 
предиката (глаголски предикат). 
Појам 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. 
Упра 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 имена 
животиња; називи институција, 
предузећа и установа, манифестација; 
устаљена имена историјских догађаја и 
личности 
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. 

Међупредметне компетенције 

1. Компетенција за целоживотно 
учење  

2. Комуникација  

3. Решавање проблема  

4. Сарадња  

5. Одговорно учешће у 
демократском друштву  

6. Одговоран однос према околини  

7. Естетичка компетенција  

8. Рад с подацима и 
информацијама  

Начин развоја међупредметних 
компетенција 

Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 
Уважавање иницијативе ученика у 
процесу учења и његове унутрашње 
мотивације и тиме стављање ученика 
у позицију субјекта, а не објекта, тј. 
главног носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити 
индивидуални или групни, може 
обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или 
више предмета. У сваком случају овај 
приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности 
за сопствено учење и делање; 
- Препознавање изазова и 
структурирање проблемских 
ситуација, као и развој креативних 
приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и 
сарадничких вештина и компетенција 
сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање 
организационог аспекта посла. 

Учење кроз 
игру, учење 
откривањем, 
вербално-
текстуална, 
писаних 
радова, 
индивидуални, 
групни и рад у 
пару, 
фронтални 

Текстови, 
плакати, 
илустрације, 
графофолије,  
аудитивна 
средства 
 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
такмичења, 
квизови, 
проналажење 
грешака у тексту 

Ангажованос
т ученика, 
заинтересова
ност за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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– 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; 
– 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 

Поезија  
Проза 
Драмски текстови 
Популарни и информативни текстови 

Дoмaћa лeктиpa 
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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Лични планови учења 
Ученици су охрабрени и подстакнути 
да самостално уче и сходно томе 
праве лични план учења. Када 
прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да им се 
пружи прилика да искусе и увежбају 
само-процену и вршњачку процену. 
Овакво искуство је неопходно за 
припрему за целоживотно учење и 
директно доприноси развоју 
компетенције учити како се учи. 
Групни и тимски рад 
Сарадничко учење, кроз разноврсне 
активности у малој групи које су 
усмерене на постизање заједничког 
циља, представља ефикасно средство 
за постизање академских и 
социјалних постигнућа. Оно полази 
од претпоставки да: 
- је учење активан процес 
конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста 
– богатији контекст представља 
изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу 
(различито порекло, стилови учења, 
искуства, интересовања и аспирације 
– један исти приступ не може да 
одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се 
већи број умова усмерава на исти 
проблем. 
Експерименти 
Метода вештачког изазивања 
природних појава омогућава 

Вербална, 
текстуална, 
игра улога, 
кооперативне, 
интерактивне, 
рад у групи, 
Индивидуални, 
фронтални, рад 
у пару 

Текстови 
школске и 
домаће 
лектире, 
аудитивна 
средства, 
плакат 
 
 

Нарација, читање, 
рецитовање, игра 
улога, говорне игре 

Ангажованос
т ученика, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 



 

231 

ЈЕ
ЗИ

Ч
К

А
 К

У
Л

Т
У

РА
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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; 
– 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. 
 

 

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, 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. 

ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће 
идеје и усвоје нове чињенице и 
научно размишљање. Експеримент 
развија способност посматрања и 
уочавања, развој логичног мишљења 
(анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије 
са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава 
уопште подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, 
способност уочавања односа међу 
појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност 
налажења личног пута у трајном 
учењу 
- Социјалне компетенције, способност 
сарадње са другима 

Практично искуство 
Ученици зависно од својих 
интересовања и склоности стичу 
способност практичне примене знања 
и вештина стечених у школи. 
 

Вербална, 
текстуална, 
демонстр. пис. 
радова,учење 
кроз игру 
рад у пару, 
групни, 
фронтални 

Текстови, 
Дидактичка 
средства,  
плакати, 
Илустрације 
квиѕови 

Осмишљавање 
приче, прављ. 
речника, именика, 
писање дневника, 
Грађ. речи и 
реченица, 
драматизација 

 
Ангажованос
т ученика, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 

ОБРАЗОВНИ   
                  
СТАНДАРДИ 

Књижевност 
1СЈ.1.5.1. ; 1СЈ.1.5.2. ; 1СЈ.1.5.3. ;1СЈ.1.5.4. ; 1СЈ.2.5.1. 1СЈ.2.5.3. 1СЈ.2.5.4. 1СЈ.2.5.5. 1СЈ.2.5.6. ; 1СЈ.3.5.1. 
1СЈ.3.5.2. 
Језик 
1СЈ.1.4.1. ; 1СЈ.1.4.2.; 1СЈ.1.4.3. ; 1СЈ.2.3.2. ;1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2. 1СЈ.2.4.3. 1СЈ.2.4.4. ; 1СЈ. 3.4.1. 1СЈ. 3.4.2. 
Језичка култура 
1СЈ.0.1.1. ; 1СЈ.0.1.2. ;1СЈ.0.1.3. ;1СЈ.0.1.4. ; 1СЈ.0.1.5. ; 1СЈ.0.1.6. ; 1СЈ.0.1.7. ;1СЈ.0.1.8. ; 1СЈ.1.2.2. ; 1СЈ.1.2.3. ; 1СЈ.1.2.5. ; 1СЈ.1.2.7. 
1СЈ.1.2.8. ; 1СЈ.1.3.6. ; 1СЈ.1.3.10 ; 1СЈ.1.4.4. ; 1СЈ.2.2.2. 1СЈ.2.2.3. 1СЈ.2.2.4.; 1СЈ.2.2.7. ; 1СЈ.2.2.9. ; 1СЈ.2.3.3. ; 1СЈ.2.3.4. ; 1СЈ.2.3.5. ; 1СЈ.2.4.8. 
1СЈ.3.2.2. ;  1СЈ.3.2.3. ; 1СЈ.3.2.6. ; 1СЈ.3.2.7. ; 1СЈ.3.3.2. ; 1СЈ.3.3.6. ; 1СЈ.3.4.4. 
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Предмет: математика Разред: 4. разред Фонд часова 180 

Обла 
ст/Те 

ма 

 
 

Трај. 
прог. 
(бр.ча 

сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

 

САДРЖАЈИ 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин развоја 
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

БР
О

ЈЕ
В

И
   

144 

Циљ учења предмета математика је да 
ученик, овладавајући математичким 
концептима, знањима и вештинама, 
развијеоснове 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. 
 

ИСХОДИ 

– прочита, запише и упореди природне 
бројеве и прикаже их на бројевној правој; 
– одреди месну вредност цифре; 
– изврши четири основне рачунске операције у 
скупу N; 

– 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 
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; 

 

Скуп природних бројева са 
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. 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
Компетенција за целоживотно учење  
Комуникација  
Рад с подацима и информацијама  
Дигитална компетенција  
Решавање проблема  
Сарадња  
Одговорно учешће у демократском 
друштву  
Одговоран однос према здрављу  
Одговоран однос према околини  
Естетичка компетенција  
Предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву.   
Начин развоја међупредметних 
компетенција 

Ученички пројекти - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 
Уважавање иницијативе ученика у 
процесу учења и његове унутрашње 
мотивације и тиме стављање ученика 
у позицију субјекта, а не објекта, тј. 
главног носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити 
индивидуални или групни, може 
обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или 
више предмета. У сваком случају овај 
приступ омогућава:- Самостално 
учење и делање;- Свест о сопственим 
вештинама и интересовањима и њихов 
даљи развој;- Развој и преузимање 
одговорности за сопствено учење и 
делање;- Препознавање изазова и 
структурирање проблемских 
ситуација, као и развој креативних 
приступа решењима;- Развој 
комуникацијских и сарадничких 
вештина и компетенција сналажења у 
конфликтима;- Уочавање и планирање 
организационог аспекта 

Лични планови учења 
Ученици су охрабрени и подстакнути 
да самостално уче и сходно томе 
праве лични план учења. Када 
прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да им се 
пружи прилика да искусе и увежбају 
само-процену и вршњачку процену. 

 
 
Илустр.дем 

Граф.радова 
Хеуристичка 

Индивид. 
Фронтални 
Рад у пару 

 

 
 
 

Дид.средс. 
Припр.задаци, 
Збирке 
задатака 

Прибор за 
мерење и 
цртање, 

Припремљени 
задаци 

 
 

 
Цртање, 

Конструисање 
Мерење 

Решавање 
задатака 

 
 
 
Посматрање 

Белешке 
разговор 
Тестови 

Праћење и 
евидентирањ

е 
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– 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; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
– 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. 

 
 
Квадар и коцка. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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. 

Овакво искуство је неопходно за 
припрему за целоживотно учење и 
директно доприноси развоју 
компетенције учити како се учи. 
Групни и тимски рад 
Сарадничко учење, кроз разноврсне 
активности у малој групи које су 
усмерене на постизање заједничког 
циља, представља ефикасно средство 
за постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од 
претпоставки да:- је учење активан 
процес конструкције знања;- учење 
зависи од богатства контекста – 
богатији контекст представља изазов 
за ученике;- се ученици разликују, те 
стога уносе вишеструке перспективе у 
учионицу (различито порекло, 
стилови учења, искуства, 
интересовања и аспирације – један 
исти приступ не може да одговара 
свима); 
Експерименти 
Метода вештачког изазивања 
природних појава омогућава 
ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће 
идеје и усвоје нове чињенице и научно 
размишљање. Експеримент развија 
способност посматрања и уочавања, 
развој логичног мишљења (анализа, 
синтеза, апстракција, генерализација), 
повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава 
уопште подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, 
способност уочавања односа међу 
појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност 
налажења личног пута у трајном 
учењу; социјалне компетенције, 
способност сарадње са другима 

Практично искуство 
Ученици зависно од својих 
интересовања и склоности стичу 
способност практичне примене знања 
и вештина стечених у школи. 

 
 
 
 

Илустр.дем 
Граф.радова 
Хеуристичка 

Индивид. 
Фронтални 
Рад у пару 

 

 
 
 
 

Дид.средс. 
Припр.задаци, 
Збирке 
задатака 

 
 
 
 

Бројање и 
упоређивање  

решавање 
проблема, 

експеримент 
 

 
 
 
 

Посматрање 
Белешке 
разговор 
Тестови 

Праћење и 
евидентирањ

е 
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Практичан рад 
Ил.демонстр. 
Граф. радова 

Индивид. 
Групни. 

Фронтални 

 
 
 

Модели 
Прибор за 

мерење 
Предмети и 
објекти из 
непосредне 
околине 

 
 
 

Процењивање 
Мерење 

Упоређивање 
Решавање 
проблема 

 
 
 
Посматрање 

Белешке 
разговор 
Тестови 

Праћење и 
евидентирањ

е 
 

Кључни појмови садржаја: природни бројеви, декадни систем, својства операција, израз, једначине и неједначине, разломци, де- 
цимални запис броја, коцка, квадар, површина и запремина. 

ОБРАЗОВНИ               
СТАНДАРДИ 

Основни ниво 1МА.1.1.1; 1МА.1.1.2; 1МА.1.1.3; 1МА.1.1.4; 1МА.1.1.5; 1МА.1.3.1; 1МА.1.3.2; 1МА.1.2.1; 1МА.1.2.2; 1МА.1.2.3; 1МА.1.2.4; 1МА.1.4.1. 1МА.1.4.2; 1МА.1.4.3; 1МА.1.4.4. 
Средњи ниво 1МА.2.1.1; 1МА.2.1.2; 1МА.2.1.3; 1МА.2.1.4; 1МА.2.1.5; 1МА.2.3.1; 1МА.2.3.2; 1МА.2.2.1; 1МА.2.2.2; 1МА.2.2.4; 1МА.2.4.1; 1МА.2.4.2. 1МА.2.4.3; 1МА.2.4.4; 1МА.2.4.5. 
Напредни ниво 1МА.3.1.1. ; 1МА.3.1.2. ; 1МА.3.1.3. ; 1МА.3.1.4. ; 1МА.3.1.5. ; 1МА.3.3.1. ; 1МА.3.3.2. ; 1МА.3.2.2. ; 1МА.3.4.1. ; 1МА.3.4.2. ; 1МА.3.4.3. 
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Предмет: природа и друштво Разред: 4. разред Фонд часова: 72 

Обла 
ст/Те 

ма 

 
 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

 

САДРЖАЈИ 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

 

          

НАСЕЉЕ СА 

ОКОЛИНОМ 

Циљ учења предмета Природе и 
друштва јесте упознавање себе, 
свог природног и друштвеног 
окружења и развијање 
способности за одговоран живот 
у њему. 
По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 
– 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 

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). 
 

Човек – природно, друштвено и 
свесно биће. Физичке промене у 
пубертету. 
Дигитална безбедност и последице 
прекомерног коришћења 
информационо-комуникационих 
технологија; непримерени 
садржаји. 
 
 
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 

Међупредметне компетенције 
Компетенција за целоживотно учење  
Комуникација  
Рад са подацима и информацијама  
Дигитална компетенција  
Решавање проблема  
Сарадња  
Одговорно учешће у демократском друштву  
Одговоран однос према здрављу  

Одговоран однос према околини  
Естетичка компетенција  
Предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву   

 

Начин развоја међупредметних 
компетенција 

Ученички пројекти - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 
Уважавање иницијативе ученика у процесу 
учења и његове унутрашње мотивације и тиме 
стављање ученика у позицију субјекта, а не 
објекта, тј. главног носиоца процеса 
образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални 
или групни, може обухватити рад у школи и 
код куће, може бити задат у склопу једног или 
више предмета. У сваком случају овај 
приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за 
сопствено учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој 
креативних приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких 
вештина и компетенција сналажења у 
конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог 
аспекта посла. 
 

Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве лични 

 
Учење кроз 
игру, учење 
откривањем, 
вербално-
текстуална, 
писаних 
радова, 
индивидуални, 
групни и рад у 
пару, 
фронтални 
 

 

 
Текстови, 
плакати, 
илустрације,  
слике , ЦД, 
пројектор,  
аудитивна 
средства 
 

 
 

 
Игровне 
активности, 
говорне игре, 
такмичења,  
Посматрање, 
Описивање, 
Груписање, 
Праћење, 
Процењивање 
Бележење, 
Стварање, 
практиковање 

 

 
Ангажованост 
ученика, 
заинтересован
ост  за учешће 
у различитим 
облицима рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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Учење кроз 
игру, учење 
откривањем, 
вербално-
текстуална, 
писаних 
радова, 
индивидуални, 
групни и рад у 
пару, 
фронтални 
 

Текстови, 
плакати, 
илустрације,  
слике , ЦД, 
пројектор,  
аудитивна 
средства 
 

Игровне 
активности,  
Посматрање, 
Описивање, 
Груписање, 
Праћење, 
Процењивање 
Бележење, 
Стварање, 
практиковање 
 

Ангажованост 
ученика, 
заинтересован
ост  за учешће 
у различитим 
облицима рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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Учење кроз 
игру, учење 
откривањем, 
вербално-
текстуална, 
писаних 
радова, 
индивидуални, 
групни и рад у 
пару, 
фронтални 
 

 
 
Текстови, 
плакати, 
илустрације,  
слике , ЦД, 
пројектор,  
аудитивна 
средства 
 

 
 
Игровне 
активности, 
говорне игре, 
такмичења,  
Посматрање, 
Описивање, 
Груписање, 
Праћење, 
Процењивање 
Бележење, 
Стварање, 
практиковање 
 

 
 
Ангажованост 
ученика, 
заинтересован
ост  за учешће 
у различитим 
облицима рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
 



 

235 

  
  
  

  
  
  

 П
ро

ш
ло

ст
 С

рб
иј

е 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

суочи са 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. 

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. 
 
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). 
Настанак и 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 и осамостаљење Србије; 
култура, начин живота). 

план учења. Када прикупе одређено искуство, 
у следећем кораку важно је да им се пружи 
прилика да искусе и увежбају само-процену и 
вршњачку процену. Овакво искуство је 
неопходно за припрему за целоживотно 
учење и директно доприноси развоју 
компетенције учити како се учи. 
Групни и тимски рад 
Сарадничко учење, кроз разноврсне 
активности у малој групи које су усмерене на 
постизање заједничког циља, представља 
ефикасно средство за постизање академских и 
социјалних постигнућа. Оно полази од 
претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције 
знања;- учење зависи од богатства контекста – 
богатији контекст представља изазов за 
ученике;- се ученици разликују, те стога 
уносе вишеструке перспективе у учионицу  
(различито порекло, стилови учења, искуства, 
интересовања и аспирације – један исти 
приступ не може да одговара свима);- је 
учење социјални догађај где се већи број 
умова усмерава на исти проблем. 
Експерименти 
Метода вештачког изазивања природних 
појава омогућава ученицима да их детаљно 
упознају и истраже, као и да провере 
постојеће идеје и усвоје нове чињенице и 
научно размишљање. Експеримент развија 
способност посматрања и уочавања, развој 
логичног мишљења (анализа, синтеза, 
апстракција, генерализација), повезивање 
теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност 
уочавања односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења 
личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност 
сарадње са другима 

Практично искуство 
Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне 
примене знања и вештина стечених у школи. 

 
Учење кроз 
игру, учење 
откривањем, 
вербално-
текстуална, 
писаних 
радова, 
индивидуални, 
групни и рад у 
пару, 
фронтални 
 

 
Текстови, 
плакати, 
илустрације,  
слике , ЦД, 
пројектор,  
аудитивна 
средства 
 

 
 
 
 

Игровне 
активности, 
говорне игре, 
такмичења,  
Посматрање, 
Описивање, 
Груписање, 
Праћење, 
Процењивање 
Бележење, 
Стварање, 
практиковање 
 

 
Ангажованост 
ученика, 
заинтересован
ост  за учешће 
у различитим 
облицима рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
 

Кључни појмови садржаја: отаџбина, оријентација у времену и простору, интеркултуралност, природни ресурси. 
 

Стандарди  

Основни ниво  

 

Средњи ниво 
 

1ПД.2.1.1. ; 1ПД.2.1.3. ; 1ПД.2.1.5. ; 1ПД.2.1.6. ; 1ПД.2.2.3. ; 1ПД.2.2.4.; 1ПД.2.3.1. ; 1ПД.2.5.3. ; 1ПД.2.6.1. ; 1ПД.2.6.3. ; 1ПД.2.4.3. ; 1ПД.2.4.5. ; 1ПД.2.6.5. ; 
1ПД.2.4.1. ; 1ПД.2.4.2. ; 1ПД.2.3.3. ; 1ПД.2.3.4. ; 1ПД.2.3.5. ; 1ПД.2.3.6. 

Напредни ниво 1ПД.3.1.1 ; 1ПД.3.1.2 ; 1ПД.3.3.1 ; 1ПД.3.5.2 ; 1ПД.3.4.1 ; 1ПД.3.3.2 
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Предмет: ликовна култура Разред: 4. разред Фонд часова: 72 

Обла 
ст/Те 

ма 

 
 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

ИСХОДИ  САДРЖАЈИ 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ (МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВ
НА 

СРЕДСТВ
А 

АКТИВНОС
ТИ 

ПРАЋЕЊ
Е  

ОЦЕЊИВ.
И 

ВРЕДНОВ
. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

КО
МП
ОЗ
ИЦ
ИЈ
А 

 
 
 
 
 
 

 22 

 
 
 
 
 
 

Циљ учења предмета 
ликовна култура је 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. 
 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда 
ученик ће бити у стању да: 
 

– поштује инструкције за 
припремање, одржавање и 
одлагање материјала и 
прибора; 
– изражава замисли, 
интересовања, сећања, 

емоције и машту 
традиционалним ликовним 
техникама; 
– користи амбалажу и 
предмете за једнократну 
употребу у стваралачком 
раду; 
– примени, у стваралачком 
раду, основна знања о 
композицији; 
– користи одабрана 
уметничка дела и визуелне 
информације као подстицај 
за стваралачки рад; 
– тумачи једноставне знаке, 
симболе и садржаје 
уметничких дела; 
– разговара о значају 
одабраног уметника, 
уметничког дела, споменика 

Елементи композиције – облик, боја, линија, 
текстура, светлина 
(валер). 
Положај елемената у композицији – 

хоризонтални, вертикални, дијагонални. 
Материјали и технике – графитна оловка, туш 
и четка, туш и перо, акварел, гваш, темпере, 
фротаж, колаж, деколаж, асамблаж, меки 
материјали. 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
• компетенција за учење 
• одговорно учешће у демократском 
друштву 
• естетичка компетенција 
• комуникација 
• одговоран однос према околини 

• предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву 
• рад са подацима и информацијама 
• решавање проблема 
• сарадња 
        дигитална компетенција 

Начин развоја међупредметних компетенција 

Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 
Уважавање иницијативе ученика у процесу учења 
и његове унутрашње мотивације и тиме стављање 
ученика у позицију субјекта, а не објекта, тј. 
главног носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или 
групни, може обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или више 
предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено 
учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој креативних 
приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина 
и компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта 
посла. 
Лични планови учења 
Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве лични план 
учења. Када прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да им се пружи 
прилика да искусе и увежбају само-процену и 
вршњачку процену. Овакво искуство је 
неопходно за припрему за целоживотно учење и 
директно доприноси развоју компетенције учити 
како се учи. 

 
 
Демонстрати
вна 
Експеримент
ална 
Вербална 

 
Индивидуал
ни 
Фронтални 

 
Репродукц
ије 
Разноврсн
и 
материјали 
за цртање 
и сликање 
Предмети 
из 
непосредн
е околине 

Посматрање, 
Описивање, 
Сликање 
Цртање 
Презентовањ
е 
Анализирање 

Ангаж.уч. 
Уч. радови  
Заинтересо
ваност 
ученика 
 

СП
ОР
АЗ

УМ
ЕВ

АЊ
Е 

 
 
 
 
 
 

20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Хералдика – застава, грб, 
печат.  
 

Пиктограми. 
Споразумевање сликом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Споменици природе и споменици културе у 
Србији. Археолошки локалитети, замкови и 
утврђења, манастири, музеји. 
Познати уметници и најзначајнија дела. 
 
 
 
 
 
 
 

Демонстрати
вна 
Експеримент
ална 
Вербална 
 
Индивидуал
ни 

Фронтални 

Репродукц
ије 
Разноврсн
и 
материјали 
за цртање 
и сликање 
 

Сликање 
Цртање 
Презентовањ
е 
Анализирање 

Ангаж.уч. 
Уч. радови  
Заинтересо
ваност 
ученика 
 

НА
СЛ
ЕЂ
Е 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 

 
 
 
Демонстрати
вна 
Експеримент
ална 
Вербална 
 
Индивидуал
ни 
Фронтални 

 
 
 
Репродукц
ије 
Разноврсн
и 
материјали 
за цртање 
и сликање 
Предмети 
из 
непосредн
е околине 

 
 
 
Посматрање, 
Описивање, 
Сликање 
Цртање 
Презентовањ
е 
Анализирање 

 
 
 
Ангаж.уч. 
Уч. радови  
Заинтересо
ваност 
ученика 
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и музеја; 
– учествује у планирању и 
реализацији ликовног 
пројекта или радионице; 
– разматра, у групи, шта и 
како је учио/учила и где та 
знања може применити. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Сценографија за позориште, филм и 
телевизију. Елементи сценографије. 
 

 

 

 

Групни и тимски рад 
Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене на постизање 
заједничког циља, представља ефикасно средство 
за постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- се ученици разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу  (различито 
порекло, стилови учења, искуства, интересовања 
и аспирације – један исти приступ не може да 
одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број 
умова усмерава на исти проблем. 
Експерименти 
Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и 
усвоје нове чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност посматрања и 
уочавања, развој логичног мишљења (анализа, 
синтеза, апстракција, генерализација), 
повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност 
уочавања односа међу појавама 
- Експериментисање, способност налажења 
личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 

Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне примене 
знања и вештина стечених у школи. 

                

СЦ
ЕН
А    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Демонстрати
вна 
Експеримент
ална 
Вербална 
 
Индивидуал
ни 
Фронтални 

 
 
 
 
Репродукц
ије 
Разноврсн
и 
материјали 
за цртање 
и сликање 

Предмети 
из 
непосредн
е околине 

 
 
 
 
Посматрање, 
Описивање, 
Сликање 
Цртање 
Презентовањ
е 
Анализирање 

 
 
 
 
Ангаж.уч. 
Уч. радови  
Заинтересо
ваност 
ученика 
 

Кључни појмови: простор, облик, линија, боја, текстура, светлина. 
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Предмет: музичка култура Разред: 4. разред Фонд часова: 36 

Обла 
ст/Те 

ма 

 
 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

ИСХОДИ  САДРЖАЈИ 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредметних компетенција 
/ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ (МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВ
НА 

СРЕДСТВ
А 

АКТИВНОС
ТИ 

ПРАЋЕЊ
Е  

ОЦЕЊИВ.
И 

ВРЕДНОВ
. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

 

Слу
ша
ње 
муз
ике 

 
 
 
 
 
 

 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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. 
 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 
 

– опише своја осећања у вези са 
слушањем музике; 
– препознаје народну и уметничку 
музику; 
– опише улогу музике у медијима; 
– разликује инструменте по боји звука 
и изражајним могућностима; 
– повеже карактер дела са избором 
инструмента и елементима 
музичкe изражајнoсти; 
– уочи контраст и понављање у 
музичком делу; 
– пева и свира по слуху и са 
нотног текста песме различитог 
садржаја и расположења; 
– примени изражајне музичке 
елементе; 
– осмисли и изведе једноставну 
ритмичку и мелодијску пратњу; 
– осмисли музички одговор на музичко 
питање; 
– осмисли једноставну мелодију на 
краћи задати текст; 
– изабере одговарајући музички 
садржај (од понуђених) према 
литерарном садржају; 
 
 

 

Композиције различитог 
карактера. 
Елементи музичке 
изражајности (инструмент, 
глас, мелодијска линија, 
темпо, ритам, динамика). 
Вокална и инструментална 
музика (композиције 
домаћих и страних 
композитора). 
Дела фолклорне традиције 
српског и других народа. 
Музичка прича. 
Музика у служби других медија. 
Музички бонтон. 
Музика и здравље. 
  

 
 
 

Музичке игре (дидактичке). 
Певање песама 

различитог садржаја и карактера 
по слуху. Певање и свирање 
песама из нотног текста. 
Свирaњe пeсaмa пo слуху нa 
дечјим инструмeнтимa и/или на 
другим инструментима. 
Народни инструменти нашег и 
других народа. Музичке 
драматизације. 
Свирање инструменталних 
аранжмана на дечјим 
инструментима и на 
алтернативним изворима звука. 
Динамика (крешендо, 
декрешендо). Темпо (Andante. 

Moderato. Allegro). 

Боја (различити гласови и 
инструменти). 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
• Рад с подацима и информацијама  
• Сарадња 
• Дигитална компетенција 
• Одговоран однос према здрављу
  

• Компетенција за учење  
• Одговорно учешће у демократском 
друштву  
• Естетичка компетенција  
• Комуникација   
• Решавање проблема 
• Предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву 

Начин развоја међупредметних компетенција 

Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 
Уважавање иницијативе ученика у процесу учења 
и његове унутрашње мотивације и тиме стављање 
ученика у позицију субјекта, а не објекта, тј. 
главног носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или 
групни, може обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или више 
предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено 
учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој креативних 
приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина 
и компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта 
посла. 
 

Лични планови учења 
Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве лични план 
учења. Када прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да им се пружи прилика 
да искусе и увежбају само-процену и вршњачку 
процену. Овакво искуство је неопходно за 
припрему за целоживотно учење и директно 
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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. 
 
 

Трајање (цела нота и пауза. нота 
четвртине са тачком). 
Савладавање тонске висине и 
солмизације у обиму це1-це2. 

Тактирање у 3/4 и 4/4 такту. 
Це-дур лествица. 
Репетиција, прима и секонда волта. 
 

Једноставна ритмичка и 
мелодијска пратња. Музичка 
питања и одговори и музичка 
допуњалка. 
Звучна прича на основу познатих 
музичких садржаја, звучне 
ономатопеје и илустрације на 
краћи литерарни текст (учење у 
контексту). 
Крeирaњe пoкрeтa уз музику кojу 
учeници изводе. Креирање 
мелодије на одабрани текст. 

доприноси развоју компетенције учити како се 
учи. 
Групни и тимски рад 
Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене на постизање 
заједничког циља, представља ефикасно средство 
за постизање академских и социјалних постигнућа. 
Оно полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу  (различито порекло, 
стилови учења, искуства, интересовања и 
аспирације – један исти приступ не може да 
одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број умова 
усмерава на исти проблем. 
 

Експерименти 
Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и усвоје 
нове чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност посматрања и 
уочавања, развој логичног мишљења (анализа, 
синтеза, апстракција, генерализација), повезивање 
теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања 
односа међу појавама 

- Апстракцију, способност откривања правилности 
и значења 
- Експериментисање, способност налажења личног 
пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 

Практично искуство 
Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне примене 
знања и вештина стечених у школи. 

Стваралачко 
учење 
Игре 
Музичка 
драматизаци
ја 
Свирање 

Музичке 
игре 

Музичка 
збирка 

        Кључне речи: певање, свирање, слушање, музичке игре, музички бонтон, лествица, темпо, репетиција. 
 

 
 

 

  



 

240 

Предмет: физичко и здравствено васпитање Разред: 4. разред Фонд часова: 108 

Обла 
ст/Те 

ма 

 
 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

ИСХОДИ  САДРЖАЈИ 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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Циљ учења предмета физичко и 
здравствено васпитање 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. 
 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 
 

– примени 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; 
– правилно држи тело; 
– самостално коригује неправилно 
држање; 
– 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; 

Вежбе за развој снаге. 
Вежбе за развојпокретљивости. 
Вежбе за развој издржљивости.  
Вежбе за развој брзине. 
Вежбе за развој координације. 
 
Атлетика 
Техника трчања. ; Истрајно 
трчање. ; Скок удаљ згрчном 
техником. ;  Бацање лоптице из 
залета. ; Скок увис прекорачном 
техником. 
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. Вежбе на 
тлу: 
– летећи колут из места. 
– састав. 
Основе тимских, спортских и 
елементарних игара 
Између четири ватре 
Мини-рукомет. 
Футсал – „мали фудбал”. 
Основни елементи кошарке и 
мини-кошарка. Основни 
елементи одбојке. 
Јаџент. 
 

Плес и ритимика 
Вежбе са вијачом ; Вежбе са 
лоптом. ; Народно коло 
„Моравац“, Народно коло из 
краја у којем се школа налази.  
Пливање 
Основна обука пливања. 
Скок на ноге. 
Полигони 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
 одговоран однос према здрављу 
- сарадња 
- компетенција за учење 
- решавање проблема 
- комуникација 
- одговорно учешће у демократском 
друштву 
- рад са подацима и информацијама 

- дигитална компетенција 
- естетичка компетенција 
- предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву 
-одговоран однос према околини 
 

Начин развоја међупредметних 
компетенција 
 

Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 
Уважавање иницијативе ученика у процесу 
учења и његове унутрашње мотивације и 
тиме стављање ученика у позицију субјекта, 
а не објекта, тј. главног носиоца процеса 
образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални 
или групни, може обухватити рад у школи и 
код куће, може бити задат у склопу једног 
или више предмета. У сваком случају овај 
приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за 
сопствено учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој 
креативних приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких 
вештина и компетенција сналажења у 
конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог 
аспекта посла. 
Лични планови учења 

демонстрација 
-практично 
учење 
индивидуални 
и фронтални 
облик рада 
– спортско-
рекреативне 
активности, 
– недеља 
школског 
спорта, 
–активности у 
природи  
– школска 
такмичења, 
корективно-
педагошки рад. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фронтални 

-лоптице 
-вијаче 
-пешчаник 

-вежбање,  
-играње 
-бацање 
-трчање и 
скакање 

Ангажованост 
ученика 
Посматрање, 
евидентирање 
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-струњаче 
-клупе 

-греде 
-разбој 
-дохватни 
кругови 
-рипстол 
-касетофон 
 
 
 
 

-играње 
-скакање 

-бацање 
-котрљање 
 
 
 
 

Ангажованост 
ученика 

Посматрање, 
евидентирање 
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– поштује и 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; 
– прати промене у сопственој 
тежини и висини; 
– сагледа резултате физичких 
спoсобности; 
– препозна здравствено стање када 
не треба да вежба; 
– примењује хигијенске мере пре, у 
току и након вежбања, као и у 
другим ситуацијама; 
– уредно одржава простор у коме 
живи и борави; 
– увиди значај правилне исхране за 
вежбање; 
– повеже различита вежбања са 
њиховим утицајем на здравље; 
– препозна лепоту покрета и 
кретања; 
– користи научена вежбања у 
рекреацији породице; 
– правилно реагује у случају повреде 
у школи; 
– вреднује сопствена и туђа 
постигнућа у вежбању; 
– учествује у предлагању садржаја и 
начина рада. 
 
 
 

Полигон у складу са 
реализованим моторичким 
садржајима. 
 

 

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. 
 

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. 

Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве лични 
план учења. Када прикупе одређено 
искуство, у следећем кораку важно је да им 
се пружи прилика да искусе и увежбају 
само-процену и вршњачку процену. Овакво 
искуство је неопходно за припрему за 
целоживотно учење и директно доприноси 
развоју компетенције учити како се учи. 
Групни и тимски рад 
Сарадничко учење, кроз разноврсне 
активности у малој групи које су усмерене 
на постизање заједничког циља, представља 
ефикасно средство за постизање академских 
и социјалних постигнућа. Оно полази од 
претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције 
знања; 
- учење зависи од богатства контекста – 
богатији контекст представља изазов за 
ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу  
(различито порекло, стилови учења, 
искуства, интересовања и аспирације – један 
исти приступ не може да одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број 
умова усмерава на исти проблем. 
Експерименти 
Метода вештачког изазивања природних 
појава омогућава ученицима да их детаљно 
упознају и истраже, као и да провере 
постојеће идеје и усвоје нове чињенице и 
научно размишљање. Експеримент развија 
способност посматрања и уочавања, развој 
логичног мишљења (анализа, синтеза, 
апстракција, генерализација), повезивање 
теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава 
уопште подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност 
уочавања односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења 
личног пута у трајном учењу 

- Социјалне компетенције, способност 
сарадње са другима 

Практично искуство 
Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне 
примене знања и вештина 
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Предмет: енглески језик Разред: четврти разред Фонд: 72 часа годишње 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова
) 

 ИСХОДИ  САДРЖАЈИ 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ/начин  
развоја   међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1
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Ш
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Ученик може да: 
-разуме општи садржај 
кратких и прилагођених 
текстова (до 50 речи),основна 
значења, у вези са познатим 
темама, 
- чита са разумевањем кратке 
текстове и у писаној форми 
изражава краће поруке према 
познатом узору поштујући 
правила писаног кода 
-остварује комуникацију са 
саговорницима размењујући 
кратке информације 
- препознаје основне 
принципе граматике 
- препознаје гласове, акценат, 
ритам и интонацију 
-разуме кратке дијалоге, 
приче и песме 
-разуме и реагује на кратке 
усмене поруке у вези са 
личним искуством и 
активностима на часу 
-препознаје слова, написане 
речи и реченице и поштује 

 
школски предмети,  
склоности према 
предметима, школски дани, 
правила понашања у 
школи,     
 -предмети и склоности 
према предметима  
-распоред часова 
 -исказивање времена 
 -временске прилике                   

1. Компетенција за целоживотно учење  
2. Комуникација  
3. Решавање проблема  
4. Сарадња  
5. Одговорно учешће у демократском друштву  
6. Одговоран однос према околини  
7. Естетичка компетенција  
8. Рад с подацима и информацијама 

Начин развоја међупредметних компетенција 

 

Ученички пројекти  - проблемски и истраживачки 
усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења и 
његове унутрашње мотивације и тиме стављање ученика 
у позицију субјекта, а не објекта, тј. главног носиоца 
процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или групни, 
може обухватити рад у школи и код куће, може бити 
задат у склопу једног или више предмета. У сваком 
случају овај приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и интересовањима и 
њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено учење 
и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање проблемских 
ситуација, као и развој креативних приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина и 
компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта посла. 
 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да самостално уче 
и сходно томе праве лични план учења. Када прикупе 
одређено искуство, у следећем кораку важно је да им се 
пружи прилика да искусе и увежбају само-процену и 
вршњачку процену. Овакво искуство је неопходно за 
припрему за целоживотно учење и директно доприноси 
развоју компетенције учити како се учи. 
 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у малој 
групи које су усмерене на постизање заједничког циља, 
представља ефикасно средство за постизање академских 

дијалошка 
монолошка 
илустративно-
демонстративна 
 
рад у малој и 
великој групи и 
пару, 
индивидуални 
рад, фронтални 
рад, 

-крпене лутке,     
-постери;                           
-играчке;                        
-флеш-
картице,           
-цд 
-уџбеници;   
- наставни 
листићи 
-лаптоп 
-пројетор 
-мобилни 
телефон/табле
т 
-рециклажни 
материјали 
-лопта 
-свеска     
-друштвене 
игре              
- костими, 
маске 

-слушање, 
понављање,       
-показивање;      
-рецитовање,        
-игре погађ.           
–драматизац. 
- друштвене игре 
- игре сакривања 
- сечење 
-лепљење 
-цртање 
-сарадња у групи 
-импровизација 
- бојење 
-цртање по 
диктату 
- пантомима 
- иѕрада 
виѕуелних и 
илустрованих 
материјала 
- иѕрада и држање 
презентација 
 
 

- Иницијално 
тестирање 
-Формативно 
оцењивање 
(процена знања 
током 
савладавња 
програма и 
процеса 
стицања 
компетенције) 
-сумативно 
оцењивање  
- оствареност 
исхода и 
стандарда 
- активност и 
заинтересовано
ст за рад на 
часу 
- сарадња у 
групном раду 
-способност 
импровизације 
- функционална 
употреба језика 
у реалној 
комуникативно
ј ситуацији 
процењивати 
учешће 
-однос према 
друговима, 
однос према 
обавезама, 
укљученост у 
рад у пару, 
групни рад, 
тимски рад, 
процена од 
стране ученика 
наставног часа, 
ангажовања и 
знања других 
ученика и 
процена 
сопственог 
рада и 
напредовања 
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хобији, заједничке 
активности у слободно 
време, исказивање времена, 
живот деце и омладине, 
превозна 
средства,солидарност и 
толеранција (помоћ, 
позајмљивање, подела) 
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подела послова и обавеза, 
породична путовања и 
излети, опис и особине 
животиња, ,однос према 
животињама  , спорт   

4.
 П

ра
зн

иц
и 

 

12 

обичаји и традиција, 
фолклор,   прославе у 
оквиру школе и ван ње       
-активности: 
учење,игре,обавезе -дневни 
распоред активности током 
радних дана -дневни 
распоред активности 
викендом                                     

5
. 

М
ој

 д
ом

 

8 

дневни распоред 
активности током радног 
дана и викендом,          
становање – форме, навике, 
врсте домова 
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6
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правописне знаке приликом 
читања 
-разуме основна значења 
кратких писаних и 
илустрованих текстова 
-разговетно иѕговара гласове, 
акцентује речи, поштује 
ритам и интонацију 
-даје основне информације о 
себи и свом окружењу 
-описује познату радњу или 
ситуацију 
-са саговорницима размењује 
неколико основних исказа у 
вези са датом ситуацијом 
-размењује информације о 
времену 
-учествује у комуникацији 
-поштујући правопис 
преписује, допуњава и пише 
речи и краће реченице 
-пише своје личне податке 
-прави спискове са 
различитим 
наменама(куповина, 
рођендани...) 
-попуњава честитку 
-препознаје основне 
граматичке елементе 

храна 
здравље и хигијена, изрази 
за количину      
   -оброци у кући и ван ње -
ресторан,ужина у 
школи,куповина у 
супермаркету... 
 -коришћење новца  
-исхрана у Енглеској 

и социјалних постигнућа. Оно полази од претпоставки 
да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу  (различито порекло, стилови 
учења, искуства, интересовања и аспирације – један исти 
приступ не може да одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број умова 
усмерава на исти проблем. 
 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и истраже, 
као и да провере постојеће идеје и усвоје нове чињенице 
и научно размишљање. Експеримент развија способност 
посматрања и уочавања, развој логичног мишљења 
(анализа, синтеза, апстракција, генерализација), 
повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште подржавају 
и развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања 
односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања правилности и 
значења 
- Експериментисање, способност налажења личног пута 
у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 
 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и склоности 
стичу способност практичне примене знања и вештина 
стечених у школи. 
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одевни предмети за 
одређене прилике     
-формално и неформално 
одевање 
 -народна ношња Енглеске                                 

8
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суседски односи, екологија, 
однос према околини    
 
 
 
 
 
 
 знаменитости земаља чији 
се језик учи, пригодна 
прича,  бајка, бројеви до 
1000, исказивање времена и 
коришћење новца.  
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 Основни ниво 
ПСТ.1.1.1, ПСТ.1.1.2, ПСТ.1.1.4, ПСТ.2.1.1, ПСТ.2.2.1, ПСТ.2.2.4, ПСТ.1.1.3, ПСТ.1.1.4, ПСТ.1.1.21. ПСТ.1.2.1, ПСТ.1.2.2, ПСТ.1.2.4, ПСТ.1.3.1, ПСТ.2.1.16, 
ПСТ.2.1.24, ПСТ.2.2.2, ПСТ.2.1.25, ПСТ.2.3., ПСТ.3.1.11, ПСТ.3.2.1, ПСТ.3.3.2, ПСТ.3.3.1, ПСТ.3.1.6, ПСТ.3.1.13 

Средњи ниво 
ПСТ.1.1.10, ПСТ.1.1.11, ПСТ.1.3.1, ПСТ.2.1.16, ПСТ.2.3.3, ПСТ.1.1.7, ПСТ.1.1.8, ПСТ.1.1.12, ПСТ.2.1.3. ПСТ.2.1.14, ПСТ.2.1.15, ПСТ.2.1.26, ПСТ.2.2.3, ПСТ.2.2.4,
ПСТ.3.1.2, ПСТ.3.1.27, ПСТ.3.1.19, ПСТ.3.1.17, ПСТ.3.1.16, ПСТ.2.3.5, ПСТ.2.3.6, ПСТ.2.1.4, ПСТ.2.1.8, ПСТ.2.1.21, ПСТ.3.1.24, ПСТ.3.1.26. 

Напредни ниво 
ПСТ.1.1.12, ПСТ.1.1.14, ПСТ.1.1.15, ПСТ.1.2.4, ПСТ.1.1.13, ПСТ.1.2.3, ПСТ.2.1.8, ПСТ.2.1.19, ПСТ.3.2.4, ПСТ.3.3.8, ПСТ.3.3.3, ПСТ.3.1.24, ПСТ.2.1.27, ПСТ.2.1.18, 
ПСТ.2.1.27, ПСТ.2.3.6, ПСТ.3.1.4, ПСТ.3.1.10, ПСТ.3.1.21. 
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Предмет: грађанско васпитање Разред: 4. разред Фонд часова: 36 

Област/
Тема 

 

Трај. 
прогр.
(бр.ча
сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја 
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВН
А 

СРЕДСТВ
А 

АКТИВ
НОСТИ 

ПРАЋЕЊ
Е  

ОЦЕЊИВ.
И 

ВРЕДНОВ
. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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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. 
 
ИСХОДИ 
По завршеном разреду 
ученик ће бити у стању да: 
– разликује  примере 
одговорног и неодговорног 
понашања људи према 
животној средини; 
– се понаша у свакодневним 
ситуацијама на начин који 
уважава животну средину и 
рационалну потрошњу 
ресурса; 
– образложи важност 
информисања о стању 
животне средине и 
начинима њене заштите; 
– аргументује добити 
од заједничког живота 
људи припадника 
различитих култура; 
– наведе елементе 
традиције и културе 
свог народа и покаже 
интересовање и 
поштовање за друге  
културе и традиције; 
– образложи значај подршке 
избеглицама и мигрантима 
да у новој средини сачувају 
свој језик, традицију, 
културу; 
– наведе примере  из 

Планета Земља припада свима који на њој 
живе 
Узајамни утицај природе и човека. 
Потребе  појединца и опште добро  –  
задовољавање људских потреба  без  
угрожавања   будућих  генерација. 
Одговоран однос  према свету у коме 
живимо – Мисли глобално делуј локално. 
Право на здраву животну средину 
Трећа генерација људских права. Вредности на 
којима почива 
– право на живот у здравој животној средини; 
право на одржив економски развој; право на 
рационално коришћење природних и 
енергетских ресурса; право на спречавање свих 
облика загађивања животне средине; право на 
доступност информација о стању животне 
средине. 
 
Култура и традиција 
Материјално и нематеријално наслеђе једне 
заједнице настало под утицајем свих народа 
који су ту живели и сада живе. 
Културни идентитет 
Неговање традиције и културе сопственог 
народа и поштовање традиције и културе 
других. 
Мултикултуралност и 
интеркултуралност 
Живот поред људи других култура или 
заједнички живот са њима. 
Избеглице и мигранти 
Невољно кретање људи из једне у другу 
културну заједницу. Непознавање других 
култура као основ за развој стереотипа, 
предрасуда и дискриминације. Уклопити 
се у нову средину, а сачувати свој културни 
идентитет. 
Сусретање култура 
Сусретање и прожимање различитих култура 
без губљења културног идентитета. 
 
 
 
Потрошачко друштво 
Стварне потребе и прекомерна потрошња. 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Компетенција за учење,   комуникација, 
сарадња,  
одговоран однос према демократском друштву, 
решавање проблема, естетичка компетенција, 
одговоран однос према здрављу, одговоран 
однос према околини, рад са подацима 
 
Начин развоја међупредметних 
компетенција 

 
Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу 
учења и његове унутрашње мотивације и тиме 
стављање ученика у позицију субјекта, а не 
објекта, тј. главног носиоца процеса 
образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални 
или групни, може обухватити рад у школи и 
код куће, може бити задат у склопу једног или 
више предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за 
сопствено учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој 
креативних приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких 
вештина и компетенција сналажења у 
конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог 
аспекта посла. 
 
Лични планови учења 

 

Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве лични 
план учења. Када прикупе одређено искуство, у 

Интерактивне  
радионице 
Искуствено 
учење 
Учење кроз игру 
Фронтални 
Индивидуални  
Групни 
Дијалошка 
Монолошка 
Демонстративна 
Практичан рад 

Наставни 
листићи, 
свеска, 
лаптоп и 
пројектор 

Игровне 
активнос
ти, 
говорне 
игре, 
цртање, 
посматра
ње, 
анализир
ање 

редовност 
у похађању 
наставе, 
заинтересо
ваност и 
активно 
укључивањ
е у процес 
наставе 

ДЕ
М

О
К

РА
ТС

К
О

 Д
РУ

Ш
ТВ

О
 

  
  
  

  
  
 К

ул
ту

ра
 и

 б
тр

ад
иц

иј
а 10  

      

Интерактивне  
радионице 
Искуствено 
учење 
Учење кроз игру 
Фронтални 
Индивидуални  
Групни 
Дијалошка 
Монолошка 
Демонстративна 
Практичан рад 
 
 
 
 
 
 
 

Наставни 
листићи, 
свеска, 
лаптоп и 
пројектор 

Игровне 
активнос
ти, 
говорне 
игре, 
цртање, 
посматра
ње, 
анализир
ање 

редовност 
у похађању 
наставе, 
заинтересо
ваност и 
активно 
укључивањ
е у процес 
наставе 
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свакодневног живота којима 
се илуструје сусретање 
различитих култура; 
– дискутује о томе како 
непознавање других 
култура утиче на 
настанак стереотипа, 
предрасуда и 
дискриминације; 
– препознаје примере 
прекомерне потрошње; 
– препознаје у медијима 
поруке које подстичу 
прекомерну потрошњу, 
посебно деце и младих; 
– критички разматра појаву 
бацања хране и расипања 
воде; 
– процењује важне 
чињенице о производима 
које купује читајући 
декларацију и води рачуна 
о односу цене и 
квалитета; 
– испољи заинтересованост 
за сарадњу и учешће у 
групном раду; 
– учествује у изради плана и 
реализацији акције, њеној 
промоцији и вредновању. 

Неравнотежа – гладни и жедни у свету у којем 
се храна баца а вода расипа. 
Амбалажа важнија од садржаја – гомилање 
отпада. Притисак произвођача – нови модели 
новог модела. Деца – омиљена циљна група 
произвођача. 
Медији и потрошачка култура 
Поруке медија у подстицању потрошње. Деца у 
рекламама. 
Права потрошача 
Информације од значаја за потрошаче. Однос 
цене и квалитета производа. Права и 
одговорност потрошача. Заштита потрошачких 
права. 

следећем кораку важно је да им се пружи 
прилика да искусе и увежбају само-процену и 
вршњачку процену. Овакво искуство је 
неопходно за припрему за целоживотно учење 
и директно доприноси развоју компетенције 
учити како се учи. 
 
Групни и тимски рад 

 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности 
у малој групи које су усмерене на постизање 
заједничког циља, представља ефикасно 
средство за постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – 
богатији контекст представља изазов за 
ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу  
(различито порекло, стилови учења, искуства, 
интересовања и аспирације – један исти 
приступ не може да одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број 
умова усмерава на исти проблем. 
 
Експерименти 

 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и 
усвоје нове чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност посматрања и 
уочавања, развој логичног мишљења (анализа, 
синтеза, апстракција, генерализација), 
повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност 
уочавања односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења 
личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње 
са другима 
 
Практично искуство 

 

Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне 
примене знања и вештина стечених у школи. 

Интерактивне  
радионице 
Искуствено 
учење 
Учење кроз игру 
Фронтални 
Индивидуални  
Групни 
Дијалошка 
Монолошка 
Демонстративна 
Практичан рад 

Наставни 
листићи, 
свеска, 
лаптоп и 
пројектор 

Игровне 
активнос
ти, 
говорне 
игре, 
цртање, 
посматра
ње, 
анализир
ање 

редовност 
у похађању 
наставе, 
заинтересо
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укључивањ
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наставе 
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Планирање и извођење акције солидарности 
у локалној заједници 

Утврђивање коме је у заједници потребна 
помоћ. 
Одређивање циља акције. 
Припрема плана акције – подела улога, договор 
о начину реализације. 
Извођење и документовање акције. 
Промоција акције на нивоу школе. 
Вредновање акције- чиме смо задовољни, шта је 
могло бити боље. 
 

Интерактивне  
радионице 
Искуствено 
учење 
Учење кроз игру 
Фронтални 
Индивидуални  
Групни 
Дијалошка 
Монолошка 
Демонстративна 
Практичан рад 

Наставни 
листићи, 
свеска, 
лаптоп и 
пројектор 

Игровне 
активнос
ти, 
говорне 
игре, 
цртање, 
посматра
ње, 
анализир
ање 

редовност 
у похађању 
наставе, 
заинтересо
ваност и 
активно 
укључивањ
е у процес 
наставе 

 

Кључни појмови: право на здраву животну средину, култура, интеркултуралност, права потрошача. 
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Предмет: верска настава - православни катихизис Разред: 4. разред Фонд часова: 36 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова
) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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Циљеви: 
Примарни циљ предмета је да   
ученици стекну знање о томе да 
постојање света има свој циљ 
јединство свих створених биће међу 
собом и на крају са Богом, преко 
богочовека Исусса Христа. 
Задаци: 
да ученици изграде свест о томе  да 
Бог општи са светом кроз човека 
Христа 
 да уочи да је Христос корпоративна 
личност 
 

Црква је конкретна литургијска 
заједница 

Корелација:  
српски језик, енглески језик, природа и 
друштво, ликовна култура, математика, 
физичко васпитање, музичка култура, 
изборни предмети 

Начин развоја међупредметних 
компетенција 

Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу 
учења и његове унутрашње мотивације и 
тиме стављање ученика у позицију субјекта, 
а не објекта, тј. главног носиоца процеса 
образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални 
или групни, може обухватити рад у школи и 
код куће, може бити задат у склопу једног 
или више предмета. У сваком случају овај 
приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за 
сопствено учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој 
креативних приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких 
вештина и компетенција сналажења у 
конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог 
аспекта посла. 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве лични 
план учења. Када прикупе одређено 
искуство, у следећем кораку важно је да им 
се пружи прилика да искусе и увежбају 
само-процену и вршњачку процену. Овакво 
искуство је неопходно за припрему за 

интерактивна 
 
демонстративна 
 
вербално 
рецептивна 
 
метода откривања 
 
индивидуални 
рад 
 
рад у пару 
 
фронтални облик 

Текстови, 
 
 Штампа 
Уџбеник 
Ј.Зизјулас 
“Евхаристија 
и Царство 
Божије”  
 
Јустин 
Поповић  
" Житија 
светих" 
 
А.Шмеман 
“Велики 
пост” 

цртање 
 
 читање 
 
рецитовање 
 
разговор 
 
играње  
 

праћење 
остварености 
исхода, 
праћење 
практичног 
рада ученика, 
активност на 
часу 
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Циљеви: 
Примарни циљ предмета је да   
ученици стекну знање о томе да 
постојање света има свој циљ 
јединство свих створених биће међу 
собом и на крају са Богом, преко 
богочовека Исусса Христа. 
Задаци: 
 да запази да у цркви нико не може 
да постоји сам за себе, без 

заједнице са свима 

 да стекне појам о бићу као 
заједници 

 да схвати да је извор сваког греха 
егоизам, индивидуализам 

Структура литургије 
 
Одбијање првог човека Адама да 
сједини створену природу с 
Богом, односно да сарађује на 
остварењу Божјег плана о свету 
 
 

интерактивна 
 
демонстративна 
 
вербално 
рецептивна 
 
метода откривања 
 
индивидуални 
рад 
 
рад у пару 
 
фронтални облик 

Текстови, 
 
 Штампа 
Уџбеник 
Ј.Зизјулас 
“Евхаристија 
и Царство 
Божије”  
 
Јустин 
Поповић  
" Житија 
светих" 
 
А.Шмеман 
“Велики 
пост” 

цртање 
 
 читање 
 
рецитовање 
 
разговор 
 
играње  
 

праћење 
остварености 
исхода, 
праћење 
практичног 
рада ученика, 
активност на 
часу 
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3.
Ц

рк
ва

 к
ао

 и
ко

на
 б

уд
ућ

ег
 ц

ар
ст

ва
 

16 

Циљеви: 
Примарни циљ предмета је да   
ученици стекну знање о томе да 
постојање света има свој циљ 
јединство свих створених биће међу 
собом и на крају са Богом, преко 
богочовека Исусса Христа. 
Задаци: 
да запази да у цркви нико не може 
да постоји сам за себе, без 
заједнице са свима 

да схвати да је извор сваког греха 
егоизам, индивидуализам 

 

Црква у хришћанској 
архитектури 
 

целоживотно учење и директно доприноси 
развоју компетенције учити како се учи. 
 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне 
активности у малој групи које су усмерене 
на постизање заједничког циља, представља 
ефикасно средство за постизање академских 
и социјалних постигнућа. Оно полази од 
претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције 
знања; 
- учење зависи од богатства контекста – 
богатији контекст представља изазов за 
ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу  
(различито порекло, стилови учења, 
искуства, интересовања и аспирације – један 
исти приступ не може да одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број 
умова усмерава на исти проблем. 
 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних 
појава омогућава ученицима да их детаљно 
упознају и истраже, као и да провере 
постојеће идеје и усвоје нове чињенице и 
научно размишљање. Експеримент развија 
способност посматрања и уочавања, развој 
логичног мишљења (анализа, синтеза, 
апстракција, генерализација), повезивање 
теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава 
уопште подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност 
уочавања односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења 
личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност 
сарадње са другима 
 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне 
примене знања и вештина стечених у школи. 

интерактивна 
 
демонстративна 
 
вербално 
рецептивна 
 
метода откривања 
 
индивидуални 
рад 
 
рад у пару 
 
фронтални облик 
 

Текстови, 
 
 Штампа 
Уџбеник 
Ј.Зизјулас 
“Евхаристија 
и Царство 
Божије”  
 
Јустин 
Поповић  
" Житија 
свети" 
 
А.Шмеман 
“Велики 
пост” 

цртање 
 
 читање 
 
рецитовање 
 
разговор 
 
играње  
 

праћење 
остварености 
исхода, 
праћење 
практичног 
рада ученика, 
активност на 
часу 
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Предмет: верска настава – католички вјеронаук Разред: 4. разред Фонд часова: 36 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова
) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1.
Н

А
Ш

И
 

РЕ
Л

И
ГИ

ЈС
К

И
 

С
У

С
РЕ

Т
И

 

10 
ГРАДИТИ ЗАЈЕДНИШТВО И ПОВЕЗАНОСТ 
У ГРУПИ ШКОЛСКОГ ВЕРОНАУКА, 
ДОЖИВЕТИ СЕБЕ КАО ДЕО ЗАЈЕДНИЦЕ 

СУСРЕЋЕ С ЕКАО 
ВЕРНИЦИ И БРАЋА, 
ПОШТОВАЊЕ ПРЕМА 
ДРУГИМ 
ВЕРОИСПОВЕСТИМА 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА, МУЗИЧКА  
КУЛТУРА, ЛИКОВНА КУЛТУРА, 
ГРАЂАНСКИ ОДГОЈ 

ИНТЕРПРЕТАЦ
ИЈСКО-
АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУР
А, МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ 
НА НАСТАВУ 
И У ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 

С
А

К
РА

М
Е

Н
Т

И
 

10 

УОЧАВАЊЕ ЗАКОВА И СИМБОЛА, 
ЗНАКОВИ СПАСЕЊА-РАЗУМЕВАЊЕ, 
ДОЖИВЉАВАЊЕ САКРАМЕНАТА, 
СХВАТИТИ ВАЖНОСТ СИМБОЛА У 
ВЛАСТИТИОМ ЖИВОТУ, БОЉЕ 
РАЗУМЕВАЊЕ БИБЛИЈСКИХ СИМБОЛА, 
ПОБОЉШАЊЕ САКРАМЕНТАЛНОГ 
ЖИВОТА 

ЗНАКОВИ У ЖИВОТУ, 
КРИСТОВИ ДАРОВИ, 
КРШТЕЊЕ, ПРИЧЕСТ, 
ЕУХАРИСТИЈА, СВЕТИ 
РЕД САКРАМЕНТ 
ПОМИРЕЊА, 
ПОНАВЉАЊЕ 
ОБРАЂЕНИХ ТЕМА 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА, МУЗИЧКА 
КУЛТУРА, ЛИКОВНА КУЛТУРА, 
ГРАЂАНСКИ ОДГОЈ 

ИНТЕРПРЕТАЦ
ИЈСКО-
АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУР
А, МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ 
НА НАСТАВУ 
И У ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 

3.
БО

Ж
И

ЈИ
 

ГЛ
А

С
Н

И
Ц

И
 

ЗО
В

У
 

10 

УПОЗНАТИ МОГУЋНОСТ ИЗБОРА, 
СХВАТИТИ ПОЗИВ АДВЕНТА, СХВАТИТИ 
РОЂЕЊЕ ИСУСА, РАЗУМЕВАЊЕ 
ДОШАШЋА, ПРИХВАТАЊЕ РАЗЛИЧИТОГ 
ДАТУМА СЛАВЉЕЊА БОЖИЋА. 

ЧУТИ БОЖИЈИ ПОЗИВ, 
АДВЕНТ, КРИСТ С 
ЕРОДИО, БЕТЛЕХЕМ, 
ЗВЕЗДА НАД ЗЕМЉОМ 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА, МУЗИЧКА 
КУЛТУРА, ЛИКОВНА КУЛТУРА, 
ГРАЂАНСКИ ОДГОЈ 

ИНТЕРПРЕТАЦ
ИЈСКО-
АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУР
А, МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ 
НА НАСТАВУ 
И У ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 

4.
 Д

О
БР

О
 Ј

Е 
П

О
 

БО
Ж

И
ЈИ

М
 

РЕ
Ч

И
М

А
 

Ж
И

В
ЕТ

И
 

6 

РАЗУМЕТИ ДОГАЂАЊЕ КРШТЕЊА, 
РАЗУМЕТИ КРИСТОВО НАВЕШТАЊЕ, 
УОЧИТИ ПОСЕБНОСТ ИСУСА КАО 
ЧОВЕКА, СХВАТИТИ ВАЖНОСТ 
МОЛИТВЕ 

КРШТЕЊЕ ИСУСА, ИСУС 
ОКУПЉА УЧЕНИКЕ, ИСУС 
ЈЕ ВАЖАН ЧОВЕК, ИСУС 
ПОДУЧАВА О ЖИВОТУ, 
ХОДАТИ СА БОГОМ КРОЗ 
ЖИВОТ, ПОНАВЉАЊЕ 
ТЕМА 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА, МУЗИЧКА 
КУЛТУРА, ЛИКОВНА КУЛТУРА, 
ГРАЂАНСКИ ОДГОЈ 

ИНТЕРПРЕТАЦ
ИЈСКО-
АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУР
А, МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ 
НА НАСТАВУ 
И У ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 

 

 

  



 

250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 
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Предмет: рецитаторска секција Разред: 4. разред Фонд часова: 36 

Обла 

ст/Те 

ма 
 
 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

 

Је
зи

чк
а 

ку
лт

ур
а 

 
 
 
 
 
 

 12 

 
 
 
 
 
 

- развијање памћења, 
повезивање опажених 
информација, што чини основу 
за визуелно мишљење 
 

-формирање групе и договор о 
раду, 
-култура говора, култура 
мишљења, 
-припрема програма за дечију 
недељу, 
-Стих у говорном изразу 

Корелација: енглески језик, природа и 
друштво, математика, ликовно, музичко, 
од играчке до рачунара 

Начин развоја међупредметних 
компетенција 

Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у 
процесу учења и његове унутрашње 
мотивације и тиме стављање ученика у 
позицију субјекта, а не објекта, тј. главног 
носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити 
индивидуални или групни, може 
обухватити рад у школи и код куће, може 
бити задат у склопу једног или више 
предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за 
сопствено учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој 
креативних приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких 
вештина и компетенција сналажења у 
конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог 
аспекта посла. 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве 
лични план учења. Када прикупе одређено 
искуство, у следећем кораку важно је да 
им се пружи прилика да искусе и увежбају 

 
 
Демонстративна 
Експериментална 
Вербална 
 
Индивидуални 
Фронтални 

 
-текстови, 
-дечији 
часописи, 
- школска 
лектира 

Читање  и   
рецитовање, 
 
Говорне  игре 
 
Игре замене 
улога 

Ангаж.уч. 
Уч. радови  
Заинтересова
ност ученика 
 

К
њ

иж
ев

но
ст

  
 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- да упознају, доживе и оспособе 
се да тумаче одабрана књижевна 
дела, позоришна и друга 
уметничка дела 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Видови саопштавања 
информација-рецитација, глума, 
-припрема и увежбавање песама, 
- припрема програма за Светог 
Саву, 
-пробе, 
-обележавање Св Саве, 
-припрема за Дан жена, 
-обележавање Дана жена, 
-припрема за такмичење 
рецитатора, 
 
 
 
 
 
 
 

Демонстративна 
Експериментална 
Вербална 
 
Индивидуални 
Фронтални 
Пад у пару 

дидактичка 
средства, 
текстови, 
-школска 
лектира, 
енциклопедије 

Драмске  игре 
Угре замене  
улога 
Нарација 
 

Ангаж.уч. 
Уч. радови  
Заинтересова
ност ученика 
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-развијање љубавипрема 
вредностима изражених у 
делима свих облика уметности 

-развијање љубавипрема 
вредностима изражених у делима 
свих облика уметности 
 

само-процену и вршњачку процену. 
Овакво искуство је неопходно за 
припрему за целоживотно учење и 
директно доприноси развоју компетенције 
учити како се учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне 
активности у малој групи које су усмерене 
на постизање заједничког циља, 
представља ефикасно средство за 
постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од претпоставки 
да: 
- је учење активан процес конструкције 
знања; 
- учење зависи од богатства контекста – 
богатији контекст представља изазов за 
ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу 
(различито порекло, стилови учења, 
искуства, интересовања и аспирације – 
један исти приступ не може да одговара 
свима); 
- је учење социјални догађај где се већи 
број умова усмерава на исти проблем. 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних 
појава омогућава ученицима да их 
детаљно упознају и истраже, као и да 
провере постојеће идеје и усвоје нове 
чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност 
посматрања и уочавања, развој логичног 
мишљења (анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије са 
праксом. 
Експеримент и истраживачка настава 
уопште подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност 
уочавања односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност 
налажења личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност 
сарадње са другима 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања 
и склоности стичу способност практичне 
примене знања и вештина стечених у 
школи. 

 
 
 
Демонстративна 
Експериментална 
Вербална 
 
Индивидуални 
Фронтални 
Рад у пару и групи 

 
 
 
Сви 
расположиви 
цртачки, 
сликарски и  
вајарски 
материјали 

 
 
 
Сви 
расположиви 
цртачки, 
сликарски и  
вајарски 
материјали 
 

 
 
 
Ангаж.уч. 
Уч. радови  
Заинтересова
ност ученика 
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Назив предмета       Час одељенског старешине                     
Разред                        четврти 

Годишњи                  36 часова 

фонд часова      

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова
) 

ЦИЉЕВИ  
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ/ 

ИСХОДИ / ЗАДАЦИ  

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредметних 
компетенција / 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви ,исходи/задаци , садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

  
Ја

 у
 ч

ет
вр

то
м

 
ра

зр
ед

у 

4 

 
Циљеви: 
 
 
Развијање знања, вештина, 
ставова и вредности које 
оспособљавају ученика да 
успешно задовољава сопствене 
потребе и интересе, развија 
сопствену личност и 
потенцијале, поштује друге 
особе и њихов идентитет, 
потребе и интересе уз активно и 
одговорно учешће у свим 
сферама живота. 
 
 
Задаци: 
 
 
Подстицање  жеље за дружењем 
и уважавањем пријатеља 
 
 
Унапређивање хигијенских и 
радних навика 
 
 
Подстицање креативности и 
маште 
 
 
Изграђивање и унапређивање 
хуманих односа међу ученицима 
и способности прихварања 
различитости 

Причајмо о другарству 
Понашање на часу и одморим 
Друг/другарица је одала моју 
тајну   
Муче ме проблеми                                        
 
Играмо се кестењем и лишћем 
ТЕМАТСКИ ВЕЗАНО ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
(Хигијена и здравље ) 

Корелација:  
српски језик, енглески језик, природа и друштво, 
ликовна култура, математика, физичко 
васпитање, музичка култура, изборни предмети 
 
Начин развоја међупредметних компетенција 

 
Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења 
и његове унутрашње мотивације и тиме 
стављање ученика у позицију субјекта, а не 
објекта, тј. главног носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или 
групни, може обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или више 
предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено 
учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој креативних 
приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина 
и компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта 
посла. 
 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве лични план 
учења. Када прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да им се пружи 
прилика да искусе и увежбају само-процену и 

Интерактивне  
радионице 
Искуствено учење 
Учење кроз игру 
Фронтални 
Индивидуални  
Групни 
Дијалошка 
Монолошка 
Демонстративна 
Практичан рад 

Наставни 
листићи, 
свеска, 
лаптоп и 
пројектор 

Посматрање 
Описивање 
Практиковање 
Сакупљање 
Експериментисањ
е 
играње   

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересова
ност и 
активно 
укључивање 
у процес 
наставе 

  
  

М
ој

а 
пр

ав
а 

5 

Богатство различитости ( пол, 
физички раст, порекло, 
традиција, вера и обичаји ) 
Дечја права -  акција " Деца – 
деци "  
Посета биоскопу 
Шта све могу сам  (Школа у 
природи) 

Ра
ст

ем
 и

 р
аз

ви
ја

м
 с

е 

4 

Најстарији смо у смени 
Непознати људи и ја 
Живот у две куће-радионица и 
филм на тему развода 
Како бринемо о здрављу  
 
Односи међу половима 
ТЕМАТСКИ ВЕЗАНО ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
(тема: Сексуално васпитање) 

  
Зи

м
ск

е 
ча

ро
ли

је
 

3 

Како се играмо-
дечаци/девојчице 
Мој успех на полугодишту 
Подела ђачких књижица. 
Нова година и Божићни 
празници. 
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П
ра

зн
иц

и 

2 

Развијање навика културног 
понашања у школи и ван ње 
 
 
Стицање нових сазнања о 
рађању, репродукцији и полним 
разликама 
 
Изграђивање хуманих односа 
међу половима 
 
Развијање другарских и 
сарадничких односа кроз игру 
Оспособљавање ученика са 
вредновање и објективно 
процењивање постигнутих 
резултата 
 
Развијање одговорног односа 
перема себи, окружењу и 
културном наслеђу 
 
Развијање мотивације ученика у 
односу на здравље и здраве 
стилове живота 
Унапређивање и усвајање 
здравих навика у исхрани 
 
Оспособљавање уч. за отворено 
изражавање љубави и 
поштовања према члановима 
породице 
Изграђивање навика културног 
опхођења 
 
Откривање праве мере за шалу, 
разликовање шале од ругалице 
Оспособљавање ученика да 
препознају и разумеју сопствене 
потребе и потребе других и да 
штите и остварују своје потребе 
на начин који не угрожава друге 
 
Оспособљавање ученика да 
разумеју неопходност правила 
која регулишу друштвени живот  
Развијање свести о штетности 
дроге, алкохола и дувана 
 
Развијање способности ученика 
за договор и сарадњу са 
вршњацима 
Развијање појма пријатељства 

Моји доживљаји са зимског 
распуста 
Мој дневник осећања 

вршњачку процену. Овакво искуство је 
неопходно за припрему за целоживотно учење и 
директно доприноси развоју компетенције учити 
како се учи. 
 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене на постизање 
заједничког циља, представља ефикасно средство 
за постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу  (различито 
порекло, стилови учења, искуства, интересовања 
и аспирације – један исти приступ не може да 
одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број 
умова усмерава на исти проблем. 
 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и 
усвоје нове чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност посматрања и 
уочавања, развој логичног мишљења (анализа, 
синтеза, апстракција, генерализација), 
повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност 
уочавања односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења 
личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 
 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне примене 
знања и вештина стечених у школи. 

Интерактивне  
радионице 
Искуствено учење 
Учење кроз игру 
Фронтални 
Индивидуални  
Групни 
Дијалошка 
Монолошка 
Демонстративна 
Практичан рад 

Наставни 
листићи, 
свеска, 
лаптоп и 
пројектор 

Читање 
Цртање 
Сакупљање 
описивање 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересова
ност и 
активно 
укључивање 
у процес 
наставе 

  
  
  

  
  

И
сх

ра
на

 

4 

Моје навике у исхрани 
Болести неправилне исхране 
Узимање хране у школи и око 
школе 
Недеља здраве исхране 
ТЕМАТСКИ ВЕЗАНО ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

У
 м

ом
 д

ом
у 

и 
ш

ко
ли

 

4 

Како помажемо родитељима 
Мами на дар 
Улепшајмо учионицу 
Дан пролећа -  дан цвећа 
Бонтон: како телефонирамо о 

  
  
  

  
Ш

ал
им

о 
се

 

4 

Првоаприлске шале 
Дан школе 
Стрес и управљање љутњом 
Моја душевна задовољства 
ТЕМАТСКИ ВЕЗАНО ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО (Тема: повреде 
и стања у којима је могуће 
указати прву помоћ) 

 К
ак

о 
се

 г
де

 
по

на
ш

ам
о 4 

 
Понашање на јавним местима 
Посета биоскопу или 
позоришту 
Дрога – бабарога 
Одлучан сам и сигуран у себе 
ВЕЗАНО ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ВАСПИТАЊЕ 
 

Д
ру

ж
им

о 
се

 

2 
Моји успеси 
Подела ђачких књижица 
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ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 



 

256 

Предмет: пројектна настава Разред: 4. разред Фонд часова: 36 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 

прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ 
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

 

36 

Циљ пројектне наставе је стицање знања и 
оспособљавање ученика да та знања примени у 
животу, решавање актуелних   проблема из 
животног окружења, самостално коришћење 
различитих извора ради стицања знања, 
подстицање  интересовања за истраживање и 
истраживачки приступ учења, развој 
интересовања за уметност, културу и 
демократију,   развој комуникацијских вештина. 
Ученик ће на крају разреда бити способан 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. 
Планирани пројекти подстичу остваривање 
исхода различитих наставних предмета: 
– активно слуша и разуме садржај 
– учтиво учествује у вођеном и слободном 
разговору; 
– усмено описује ствари из непосредног 
окружења; 
– примењује основна правописна правила; 
− упореди предмете и бића по величини; 
групише предмете и бића са заједничким 
својством; 
− сложи/разложи фигуру која се састоји од 
познатих облика; 
− разликује: криву, праву, изломљену, затворену 
и отворену линију; 
− препозна и искаже радост, страх, тугу и бес 
уважавајући себе и друге; 

- Новчаница какве нема 

- Зашто се зовеш баш тако? 

- Временска капсула нашег одељења 

- Мисли на ваздух! 

-Од семена до плода 

-Чему служе паркови -шуме 

-Зрнце доброте за све 

-Здрава исхрана-здраво тело; 

-Ускршњи обичаји моје баке/у мом 
месту; 

-Моје место у прошлости; 

Пројектна настава је део 
целокупног образовно-
васпитног рада и прати 
наставни процес уважавајући 
специфичности наставних 
предмета у другом 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. 

 

 

 

 

Учење кроз 
игру, учење 
откривањем, 
вербално-
текстуална, 
писаних радова, 
индивидуални, 
групни и рад у 
пару, фронтални 

Рачунар, 
интернет, 
пројектор, 
паметна табла, 
новине 
„Витез“, 
оловке, 
свеске, боје, 
папир, хамер 

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 

Учешће 
ученика у 
активностима
, продукти 
пројектних 
активности 
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− правовремено и примерено ситуацији искаже 
своје основне животне потребе за храном, водом 
и одласком у тоалет; 
− се понаша тако да уважава различитости 
својих вршњака и других људи; 
− придржава се договорених правила понашања 
у школи и прихвата --последице ако их прекрши; 
− сарађује са вршњацима у заједничким 
активностима;  
− одржава личну хигијену и адекватно се одева у 
циљу очувања здравља; 
− чува своју, школску и имовину других; 
− примењује правила безбедног понашања на 
путу од куће до школе приликом кретања 
улицом са и без тротоара и преласка улице;  
– користи материјал и прибор у складу са 
инструкцијама; 
– комбинује и користи усвојене моторичке 
вештине у игри и у свакодневном животу; 
– одговорно се односи према објектима 
– учествује у одржавању простора у коме живи и 
борави; 
– схвати значај коришћења воћа у исхрани; 
– поштује правила понашања 
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ДОПУНСКА НАСТАВА 
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Предмет: допунска настава српски језик  Разред: 4. разред Фонд часова: 36 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Је
зи

к 

То
ко

м 
го

ди
не

 

– разликује врсте (и подврсте) 
речи у типичним случајевима; 
– одреди основне граматичке 
категорије именица, придева 
и глагола; 
– примењује основна 
правописна правила; 
-стицање основних појмова о 
именицама, придевима и 
глаголима 
-поступно и систематично 
упознавање граматике и 
правописа српског језика 
 

-граматика 
 
-правопис 
 
-ортоепија 

Корелација: енглески језик, природа и друштво, математика, 
ликовно, музичко, од играчке до рачунара 

 

Начин развоја међупредметних компетенција 

 

Ученички пројекти  - проблемски и истраживачки 
усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења и његове 
унутрашње мотивације и тиме стављање ученика у позицију 
субјекта, а не објекта, тј. главног носиоца процеса 
образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или групни, може 
обухватити рад у школи и код куће, може бити задат у склопу 
једног или више предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и интересовањима и њихов 
даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено учење и 
делање; 
- Препознавање изазова и структурирање проблемских 
ситуација, као и развој креативних приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина и 
компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта посла. 
 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да самостално уче и 
сходно томе праве лични план учења. Када прикупе одређено 
искуство, у следећем кораку важно је да им се пружи прилика 
да искусе и увежбају само-процену и вршњачку процену. 
Овакво искуство је неопходно за припрему за целоживотно 
учење и директно доприноси развоју компетенције учити како 
се учи. 
 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у малој групи 
које су усмерене на постизање заједничког циља, представља 

Учење кроз 
игру, учење 
откривањем, 
вербално-
текстуална, 
писаних 
радова, 
индивидуални, 
групни и рад у 
пару, 
фронтални 

интерактивно 
учење 

говорне игре, 
проналажење 
грешака у 
тексту 

Ангажованос
т ученика, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 

књ
њ

иж
ев

но
ст

 

То
ко

м 
го

ди
не

 

 
-оспособљавање за успешно 
служење књижевним језиком 
у различитим видовима 
усменог и писменог 
изражавања 
-подстицање на правилно, 
течно усмено и писмено 
изражавање, богаћење 
речника 
-Правилно и течно чит, 
-разумевање прочитаног 
-изражавање личног дож 
-истицање битног             -
састав  и писање кратког 
текста -богаћење речника 
 

-лектира 
-читање текста 
-тумачење текста 
-функционални појмови 
-причање доживљаја 
-описвање 
-писмене вежбе 

Вербална, 
текстуална, 
игра улога, 
кооперативне, 
интерактивне, 
рад у групи, 
Индивидуални, 
фронтални, рад 
у пару 

вербално-
текстуална, 
игра улога, 
интерактивно 
учење 
 

рецитовање и 
читање,  
говорне игре, 
игре улога 

Ангажованос
т ученика, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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је
зи

чк
а 

ку
лт

ур
а 

То
ко

м 
го

ди
не

 

– 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; 
– варира језички израз; 
– попуни једноставан образац 
у који уноси основне личне 
податке; 
 
-оспособљавање за 
самостално читање, 
разумевање, тумачење 
прочитаног 
-развијање способности за 
самостално усмено 
изражавање 
-подстицање ученика на 
правилан и самосталан избор 
речи у реченици 

- Причање о догађајима и 
доживљајима, стварним и 
измишљеним (усмено и 
писано) 
- Описивање људи, 
животиња и природе 
(плански приступ) усмено и 
писано 
- 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 
- Стилске вежбе: 
састављање прича на 
основу задатих речи; 
сажимање или 
проширивање познате 
приче (текста), мењање 
краја приче (текста); 
настављање приче на 
основу датог почетка; 
-основни облици усменог и 
писменог изражавања 
 
-усмена и писмена вежбања 

ефикасно средство за постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији контекст 
представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу  (различито порекло, стилови учења, 
искуства, интересовања и аспирације – један исти приступ не 
може да одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број умова усмерава 
на исти проблем. 
 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава омогућава 
ученицима да их детаљно упознају и истраже, као и да 
провере постојеће идеје и усвоје нове чињенице и научно 
размишљање. Експеримент развија способност посматрања и 
уочавања, развој логичног мишљења (анализа, синтеза, 
апстракција, генерализација), повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште подржавају и 
развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања односа 
међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења личног пута у 
трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са другима 
 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и склоности стичу 
способност практичне примене знања и вештина стечених у 
школи. 

Вербална, 
текстуална, 
демонстр. пис. 
радова,учење 
кроз игру 
рад у пару, 
групни, 
фронтални 

вербална, 
текстуална, 
демонстр., 
писаних 
радова 

описивање, 
причање, 
препричавање, 
прављење 
речника, 
осмишљавање 
приче 

Ангажованос
т ученика, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 

О
БР

А
ЗО

В
Н

И
 

С
Т

А
Н

Д
А

РД
И

 

Књижевност 
 

1СЈ.1.5.1. ; 1СЈ.1.5.2. ; 1СЈ.1.5.3. ;1СЈ.1.5.4. ; 1СЈ.2.5.1. 1СЈ.2.5.3. 1СЈ.2.5.4. 1СЈ.2.5.5. 1СЈ.2.5.6. ; 1СЈ.3.5.1. 
1СЈ.3.5.2. 

Језик 
 

1СЈ.1.4.1. ; 1СЈ.1.4.2.; 1СЈ.1.4.3. ; 1СЈ.2.3.2. ;1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2. 1СЈ.2.4.3. 1СЈ.2.4.4. ; 1СЈ. 3.4.1. 1СЈ. 3.4.2. 
 

Језичка култура 
 

1СЈ.0.1.1. ; 1СЈ.0.1.2. ;1СЈ.0.1.3. ;1СЈ.0.1.4. ; 1СЈ.0.1.5. ; 1СЈ.0.1.6. ; 1СЈ.0.1.7. ;1СЈ.0.1.8. ; 1СЈ.1.2.2. ; 1СЈ.1.2.3. ; 1СЈ.1.2.5. ; 1СЈ.1.2.7. 
1СЈ.1.2.8. ; 1СЈ.1.3.6. ; 1СЈ.1.3.10 ; 1СЈ.1.4.4. ; 1СЈ.2.2.2. 1СЈ.2.2.3. 1СЈ.2.2.4.; 1СЈ.2.2.7. ; 1СЈ.2.2.9. ; 1СЈ.2.3.3. ; 1СЈ.2.3.4.  1СЈ.2.4.8. 
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Предмет: допунска настава математика Разред: 4. разред Фонд часова: 36 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова
) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 

ВРЕДНОВ. 
Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 

диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

БР
О

ЈЕ
В

И
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

 

То
ко

м 
го

ди
не

 

 Циљеви:   
Усвајање елементарних 
математичких знања 
Овладавање основним рачунским 
операцијама  у скупу природних 
бројева до 1000 
Усвајање и упознавање   са 
најважнијим равним  и просторним  
геометријским  фигурама и њиховим 
узајамним односима. 
Оспособљавање ученика за 
прецизност у мерењу и цртању. 
 
Задаци: 
Савладавање читања, писања и 
упоређивања природних бројева  
Савладавање обављања све четири 
рачунске операцијe 
Зна да множи и дели са остатком пре 
 

Сабирање и одузимање до 
1000 
Множење и дељење до 1000 
Упоређивање бројева до 
милион 
Сабирање и одузимање 
преко 1000 
Писмено сабирање и 
одузимање преко 1000 
Једначине са множењем и 
дељењем 
Неједначине са множењем 
Неједначине са дељењем 
Разломци 
Задаци са разломцима 

Корелација: српски језик, енглески језик, природа и 
друштво, ликовно, музичко, од играчке до рачунара 
 

Начин развоја међупредметних компетенција 

 

Ученички пројекти  - проблемски и истраживачки 
усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења и 
његове унутрашње мотивације и тиме стављање ученика 
у позицију субјекта, а не објекта, тј. главног носиоца 
процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или групни, 
може обухватити рад у школи и код куће, може бити 
задат у склопу једног или више предмета. У сваком 
случају овај приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и интересовањима и 
њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено учење 
и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање проблемских 
ситуација, као и развој креативних приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина и 
компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта посла. 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да самостално уче 
и сходно томе праве лични план учења. Када прикупе 
одређено искуство, у следећем кораку важно је да им се 
пружи прилика да искусе и увежбају само-процену и 
вршњачку процену. Овакво искуство је неопходно за 
припрему за целоживотно учење и директно доприноси 
развоју компетенције учити како се учи. 
 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и склоности 
стичу способност практичне примене знања и вештина 
стечених у школи. 

Илустр. 
демонстр. 
Учење 
откривањем 
Индивидуални 

Припремљени 
задаци 
Дидактички 
материјали 

Бројање 
Упоређивање 
Решавање 
једноставних 
задатака 

 
Посматрање 

Белешке 
разговор 
Тестови 

Праћење и 
евидентирањ

е 
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Циљеви:   
Упозавање са најважнијим равним и 
просторним геометријским фигурама 
и њиховим узајамним односима  
 
Задаци: 
Израчунава површину правоугаоника 
и квадра 
Зна да црта мрежу квадра и коцке 
Решава једноставне логичко-
комбинаторне проблеме 

Јединице мере за површину 
Израчунавање површине 
правоугаоника 
Израчунавање површине 
квадрата 
Површина коцке 
Површина квадра 

Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да самостално уче 
и сходно томе праве лични план учења. Када прикупе 
одређено искуство, у следећем кораку важно је да им се 
пружи прилика да искусе и увежбају само-процену и 
вршњачку процену. Овакво искуство је неопходно за 
припрему за целоживотно учење и директно доприноси 
развоју компетенције учити како се учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у малој 
групи које су усмерене на постизање заједничког циља, 
представља ефикасно средство за постизање академских 
и социјалних постигнућа. Оно полази од претпоставки 
да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу  (различито порекло, стилови 
учења, искуства, интересовања и аспирације – један 
исти приступ не може да одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број умова 
усмерава на исти проблем. 
 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и истраже, 
као и да провере постојеће идеје и усвоје нове чињенице 
и научно размишљање. Експеримент развија способност 
посматрања и уочавања, развој логичног мишљења 
(анализа, синтеза, апстракција, генерализација), 
повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања 
односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања правилности и 
значења 
- Експериментисање, способност налажења личног пута 
у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 

 
Демонстративн
а 
Илустративна 
Практичних 
радова 
Графичких 
радова 
Индивидуални  

 
Прибор за 
цртање 
Модели  

 
Цртање 
Уочавање 
Упоређивање 
 

 
Посматрање 

Белешке 
разговор 
Тестови 

Праћење и 
евидентирањ

е 
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Циљеви:   
Упознавање и усвајање јединица за 
дужину, масу и запремину течности 
Оспособљавање ученика за 
прецизност у мерењу и цртању 
 
Задаци: 
Стицање елементарних знања о 
мерењу масе тела, запремине 
течности и јединицама за време 
 

Јединице мере за површину 

Демонстративн
а 
Илустративна 
Практичних 
радова 
Графичких 
радова 
Индивидуални 

Припремљени 
задаци 

Дидактички 
материјали 

Бројање 
Упоређивање 

Решавање 
једноставних 

задатака 

 
Посматрање 

Белешке 
разговор 
Тестови 

Праћење и 
евидентирањ

е 
 

О
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Д
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 Основни ниво 
1МА.1.1.1. ; 1МА.1.1.2. ; 1МА.1.1.3. ; 1МА.1.1.4. ; 1МА.1.1.5. ; 1МА.1.3.1. ; 1МА.1.3.2. ; 1МА.1.2.1. ; 1МА.1.2.2. ; 1МА.1.2.3. ; 1МА.1.2.4. ;  1МА.1.4.1. 
1МА.1.4.2. ; 1МА.1.4.3. ; 1МА.1.4.4. 

Средњи ниво 
1МА.2.1.1. ; 1МА.2.1.2. ; 1МА.2.1.3. ; 1МА.2.1.4. ; 1МА.2.1.5. ; 1МА.2.3.1. ; 1МА.2.3.2. ; 1МА.2.2.1. ; 1МА.2.2.2. ; 1МА.2.2.4. ; 1МА.2.4.1. ; 1МА.2.4.2. 
1МА.2.4.3. ; 1МА.2.4.4. ; 1МА.2.4.5. 

Напредни ниво 
1МА.3.1.1. ; 1МА.3.1.2. ; 1МА.3.1.3. ; 1МА.3.1.4. ; 1МА.3.1.5. ; 1МА.3.3.1. ; 1МА.3.3.2. ; 1МА.3.2.2. ; 1МА.3.4.1. ; 1МА.3.4.2. ; 1МА.3.4.3. 
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Предмет: додатна настава математика Разред: 4. разред Фонд часова: 36 

Обла
ст/ 

Тема 

 

Трај. 
прог
р.(бр
.часо
ва) 

ЦИЉЕВИ  
ОБРАЗОВНИ 

СТАНДАРДИ/ ИСХОДИ / 
ЗАДАЦИ  

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   међупредметних компетенција / 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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16 

 
Циљ:  додатне наставе 
математике јесте да 
ученици обогате  
елементарна математичка 
знања, да се оспособе за 
примену усвојених 
математичких знања у 
решавању разноврсних    
задатака, за успешно 
настављање 
математичког образовања   
и за самообразовање.   
Задаци: 
Нумерише вишецифрене 
бројеве,Записује природне 
бројеве у облику збира 
вишеструких декадних 
јединица,Приказује 
бројеве на бројевној 
полуправи употребом 
знакова <, >, = и ≠,Зна 
писмено да сабира и 
одузима преко 1000, 
Зна да множи и дели са 
остатком и без остатка 
преко 1000, Зна особине 
рачунских операција, 
приоритет операција и 
употребу заграда,  
Упоређује површи фигура 
Користи јединице мере за 
површине 
Решава једноставне 
логичко-комбинаторне 
проблеме 
Израчунава површину 
правоугаоника и квадра 
Зна да црта мрежу квадра 
и коцке 
Израчунава обим и 
површину кваддра и коцке 

Нумерација вишецифрених 
бројева 
Рачунске операције и њихова 
примена 
Зависност резултата и 
њихових компоненти 
Бројевни ребуси - 
дешифровање операција 
Магични квадрат и друге 
шеме 
Математичка укрштеница 
Логички задаци - задаци 
досетке 
Бројење и размештање фигура 
Логички задаци 
Комбинаторни задаци 
Решавање сложених задатака 
помоћу неједначина 
 

Корелација:  
српски језик, енглески језик, природа и друштво, ликовна 
култура, математика, физичко васпитање, музичка 
култура, изборни предмети 
 
Начин развоја међупредметних компетенција 

 
Ученички пројекти  - проблемски и истраживачки 
усмерена настава 
Лични планови учења 
Групни и тимски рад 
Експерименти 
Практично искуство 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да самостално уче и 
сходно томе праве лични план учења. Када прикупе 
одређено искуство, у следећем кораку важно је да им се 
пружи прилика да искусе и увежбају само-процену и 
вршњачку процену. Овакво искуство је неопходно за 
припрему за целоживотно учење и директно доприноси 
развоју компетенције учити како се учи. 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава омогућава 
ученицима да их детаљно упознају и истраже, као и да 
провере постојеће идеје и усвоје нове чињенице и научно 
размишљање. Експеримент развија способност 
посматрања и уочавања, развој логичног мишљења 
(анализа, синтеза, апстракција, генерализација), 
повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште подржавају 
и развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања односа 
међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања правилности и 
значења 
- Експериментисање, способност налажења личног пута у 
трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и склоности 
стичу способност практичне примене знања и вештина 
стечених у школи. 

-експериментална 
-демонстративна 
-вербална 
-индивидуални 

Апликације 
Графофолије 
Дидактички 
материјал 
Уџбеник 
Креде у боји 
Оловке у боји 
Дијаграмске 
слике 
Прибор за 
цртање 

Посматрање 
Графичко 
представљање 
Разговор 
Цртање 
Писање 
Индивидуални 
подстицај 
Аналитичко-
синтетичка 
Истраживачка 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересова
ност и 
активно 
укључивање 
у процес 
наставе 
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10 

Проблеми мерења 
Проблеми превожења и 
размештања предмета 
Квадрат и правоугаоник - 
резање и састављање 
Квадрат и правоугаоник - 
резање и састављање 
 

демонстративна 
-вербална 
-индивидуални 

Апликације 
Графофолије 
Дидактички 
материјал 
Уџбеник 
Креде у боји 
Оловке у боји 
Дијаграмске 
слике 
Прибор за 
цртање 
 
 

Посматрање 
Графичко 
представљање 
Разговор 
Цртање 
Писање 
Индивидуални 
подстицај 
Аналитичко-
синтетичка 
Истраживачка 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересова
ност и 
активно 
укључивање 
у процес 
наставе 

П
О

В
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И
Н

А
 

10 

Квадрат и правоугаоник обим 
и површина 
Коцка и квадар - површина 
Математичке игре 
 

 
експериментална 
-демонстративна 
-вербална 
-индивидуални 

Апликације 
Графофолије 
Дидактички 
материјал 
Уџбеник 
Креде у боји 
Оловке у боји 
Дијаграмске 
слике 
Прибор за 
цртање 
 

Сви расположиви 
  
цртачки, 
сликарски и  
 
вајарски 
материјали 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересова
ност и 
активно 
укључивање 
у процес 
наставе 
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ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
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Предмет: хор Разред: 4. разред Фонд часова: 36 

Обла 

ст/Те 

ма 
 
 

Трај. 
прог
р. 
(бр.ч
а 

сова) 

 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

 

САДРЖАЈИ 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовни циљ обухвата развијање 
музичког укуса, стваралачких способности, 
спонтаног изражавања, музичког слуха и 
ритма, развијање гласовних могућности и 
учвршћивање интонације, способност за 
фино нијансирање и изражајно певање 
применом елемената музичке изражајности 
(темпо, динамика...). Учешће у хору развија 
дечји глас, правилно држање, дисање, 
интонацију, изговор и артикулацију.  
Васпитни циљ обухвата развијање осећања 
припадности колективу – тимски рад, 
развијање толеранције,  
дисциплине, поштовања различитости и 
правила понашања, развијање 
одговорности појединца за успех целе 
групе, стицање самопоуздања, савладавање 
треме и пружање помоћи у смислу 
вршњачког учења и сарадње. Упознавање 
разноврсних дела домаћих и страних аутора 
доприноси развоју опште културе, 
међусобном разумевању, уважавању и 
поштовању. 

Вежбе дисања 

 
Вежбе распевавања 

Обрада песме 

- Химне 

- Дечје песме 

- Народне песме 

Корелација: енглески језик, природа и 
друштво, математика, ликовно, музичко, 
од играчке до рачунара 

 

Начин развоја међупредметних 
компетенција 

Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у 
процесу учења и његове унутрашње 
мотивације и тиме стављање ученика у 
позицију субјекта, а не објекта, тј. главног 
носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити 
индивидуални или групни, може 
обухватити рад у школи и код куће, може 
бити задат у склопу једног или више 
предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за 
сопствено учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој 
креативних приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких 
вештина и компетенција сналажења у 
конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог 
аспекта посла. 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве 
лични план учења. Када прикупе одређено 
искуство, у следећем кораку важно је да 
им се пружи прилика да искусе и увежбају 
само-процену и вршњачку процену. 
Овакво искуство је неопходно за 
припрему за целоживотно учење и 

Учење кроз игру 
Фронтални 
Индивидуални  
Групни 
Дијалошка 
Монолошка 
Демонстративна 

Текст, 
Слике, 
Касетофон 
ЦД , 
Дечији 
музички 
инструменти 

Игровне 
активности, 
говорне игре,  
 
слушање, 
певање, 
  посматрање,  

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересова
ност и 
активно 
укључивање 
у процес 
наставе 
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 директно доприноси развоју компетенције 

учити како се учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне 
активности у малој групи које су усмерене 
на постизање заједничког циља, 
представља ефикасно средство за 
постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од претпоставки 
да: 
- је учење активан процес конструкције 
знања; 
- учење зависи од богатства контекста – 
богатији контекст представља изазов за 
ученике; 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних 
појава омогућава ученицима да их 
детаљно упознају и истраже, као и да 
провере постојеће идеје и усвоје нове 
чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност 
посматрања и уочавања, развој логичног 
мишљења (анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије са 
праксом. 
- Систематско размишљање, способност 
уочавања односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност 
налажења личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност 
сарадње са другима 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања 
и склоности стичу способност практичне 
примене знања и вештина стечених у 
школи. 
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Предмет: народна традиција Разред: 4. разред Фонд часова: 36 

Обла 

ст/Те 

ма 
 
 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

 

САДРЖАЈИ 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 
АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  

ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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Увођење најмлађих нараштаја  у 
традицијску културу кроз 
одговарајућу наставу усмерену на 
ревитализацију традиције, један је од 
начина да се спречи убрзано 
одумирање многих важних елемената 
традицијске културе и њихов 
нестанак из праксе, односно из самог 
живота.  
Остварење циља реализовати кроз 
непосредно упознавање материјалне и 
духовне традицијске културе свог 
народа и народа у ужем и ширем 
окружењу. 
Задаци: 
 Стицање елементарних знања о 
традиционалним облицима 
транспорта и транспортним       
   средствима и њиховом значају за 
живот људи  на селу и у граду. 
Циљеви:Упознавање са дечјим 

фолклором. 

Задаци: 
Упознавање различитих народних 
музичких инструмената и њихове 
улоге у традицијској култури.    
 
Циљеви: 
Усвајање елементарних знања о 
настанку хлеба, 
   врстама, обичајима и обредима 
везаним за хлеб. 
 

Упознавање са носиоцима народне 
традиције    (усменим, писаним и 
материјалним). 
 

Задаци: 
Схватање важности чувања и 
неговања народне   традиције. 
 

сувоземни унутрашњи саобраћај 
-трасирање, изградња и 
одржавање путева 
-пратећи објекти 
-значајни путеви у прошлост 
-поштански саобраћај 
-саобраћај на води 

Корелација: енглески језик, природа и 
друштво, математика, ликовно, 
музичко, од играчке до рачунара 

 

Начин развоја међупредметних 
компетенција 

 

Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у 
процесу учења и његове унутрашње 
мотивације и тиме стављање ученика у 
позицију субјекта, а не објекта, тј. 
главног носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити 
индивидуални или групни, може 
обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или 
више предмета. У сваком случају овај 
приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за 
сопствено учење и делање; 
- Препознавање изазова и 
структурирање проблемских ситуација, 
као и развој креативних приступа 
решењима; 
- Развој комуникацијских и 
сарадничких вештина и компетенција 
сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање 
организационог аспекта посла. 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве 
лични план учења. Када прикупе 
одређено искуство, у следећем кораку 
важно је да им се пружи прилика да 
искусе и увежбају само-процену и 
вршњачку процену. Овакво искуство је 

-вербална;               
-демонстративна;    
-игра;                      
-фолклорна игра;      
-практични рад; 

-аудио- касете;                
-старе фотог.   
–текстови, 
часоп.,слике, 
ношње из 
музеја; 

-цртање;                
-певање и игр;  -
сецкање 
лепљ.папира и 
текстила;              
-имитирање;         
-презонтовање 
(приче,игре ..) 

–белешке о 
учениц.и 
процењ.учени
чких радова;              
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врсте народних музичких 
инструмената 
-материјали од којих су 
изграђени музички инструменти 
-улога музичких инструмената у 
обележавању обичаја 
 
 
 
 
 
начин преношења народне 
традиције 
-начин чувања традицијске 
културе 
-науке, установе и које се баве 
чувањем и неговањем 
традицијске културе 

-вербална;               
-демонстративна;    
-игра;                      
-фолклорна игра;      
-практични рад; 

-прибор за 
сецкање и 
лепљење;         
-календар 
верски и 
пољ.радова;   -
предмети дечје 
израде;   -
декорат. 
материјали; 

-цртање;                
-певање и игр;  -
сецкање 
лепљ.папира и 
текстила;              
-имитирање;         
-презонтовање 
(приче,игре ..) 

–белешке о 
учениц.и 
процењ.учени
чких радова;              
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-вербална;               
-демонстративна;    
-игра;                      
-фолклорна игра;      
-практични рад; 

 
 
 
-аудио- касете;                
-старе фотог.   
–текстови, 
часоп.,слике, 
ношње из 
музеја; 
-одабрани 
текстови, 

 
 
-прављење 
венчића од 
цвећа;               -
сакупљање и 
сушење биљ,       
-цртање;                
-певање и игр;  -
сецкање 
лепљ.папира и 
текстила;              
-имитирање;         
-презонтовање 
(приче,игре ..) 

 
 
 
–белешке о 
учениц.и 
процењ.учени
чких радова;        
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неопходно за припрему за целоживотно 
учење и директно доприноси развоју 
компетенције учити како се учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне 
активности у малој групи које су 
усмерене на постизање заједничког 
циља, представља ефикасно средство за 
постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од 
претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције 
знања; 
- учење зависи од богатства контекста – 
богатији контекст представља изазов за 
ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу 
(различито порекло, стилови учења, 
искуства, интересовања и аспирације – 
један исти приступ не може да одговара 
свима); 
- је учење социјални догађај где се већи 
број умова усмерава на исти проблем. 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања 
природних појава омогућава ученицима 
да их детаљно упознају и истраже, као и 
да провере постојеће идеје и усвоје нове 
чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност 
посматрања и уочавања, развој 
логичног мишљења (анализа, синтеза, 
апстракција, генерализација), 
повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава 
уопште подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност 
уочавања односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност 
налажења личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност 
сарадње са другима 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих 
интересовања и склоности стичу 
способност практичне примене знања и 
вештина стечених у школи. 
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Предмет: чувари природе Разред: 4. разред Фонд часова: 36 

Обла 

ст/Те 

ма 
 
 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча 

сова) 

 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
 ЗАДАЦИ 

 

САДРЖАЈИ 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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Развијање свести о потреби и 
могућностима личног ангажовања у 
заштити животне средине, усвајање и 
примена принципа одрживости, 
етичности и права будућих генерација 
на очувању животне средине. 
Разумевање појава везаних за 
непосредну животну средину 
Препознавање негативних појава у 
човековом односу према животној 
средини  (квалитет воде, ваздуха, 
земљишта, хране, биљног и 
животињског света) 
-упознавање појма и осн.елем. 
животне средине;     -развијање 
навика за рац. коришћење 
прир.богатстава, 

Сналажење у природи 
 
Истраживање узрочно-
последичних веза у животној 
средини 
 
Активно упознавање стања 
животне средине извођењем 
једноставних огледа у учионици 

Корелација: енглески језик, природа и 
друштво, математика, ликовно, музичко, 
од играчке до рачунара 

 

Начин развоја међупредметних 
компетенција 

 

Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у 
процесу учења и његове унутрашње 
мотивације и тиме стављање ученика у 
позицију субјекта, а не објекта, тј. главног 
носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити 
индивидуални или групни, може 
обухватити рад у школи и код куће, може 
бити задат у склопу једног или више 
предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за 
сопствено учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој 
креативних приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких 
вештина и компетенција сналажења у 
конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог 
аспекта посла. 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве 
лични план учења. Када прикупе 
одређено искуство, у следећем кораку 
важно је да им се пружи прилика да 
искусе и увежбају само-процену и 
вршњачку процену. Овакво искуство је 
неопходно за припрему за целоживотно 
учење и директно доприноси развоју 
компетенције учити како се учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне 
активности у малој групи које су 
усмерене на постизање заједничког циља, 

-вербална             
демонстр;           
практичан 
рад;                
-игра; 

текстовидечја 
штампа;               
слике,фотог; 

-цртање                     
моделовање, 
израда фигура од 
плодова из 
природе; 

-праћење 
реакције 
ученика; 
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- Развијање свести о потреби и 
могућностима личног ангажовања у 
заштити животне средине, усвајање и 
примена принципа одрживости, 
-уочавање и описивање осн. појава и 
промена у жив.сред.   –развијање 
радозн, креатив. и 
истражив.способности; 
Уочавање узрочно-последничких веза 
у животној средини 
Стицање навика одгово- рног 
понашања према биљкама и 
животињама 
 
Развијање свести о потреби и 
могућностима личног ангажовања у 
заштити животне средине, усвајање и 
примена принципа одрживости, 
етичности и права будућих генерација 
на очувању животне 
средине.Васпитавање ученика да чува 
и уређује простор у коме живи и учи 
 
 
-уоч.и опис.појава које угрожавају 
животну средину,    -развијање 
осн.елем. логичког и критичног 
мишљења; 
 
 

Разноврсност живог света као 
услов за опстана 
(биодиверзитет)  
 Нестајање врста (најчешће 
угрожене биљке и животиње) 
 Кружење материје и протицање 
енергије кроз односе исхране 
 Природне појаве и промене у 
животној средини 
 
 
 
 
 
-штетне последице 
Посматрање и истраживање 
извора загађивања животне 
средине 
Извођење једноставних 
огледа 
 
Активна заштита животне 
средине кроз организовање 
разних акција чувара природе 

-вербална       
демонстр;                 
практичан 
рад;                
-игра; 

приг.текстови  
-дечја штампа;               
слике,фотог.  
деч.енцикл. 

-посета ЗОО врту, 
сађење и неговање 
неке од зашт.биљ. 
врста;                      
-израда паноа и 
колажа; 

-
задовољс.уче
ника;            
уч.радови 
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-вербална               
демонстр;              
практичан 
рад;                
-игра; 
 
 

 
 
 
-дневна  и 
пер.штампа;   -
слике,фотог. 

 
 
 
-израда зидних 
новина;                  -
изложба уч. слика 
и радова 

 
 
 
уч.радови;  -
белешке о 
напредов. 
ученика 
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-развијање одг.односа према себи и 
према жив.средини;    -разв.навика за 
рационално коришћење 
прир.богатстава    -разв,радозналости 
креативности и истраж. способности; 

ван учионице (штедња, 
рециклажа, озелењавање,... )  
Одговоран однос према 
животињама и биљкама  
 Право на здраву животну 
средину, квалитет живота               
  Одгаоворан однос према себи и 
животној средини у целини  
 Критички и отворен став и 
сарадња са локалном средином, 
друштвом за заштиту животне 
средине, за заштиту животиња, 
...)  
 
 
 

представља ефикасно средство за 
постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од претпоставки 
да: 
- је учење активан процес конструкције 
знања; 
- учење зависи од богатства контекста – 
богатији контекст представља изазов за 
ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу 
(различито порекло, стилови учења, 
искуства, интересовања и аспирације – 
један исти приступ не може да одговара 
свима); 
- је учење социјални догађај где се већи 
број умова усмерава на исти проблем. 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних 
појава омогућава ученицима да их 
детаљно упознају и истраже, као и да 
провере постојеће идеје и усвоје нове 
чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност 
посматрања и уочавања, развој логичног 
мишљења (анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије са 
праксом. 
Експеримент и истраживачка настава 
уопште подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност 
уочавања односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност 
налажења личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност 
сарадње са другима 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања 
и склоности стичу способност практичне 
примене знања и вештина стечених у 
школи. 

-вербална                 
демонстр;                 
практичан 
рад;                
-игра; 

-прибор за 
чишћ.шк.двори
шта,             -
дечја штампа;             
слике,фотог.     
–видео-филм    
(опстанак..); 

-уређење уч.и 
шк.дворишта;              
сакупљање 
секунд.сировина;                         
-неговање биљака; 

-белешке о 
напред.уч.    
уч.радови;     
сумирање 
резул.рада 
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Предмет: српски језик и књижевност Разред: пети разред Фонд часова: 180 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова
) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

           

ЈЕ
ЗИ
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А 
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ЛТ
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А                                                

40 

- користи различите облике 
казивања: дескрипцију (портрет и 
пејзаж), приповедање у 1. и 3. 
лицу, дијалог 
- издваја делове текста (наслов, 
пасусе) и организује га у 
смисаоне целине (уводни, 
средишњи и завршни део текста) 
- саставља говорени или писани 
текст о доживљају књижевног 
дела и на теме из свакодневног 
живота и света маште 
- проналази експлицитно и 
имплицитно садржане 
информације у једноставнијем 
књижевном и некњижевном 
тексту 
- напамет говори одабране 
књижевне текстове или одломке 

Препричавање, причање, описивање - уочавање 
разлике између говорног и писаног језика; писање 
писма (приватно, имејл);Богаћење речника: 
синоними и антоними; некњижевне речи и туђице - 
њихова замена језичким стандардом; уочавање и 
отклањање безначајних појединости и сувишних 
речи у тексту и говору.Техника израде писменог 
састава (тежиште теме, избор и распоред грађе, 
основни елементи композиције и груписање грађе 
према композиционим етапама); пасус као уже 
тематске целине и његове композицијско-стилске 
функције.Осам домаћих писмених задатака.Четири 
школска писмена задатка. 

КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 

 Ученик уочава структуру 
градива тј. активно одваја 
битно од небитног  
Ефикасно користи различите 
методе учења  Разликује 
чињенице од ставова, 
веровања и мишљења  Уме 
да процени степен у ком је 
овладао градивом 
 ВЕШТИНА 
КОМУНИКАЦИЈЕ 
Познавање:  Усмене и 
писане комуникације,  
Комуникације путем 
интернета и телефона;  
Уме јасно да искаже 
одређени садржај ( усмено и 
писано )  Уважава 
саговорника 

 Изражава своје ставове и 
мишљења, осећања и 
вредности на позитиван и 
аргументован начин  
Негује културу дијалога 
РАД СА ПОДАЦИМА И 
ИНФОРМАЦИЈАМА    

 Зна да је за разумевање 
догађаја и доношење 
исправних одлука потребно 
имати и поуздане податке 
Уме да процењује 
поузданост података и 
препозна могуће узроке 
грешке Користи табеларни и 
графички приказ података и 
уме да их чита и тумачи 
Користи информационе 
технологије за чување 
,презентацију и основну 
обраду података 
 ДИГИТАЛНА 
КОМПЕТЕНЦИЈА  
Подразумева сигурну и 
критичку употребу 
електронских медија на 
послу, у слободном времену 
и комуницирању 

 
 
 
 
 
Дијалошка, 
монолошка, 
текст-метода, 
методе 
запажања и 
показивања, 
логичке 
методе. 
Индивидуални
, фронтални, 
рад у групама. 

Звучна 
читанка, 
књижевни 
текстови, 
штампа, 
радио, 
телевизија. 
Научнопопул
арни  
ученички 
текстови. 

Говорење напамет 
научених 
одломака у стиху 
и прози, снимање 
читања и 
казивања,писањее 
писмених састава, 
анализа писмених 
задатака, 
самосталан рад 
ученика на 
прикупљању 
одабраних 
примера језика и 
стила. Трагање за 
позајмљеницама у 
свакодневном 
говору и у разним 
медијима, 
записивање 
домаћих речи. 
Састављање 
према 
посматраним 
предметима на 
слици и заданим 
речима. Вежбање 
технике израде 
писмених састава. 

Посматрње 
ученичких 
активности, 
анализа 
домаћих 
задатака, 
реакције 
ученика, 
анализа и 
процена 
ученичких 
реченица из 
усменог 
излагања, 
анализа 
реченица у 
писменим 
саставма,  
белешке о 
напредвању. 
 

              

К
Њ
И
Ж
ЕВ
НО
СТ 

7'0 

разликује књижевни и 
некњижевни текст; упоређује 
одлике фикционалне и 
нефикционалне књижевности 
- чита са разумевањем и опише 
свој доживљај различитих врста 
књижевних дела 
- чита са разумевањем одабране 
примере осталих типова текстова 
- одреди род књижевног дела и 
књижевну врсту 
- разликује карактеристике 
народне од карактеристика 
уметничке књижевности 
- разликује реалистичну прозу и 
прозу засновану на натприродној 
мотивацији 
- анализира елементе 
композиције лирске песме 
(строфа, стих); епског дела у 
стиху и у прози (делови фабуле - 

Лектира 
1. Народна песма: Вила зида град;2. Народне лирске 
песме о раду(избор); народне лирске породичне 
песме (избор);3. Бранко Радичевић: Певам дању, 
певам ноћу;4. Милица Стојадиновић Српкиња: 
Певам песму;5. Душан Васиљев: Домовина/Алекса 
Шантић: Моја отаџбина;6. Војислав Илић: Зимско 
јутро;7. Милован Данојлић: Шљива/Десанка 
Максимовић: Сребрне плесачице;8. Пеђа Трајковић: 
Кад књиге буду у моди 
ЕПИКА  
Лектира 
1. Народна песма: Свети Саво;2. Народна песма: 
Женидба Душанова (одломак о савладавању 
препрека заточника Милоша Војиновића);3. Еро с 
онога свијета;4. Дјевојка цара надмудрила;5. 
Милован Глишић: Прва бразда;6. Стеван Сремац: 
Чича Јордан (одломак);7. Бранко Ћопић: Поход на 
Мјесец;8. Иво Андрић: Мостови;9. Данило Киш: 
Дечак и пас;10. Горан Петровић: Месец над 
тепсијом (први одломак приче "Бели хлеб од 

Монолошка, 
дијалошка, 
текст-метода, 
метода 
зашажања и 
покзивања, 
метода 
екскурзија. 
Индивидуални
, фронтални, 
рад у групама. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Читанка, 
радна свеска, 
аудио и видео 
записи, 
слике, 
фотографије 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Читање, разговор 
о књижевним 
делима, 
препричавање, 
драматизација. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посматрње 
ученичких 
активности, 
анализа 
домаћих 
задатака, 
реакције 
ученика, 
анализа и 
процена 
ученичких 
реченица из 
усменог 
излагања, 
анализа 
реченица у 
писменим 
саставма,  
белешке о 
напредвању. 
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поглавље, епизода; стих); 
драмског дела (чин, сцена, појава) 
- разликује појам песника и појам 
лирског субјекта; појам 
приповедача у односу на писца 
- разликује облике казивања 
- увиђа звучне, визуелне, 
тактилне, олфакторне елементе 
песничке слике 
- одреди стилске фигуре и разуме 
њихову улогу у књижевно-
уметничком тексту 
- процени основни тон певања, 
приповедања или драмске радње 
(шаљив, ведар, тужан и сл.) 
- развија имагинацијски богате 
асоцијације на основу тема и 
мотива књижевних дела 
- одреди тему и главне и споредне 
мотиве  
- анализира узрочно-последично 
низање мотива 
- илуструје особине ликова 
примерима из текста 
- вреднује поступке ликова и 
аргументовано износи ставове 
- илуструје веровања, обичаје, 
начин живота и догађаје у 
прошлости описане у књижевним 
делима 
- уважава националне вредности 
и негује српску 
културноисторијску баштину 
- наведе примере личне добити 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

претеривања" и крај приче који чине одељци 
"Можеш сматрати да си задобио венац славе" и 
"Мрави су вукли велике трошице тишине");11. 
Антон Павлович Чехов: Шала 
ДРАМА 
Лектира 
1. Бранислав Нушић: Кирија 
2. Душан Радовић: Капетан Џон Пиплфокс 
3. Љубиша Ђокић: Биберче 
НАУЧНОПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ 
ТЕКСТОВИ 
(бирати до 2 дела) 
1. Вук Ст. Караџић: Моба и прело (одломак из дела 
Живот и обичаји народа српскога) 
2. Доситеј Обрадовић: О љубави према науци 
3. М. Петровић Алас: У царству гусара (одломци) 
4. Милутин Миланковић: Успомене, доживљаји, 
сазнања (одломак) 
5. Избор из енциклопедија и часописа за децу  
ДОМАЋА ЛЕКТИРА: 
1. Епске народне песме (о Немањићима и 
Мрњавчевићима - преткосовски тематски круг) 
2. Народне бајке, новеле, шаљиве народне приче 
(избор); кратке фолклорне форме (питалице, 
брзалице, пословице, загонетке) 
3. Бранислав Нушић: Хајдуци 
4. Данијел Дефо: Робинсон Крусо (одломак о 
изградњи склоништа) 
5. Марк Твен: Доживљаји Хаклберија 
Фина/Краљевић и просјак/Доживљаји Тома Сојера 
6. Избор ауторских бајки (Гроздана Олујић; Ивана 
Нешић: Зеленбабини дарови (одломци)) 
7. Игор Коларов: Аги и Ема 
8. Избор из савремене поезије за децу (Александар 
Вучо, Мирослав Антић, Драгомир Ђорђевић, 
Владимир Андрић, Дејан Алексић...) 
Допунски избор лектире 
(бирати до 3 дела) 
1. Јован Јовановић Змај: Песмо моја (из Ђулића) 
2. Стеван Раичковић: Велико двориште 
(избор)/Мале бајке (избор) 
3. Иван Цанкар: Десетица 
4. Љубивоје Ршумовић: Ујдурме и зврчке из 
античке Грчке (избор)/Густав Шваб: Приче из 
старине 
5. Џон Р. Р. Толкин: Хобит (одломци) 
6. Никол Лезије: Тајна жутог балона 
7. Корнелија Функе: Господар лопова (одломак) 
8. Вида Огњеновић: Путовање у путопис (одломак) 
9. Владислава Војновић: Приче из главе (избор, 
осим приче Позориште) 
10. Дејан Алексић: Музика тражи уши (избор)/Кога 
се тиче како живе приче (избор) 
11. Јован Стерија Поповић: Лажа и паралажа 
(одломак о Месечевој краљици) и Едмон Ростан: 
Сирано де Бержерак (одломак о путу на Месец)  
Дело завичајног аутора по избору 

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА 
 Ученик: испитује 

проблемску ситуацију  
Проналази могућа решења  
Упоређује различита могућа 
решења  Примењује 
изабрано решење и прати 
његову примену  Вреднује 
примену датог решења и 
идентификује добре и слабе 
стране  
 ВЕШТИНА САРАДЊЕ  
Конструктивно, 
аргументовано и креативно 
доприноси раду групе  
Доприноси постизању 
договора о раду заједничког 
рада  Активно слуша и 
поставља релевантна питања 

 Ангажује се у реализацији 
преузетих обавеза у оквиру 
групе 
ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ У 
ДЕМОКРАТСКОМ 
ДРУШТВУ  Активно 
учествује у животу школе  
Поштује разлике  Познаје 
др. културе и традиције  
Развија толеранцију  
Активно, компетентно и 
критички учествује у ДД  
Излази на изборе 
ЕСТЕТСКА 
КОМПЕТЕНЦИЈА 

Подразумева прихватање 
важности креативности и 
естетских вредности у 
читавом низу медија и у 
свим уметностима 
 
Корелација са  
страним језиком,историјом, 
музичком културом, 
ликовном културом, верском 
наставом, грађанским 
васпитањем  биће остварена 
кроз извођење угледних 
часова, повезивање 
наставних садржаја. 
Начини успостављања 
корелације:ПОВЕЗИВАЊЕ 
-садржаја у оквиру самог 
предмета (успостављање 
веза међу подобластима 
предмета: Језик, 
Књижевност, 
Језичка култура); 
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- разликује променљиве речи од 
непроменљивих 
- разликује категорије рода, броја, 
падежа речи које имају 
деклинацију 
- разликује основне функције и 
значења падежа 
- употребљава падежне облике у 
складу са нормом 
- употребљава глаголске облике у 
складу са нормом 
- разликује основне реченичне 
чланове (у типичним 
случајевима)  
- доследно примењује правописну 
норму у употреби великог слова; 
састављеног и растављеног 
писања речи; интерпункцијских 
знакова 
- користи правопис (школско 
издање)  
- правилно изговара речи водећи 
рачуна о месту акцента и 
интонацији реченице 
- говори јасно поштујући 
књижевнојезичку норму 
- течно и разговетно чита наглас 
књижевне и неуметничке 
текстове 
 
 
 
 
 

Променљиве речи: именице, заменице, придеви, 
бројеви (с напоменом да су неки бројеви 
непроменљиви), глаголи; непроменљиве речи: 
прилози (с напоменом да неки прилози могу имати 
компарацију) и предлози.  
Именице - значење и врсте (властите, заједничке, 
збирне, градивне; мисаоне, глаголске).  
Промена именица (деклинација): граматичка 
основа, наставак за облик, појам падежа.  
Основне функције и значења падежа (с предлозима 
и без предлога): номинатив (субјекат); генитив 
(припадање и део нечега); датив (намена и 
усмереност); акузатив (објекат); вокатив (дозивање, 
обраћање); инструментал (средство и друштво); 
локатив (место).  
Придеви - значење и врсте придева (описни, 
присвојни, градивни; месни и временски); род, број, 
падеж и компарација придева.  
Слагање придева са именицом у роду, броју и 
падежу.  
Заменице - личне заменице: промена, наглашени и 
ненаглашени облици, употреба личне заменице 
сваког лица себе, се.  
Бројеви - врсте и употреба: главни (основни, збирни 
бројеви, бројне именице на -ица) и редни бројеви.  
Глаголи - глаголски вид (несвршени и свршени); 
глаголски род (прелазни, непрелазни и повратни 
глаголи); глаголски облици (грађење и основно 
значење): инфинитив (и инфинитивна основа), 
презент (презентска основа, наглашени и 
ненаглашени облици презента помоћних глагола), 
перфекат, футур И.  
Предикатска реченица - предикат (глаголски; 
именски); слагање предиката са субјектом у лицу, 
броју и роду; прави и неправи објекат; прилошке 
одредбе (за место, за време, за начин; за узрок и за 
меру и количину); апозиција.  
Велико слово у вишечланим географским називима; 
у називима институција, предузећа, установа, 
организација (типични примери); велико и мало 
слово у писању присвојних придева.  
Заменица Ви из поштовања. 
Одрична речца не уз именице, придеве и глаголе; 
речца нај у суперлативу; вишечлани основни и 
редни бројеви.  
Интерпункцијски знаци: запета (у набрајању, уз 
вокатив и апозицију); наводници (наслови дела и 
називи школа); црта (уместо наводника у управном 
говору).  
Место акцента у вишесложним речима (типични 
случајеви).  
Интонација и паузе везане за интерпункцијске 
знакове; интонација упитних реченица.  
Артикулација: гласно читање брзалица, најпре 
споро, а потом брже (индивидуално или у групи). 

- садржаја у оквиру једног 
разреда, са различитим 
предметима (међупредметна 
хоризонтална корелација); 
-садржаја истог и других 
предмета који су савладани 
у претходним разредима или 
ће тек бити 
укључени у наставно 
разматрање (међупредметна 
вертикална корелација); 
-садржаја у вези са 
стицањем знања ширих од 
оних 
који су прописани школским 
програмима (међуобласна 
корелација, 
интердисциплинарност у 
настави). 

Монолошка, 
дијалошка, 
текст-метода, 
метода 
запажања и 
показивања, 
логике методе 

Граматика, 
правопис, 
књижевни 
текстови, 
аудио 
запис,илустар
ције. 
 

Анализа 
реченице, 
правописне 
вежбе, диктат, 
повезивање знања 
из граматике са 
тумачењем 
књижевног текст 
 

Посматрње 
ученичких 
активности, 
ученички 
радови, 
контролни 
задаци, 
реакције 
ученика 
белешке о 
напр. 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊА ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица: 
CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи 
CJ.1.1.2. разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху текста: експозиција (излагање), дескрипција (описивање), нарација (приповедање), 
аргументација, пропаганда 1* 
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CJ.1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, основни текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор, поговор); препознаје цитат; служи се 
садржајем да би пронашао одређени  део текста  
CJ.1.1.5.  проналази и издваја основне информациј е из текста према датим критеријумима  
CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитн ог, главно од споредног 
CJ.1.1.7. повезује информације и идеје изнете у тексту, у очава јасно иска за не односе (временски след, средство - циљ, узрок - последица и сл.) и извoди закључак 
заснован на једноставнијем тексту 
 
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица: 
CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 
CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 
CJ.1.2.3. састав ља једноста ван експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста) 
CJ.1.2.4. уме да преприча текст 
CJ.1.2.6.  влада основним жанровима писане комуникације: саставља пи смо; попуњава различите обрасце и формуларе с којима се сусреће у школ и  и свакодневном 
животу 
CJ.1.2.7. зна да се служи Правопис ом (школским издањем)* 
CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним примерима  
CJ.1.2.9.  има изграђену језичку толеранцију и негативан став према језику дискриминације и говору мржње*  
 
У подобласти ГРАМАТИКА ученик/ученица:  
CJ.1.3.1.  зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове у једноставнијим примерима 
CJ.1.3.2. уочава разлику између књижевне и  некњижевне акцентуације* 
CJ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи  
CJ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми 
У подобласти ЛЕКСИКА ученик/ученица:  
CJ.1.3.14.  зна значења речи и фразеологизама који се употр ебљавају у  контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.), као и о них који се често  
јављају  у школским текстовима (у у џбеницима, тек стовима из лектире и сл.)  
CJ.1.3.15.  одређује значења непознатих речи и  израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (једноставни случајеви)  
CJ.1.3.16. служи се речницима, приручницима и енциклопедијама  
 
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:  
CJ.1.4.1.  повезује наслове про читаних књижевних дела (предвиђених пр ограмима од V до VIII разреда) са и менима аутора тих дела 
CJ.1.4.2. разликује типове  књижевно г стваралаштва (усмена и ауторска књижевност) 
CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 
CJ.1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац) 
CJ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у књ ижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог и монолог  
CJ.1.4.6.  препознаје постојање стилских фигура у књ ижевноумет ничком тексту (епитет, поређење, ономато пеја)  
CJ.1.4.7.  уочава битне елементе књ ижевноуметничк ог тек ст а: мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...  
CJ.1.4.8.  има изграђену потребу за читањем књ иже вноуметн ичк их текстова и поштује национално, књижевно и уметничко наслеђе*  
CJ.1.4.9.  пособан је за естетски до живљај уметничких дела*  

Средњи ниво 

У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица: 
У подобласти ГРАМАТИКА ученик/ученица: 
CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик променљиве речи 
У области књижевност ученик/ученица: 
CJ.2.4.5.  препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у књижевноуметничком тексту (персонификација, хи пербола, градација, метафора, контраст) 
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика (психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност 
CJ.2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање, описивање, монолог/унутраш њи монолог, дијалог 

Напредни ниво 

У облас ти КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица: 
CJ.3.4.1. наво ди н аслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова, карактеристичних тема и мотива 
CJ.3.4.3. разликује ау тора дела од лирског субјекта и приповедача у делу 
CJ.3.4.4. проналази и именује стилске  фигуре; одређује функцију стилских фигура у тексту 
CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе 
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Предмет: српски језик и књижевност Разред: шести разред Фонд часова: 144 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова
) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВН
А 

СРЕДСТВ
А 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

ЈЕ
ЗИ
К     

(гр
ам
ати
ка)                                                                        
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По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 
 

- повезује граматичке појмове 
обрађене у претходним разредима са 
новим наставним садржајима; 

- препозна делове речи у вези са 
њиховим грађењем; 

- разликује гласове српског језика по 
звучности и месту изговора; 

- разликује врсте гласовних прмена у 
једноставним примерима и 
примењује књижевнојезичку норму; 

- одреди врсте и подврсте заменица, 
као и њихов облик; 

- препознаје глаголска времена и 
употребљава их у складу са нормом; 

- разликује реченице по 
комуникативној функцији; 

 -правилно изговара речи водећи 
рачуна о дужини; 

-разликује дуги и кратки акценат у 
изговореној речи. 

 

Граматика 

Обнављање, проверавање и 
систематизовање знања која се у овом и 
старијим разредима проширују и 
продубљују, до нивоа њихове примене и 
аутоматизације у изговору и писању у 
складу са књижевно-језичком нормом и 
правописом. 
Подела речи по настанку: просте и 
творенице.Саставни делови твореница 
(пворбене основе, префиски, суфикси). 
Граматичка основа и граматички 
наставци у поређењу са творбеном 
основом и суфиксима. 
Настанак гласова и говорни 
органи.Подела гласова:самогласници и 
сугласници (прави сугласници и 
сонанти).Подела сугласника по 
звучности и месту изговора. 
Слоготворно р. Подела речи на слогове.  
Гласовне промене и алтернације - 
уочавање у грађењу и промени речи: 
палатализација и сибиларизација; 
непостојано а; промена л у о; једначење 
сугласника по звучности једначење 
сугласника по месту изговора; јотовање; 
губљење сугласника. 
Заменице: неличнеименичке 
заменице(упитне, неодређене,опште, 
одричне);придевске заменице: 
разликовање по значењу и функцији - 
присвојне, показне, односно-упитне, 
неодређене, опште, одричне; употреба 
повратне заменице свој.Граматичке 
катергорије заменица: род,број, падеж и 
лице. 
Грађење и основна  значења глаголских 
облика: аорист,  имперфекат ( само 
нанивоу препознавања, имперфекат 
глагол БИТИ), плусквамперфекат 

Независне предикатске реченице- појам 
комуникативне функције; подела на 
обавештајне, упитне, узвичне, заповедне 
и жењне. 
 

КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ  

Ученик уочава структуру 
градива тј. активно одваја 
битно од небитног  Ефикасно 
користи различите методе 
учења  Разликује чињенице 
од ставова, веровања и 
мишљења  Уме да процени 
степен у ком је овладао 
градивом 

 ВЕШТИНА 
КОМУНИКАЦИЈЕ Познавање: 

 Усмене и писане 
комуникације,  Комуникације 
путем интернета и телефона;  

Уме јасно да искаже одређени 
садржај ( усмено и писано )  

Уважава саговорника 

 Изражава своје ставове и 
мишљења, осећања и 
вредности на позитиван и 
аргументован начин  Негује 
културу дијалога 

РАД СА ПОДАЦИМА И 
ИНФОРМАЦИЈАМА     

Зна да је за разумевање 
догађаја и доношење 
исправних одлука потребно 
имати и поуздане податке Уме 
да процењује поузданост 
података и препозна могуће 
узроке грешке Користи 
табеларни и графички приказ 
података и уме да их чита и 
тумачи Користи информационе 
технологије за чување 
,презентацију и основну обраду 
података 

 ДИГИТАЛНА 
КОМПЕТЕНЦИЈА  

Подразумева сигурну и 
критичку употребу 
електронских медија на послу, 

Дијалошка, 
монолошка, 
текст-метода, 
методе 
запажања и 
показивања, 
логичке 
методе. 
Индивидуалн
и, фронтални, 
рад у групама. 

Граматика, 
правопис, 
књижевни 
текстови, 
аудио запис, 
илустарције
. 

 

 

Анализа реченице, 
правописне вежбе, 
диктат, повезивање 
знања из граматике са 
тумачењем књижевног 
текст 

 

Посматрње 
ученичких 
активности, 
анализа 
домаћих 
задатака, 
реакције 
ученика, 
анализа и 
процена 
ученичких 
реченица из 
усменог 
излагања, 
анализа 
реченица у 
писменим 
саставма,  
белешке о 
напредвању. 
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ЈЕ
ЗИ
К 
(пр
аво
пис
)             

 
- доследно примењује правописну 

норму; 
- користи правопис (школско издање); 

Писање именичких и придевских 
одричних заменица уз предлоге. 
Писање заменица у обраћању: Ви, Ваш. 
Писање имена васионских тела  
Растављање речи на крају реда (основна 
правила) 
Правописна решења у вези са гласовним 
променама. 
Правописна решења у вези са писањем 
одређенихглаголских облика. 
 

у слободном времену и 
комуницирању 

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА  

Ученик: испитује проблемску 
ситуацију  Проналази могућа 
решења  Упоређује различита 
могућа решења  Примењује 
изабрано решење и прати 
његову примену  Вреднује 
примену датог решења и 
идентификује добре и слабе 
стране  

 ВЕШТИНА САРАДЊЕ  

Конструктивно, аргументовано 
и креативно доприноси раду 
групе  Доприноси постизању 
договора о раду заједничког 
рада  Активно слуша и 
поставља релевантна питања  

Ангажује се у реализацији 
преузетих обавеза у оквиру 
групе 

ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ У 
ДЕМОКРАТСКОМ 
ДРУШТВУ  Активно 
учествује у животу школе  

Поштује разлике  Познаје др. 
културе и традиције  Развија 
толеранцију  Активно, 
компетентно и критички 
учествује у ДД  Излази на 
изборе 

ЕСТЕТСКА КОМПЕТЕНЦИЈА 
Подразумева прихватање 

важности креативности и 
естетских вредности у читавом 
низу медија и у свим 
уметностима 

 

Корелација са  
страним језиком,историјом, 
музичком културом, ликовном 
културом, верском наставом, 
грађанским васпитањем  биће 
остварена кроз извођење 
угледних часова, повезивање 
наставних садржаја. 
Начини успостављања 
корелације:ПОВЕЗИВАЊЕ 

-садржаја у оквиру самог 
предмета (успостављање 

веза међу подобластима 
предмета: Језик, Књижевност, 
Језичка култура); 

 
Граматика, 
правопис, 
књижевни 
текстови, 
аудио 
запис,илуст
арције. 

  

ЈЕ
ЗИ
К( 
орт
оеп
ија

) 

 

 -правилно изговара речи водећи 
рачуна о дужини, 

- разликује дуги и кратки акценат у 
изговореној речи 

- говори јасно,поштујући стандардно 
језичку норму; 

- изражајно чита обрађене текстове 

Правилан изговор гласова Џ, Ч, Р,Ђ. 
Дуги и кратки акценат.    

К
Њ
И
Ж
ЕВ
НО
СТ 
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По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 
 

− препознаје и повезује књижевне 
термине и појмове обрађиване у 
претходним разредима са новим 
делима која чита; 

− чита са разумевањем; парафразира 
прочитано и описује свој доживљај 
различитих врста књижевних дела и 
научно-популарних текстова; 

− одреди род књижевног дела и 
књижевну врсту; 

− прави разлику између дела лирског, 
епског и драмског карактера; 

− разликује ауторску приповетку од 
романа; 

− анализира структуру лирске  песме 
(строфа, стих, рима); 

− уочава основне елементе структуре 
књижевноуметничког дела: тема, 
мотив; радња, време и место радње; 

− препознаје етапе драмске радње 
(заплет и расплет); 

− разликује појам песника и појам 
лирског субјекта; појам приповедача 
у односу на писца; 

− разликује облике казивања; 
− увиђа звучне, визуелне, тактилне, 

олфакторне елементе песничке 
слике; 

− одреди стилске фигуре и разуме 
њихову улогу у 
књижевноуметничком тексту; 

− анализира узрочно-последичне 
односе у тексту и вреднује истакнуте 
идеје које текст нуди; 

− анализира поступке ликова у 
књижевноуметничком делу, служећи 
се аргументима из текста; 

Лирика 

Обредне лирске народне песме 

Ђура Јакшић: Вече 

Војислав Илић: Свети Сава/ Десанка 
Максимовић: Грачаница 

Алекса Шантић: О, класје моје/ Вељко 
Петровић: Ратар 

Јован Дучић: Село 

Мирослав Антић: Плава звезда 

Стеван Раичковић: Хвала сунцу, земљи, 
трави  
Милован Данојлић: Овај дечак се зове 
Пепо Крста 

Сергеј Јесењин: Песма о керуши 

Књижевни термини и појмови: 
Врста строфе према броју стихова у 
лирској песми:дистих, терцет;врста стиха 
по броју слогова:лирски и епски 
десетерац.  
Одлике лирске поезије;нагласак речи и 
ритам, рима- парна, укрштена, обгрљена, 
улога риме у обликовању стиха. 
Стилске фигуре: контраст и хипербола. 
Врсте ауторске и народне лирске песме: 
социјална, дитирамб, елегија, обредне 
песме( коледарске, краљичке, 
додолске,божићне). 
Епика 

Народна песма: Смрт Мајке Југовића 

Народна песма: Марко Краљевић укида 
свадбарину 

Петар Кочић: Јаблан 

Исидора Секулић: Буре (одломак)/ 
Бранко Ћопић: Чудесна справа 

Иво Андрић: Аска и вук 

Антон Павлович Чехов: Вањка /Итало 
Калвино: Шума на ауто-путу  

Дијалошка, 
монолошка, 
текст-метода, 
методе 
запажања и 
показивања, 
логичке 
методе. 
Индивидуалн
и, фронтални, 
рад у групама. 

Читанка, 
радна 
свеска, 
аудио и 
видео 
записи, 
слике, 
фотографије 

Читање, разговор о 
књижевним делима, 
препричавање, 
драматизација. 

Посматрње 
ученичких 
активности, 
анализа 
домаћих 
задатака, 
реакције 
ученика, 
анализа и 
процена 
ученичких 
реченица из 
усменог 
излагања, 
анализа 
реченица у 
писменим 
саставма,  
белешке о 
напредвању. 
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− препозна хумор у књижевном делу; 
− разликује хумористички и 

дитирамбски тон од елегичног тона; 
− илуструје веровања, обичаје, начин 

живота и догађаје у прошлости 
описане у књижевним делима;  

− уважава националне вредности; 
негује културноисторијску баштину; 

− препоручи књижевно дело уз кратко 
образложење; 

− упореди књижевно и филмско дело, 
позоришну представу и драмски 
текст; 

− користи електронски додатак уз 
уџбеник; 

 

Светлана Велмар Јанковић: Сирото 
ждребе 

Књижевни термини и појмови: 
Основна темаи кључни мотиви. 
Облици казивања: нарација(хронолошко 
приповедање), дескрипција, дијалог, 
монолог. 
Фабула/радња, редослед догађаја. 
Врсте епских дела: роман,приповетка. 
Културно- историјско предање. 
Драма 

Коста Трифковић: Избирачица 

Бранислав Нушић: Аналфабета 

Миодраг Станисављевић: И ми коња за 
трку имамо (одломак) 
Књижевни термини и појмови: 
Драмске врсте: комедија-основне 
одлике.Монолог и дијалог у 
драми.Дидаскалије, реплика.Етапе 
драмске радње (запчет и расплет) 
Научнопопуларни и информативни 
текстови 

(бирати 2 дела) 
Вук Стефановић Караџић: Живот и 
обичаји народа српског (избор) 
Владимир Хулпах: Легенде о европским 
градовима (избор) 
Никола Тесла: Моји изуми( поглавње по 
избору) 
Жан Бернар- Пиј, Серж Блок, Ан 
Бланшар: Енциклопедија лоших ђака, 
бунтовника и осталих генијалаца 

Гроздана Олујић: Били су деца као и ми 

Домаћа лектира: 
Епске народне песме о Косовском боју 

Епске народне песме о Марку Краљевићу 

Бранислав Нушић: Аутобиографија 

Анђела Нанети: Мој дека је био трешња 

Весна Алексић: Каљави коњ 

Бранко Ћопић: Орлови рано лете 

Ференц Молнар: Дечаци Павлове улице 

Допунски избор лектире: 
(бирати 3 дела) 
Добрица Ерић: Месечеви миљеници 

Борислав Петровић: избор из антологија 
песама за децу 

Владимир Стојиљковић: Писмописац 
(Писмо Бранку Ћопићу) 
Владимир Андрић: Пустолов 

Тиодор Росић:Приче старог чаробњака 
(једна прича по избору) 
Борислав Пекић: Сентиментална повест 
Британског царства („Велика повеља 
слободе у земљи без устава. Одломци) 
Вилијем Саројан: Зовем се Арам 

- садржаја у оквиру једног 
разреда, са различитим 

предметима (међупредметна 
хоризонтална корелација); 
-садржаја истог и других 
предмета који су савладани 

у претходним разредима или ће 
тек бити 

укључени у наставно 
разматрање (међупредметна 

вертикална корелација); 
-садржаја у вези са стицањем 
знања ширих од оних 

који су прописани школским 
програмима (међуобласна 

корелација, 
интердисциплинарност у 
настави). 
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Хенрик Сјенкијевич: Кроз пустињу и 
шрашуму 

Џејмс Крис:Тим Талир или Продани 
смех 

Џек Лондон: Зов дивљин/Бели очњак 

Реј Бредбери: Маслачково вино 

Ивана Брлић Мажуранић: Приче из 
давнина(избор) 
Владислава Војновић: Приче из главе 
(прича Позориште- одломци) 
Јасминка Петровић: Ово је најстрашнији 
дан у мом животу 

Александар Поповић: Снежана и седам 
патуљака, драмска бајка 

ЈЕ
ЗИ
ЧК
А 

КУ
ЛТ
УР
А 
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- постепено упознавање структуре 
основних облика усменог и писменог 
изражавања - према захтевима 
програма 

- користи различите облике усменог и 
писаног изражавања: препричавање 
различитих типова текста, са 
сажимањем и без сажимања; 
причање и описивање; 

- разликује и гради деминутиве и 
аугментативе; 

- саставља обавештење, вест и кратак 
извештај; 

- разуме основна значења књижевног и 
неуметничког текста; 

- проналази, повезује и тумачи 
садржане иформације у краћем, 
једноставнијем књижевном и 
неуметничком тексту; 

- драматизује одломак краћег 
књижевноуметничког текста; 

 

Текстови у функцији унапређивања 
језичке културе. 
Анализирање снимљених казивања и 
читања (звучна читанка). 
Говорне вежбе на унапред утврђену 
тему. 
Учтиве форме обраћања. 
Лексикологија: аугментативи(са 
пејоративима), деминутиви( са 
хипокористицима). 
Правописне вежбе: диктат, допуњавање 
текста;уочавање и објашњавање 
правописних правила у тексту. 
Богаћење речника: лексичко-семантичке 
вежбе( избегавање сувишних речи и 
туђица; фигуративна значења 
речи;проналажење изостављених 
реченичних делова), стилске вежбе 
(текст као подстицај за сликовити 
казивање,ситуациони предложак за 
тражење погодног израза). 
Писмене вежбе и домаћи задаци и 
њихова анализа на часу. 
Четири школска писмена задатка,по два 
у сваком полугодишту ( један час за 
израдузадатка и два часа за анализу и 
писање побољшане верзије). 

Дијалошка, 
монолошка, 
текст-метода, 
методе 
запажања и 
показивања, 
логичке 
методе. 
Индивидуалн
и, фронтални, 
рад у групама. 

Звучна 
читанка, 
књижевни 
текстови, 
штампа, 
радио, 
телевизија. 
Научнопопу
ларни  
ученички 
текстови. 
 

 

Говорење напамет 
научених одломака у 
стиху и прози, снимање 
читања и 
казивања,писањее 
писмених састава, 
анализа писмених 
задатака, самосталан 
рад ученика на 
прикупљању одабраних 
примера језика и стила. 
Трагање за 
позајмљеницама у 
свакодневном говору и 
у разним медијима, 
записивање домаћих 
речи. Састављање 
према посматраним 
предметима на слици и 
заданим речима. 
Вежбање технике 
израде писмених 
састава. 

Посматрње 
ученичких 
активности, 
анализа 
домаћих 
задатака, 
реакције 
ученика, 
анализа и 
процена 
ученичких 
реченица из 
усменог 
излагања, 
анализа 
реченица у 
писменим 
саставма,  
белешке о 
напредвању. 
 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 
CJ.1.1.1.,CJ.1.1.5, CJ.1.2.1, CJ.1.2.2,CJ.1.2.3.,CJ.1.2.4.,CJ.1.2.7.,CJ.1.2.8, CJ.1.3.1.,CJ.1.3.4.,CJ.1.3.5., CJ 1.3.5., CJ1.3.6., CJ.1.3.8.,CJ.1.3.9. CJ.1.3.12.CJ.1.3.21., 

CJ.1.4.2.,CJ.1.4.3.,CJ.1.4.5.,CJ.1.4.6.,CJ.1.4.7.,CJ.1.4.9., CJ.1.1.2.,CJ.1.1.6.,CJ.1.1.7., CJ.1.2.1.,CJ.1.2.5., 

Средњи ниво CJ.2.2.1, CJ.2.2.5, CJ.2.3.3, CJ.2.3.4, CJ.2.3.6, CJ.2.3.7, CJ.2.3.8, CJ.2.4.2, CJ.2.4.5, CJ.2.4.8, CJ.2.1.5, CJ.2.1.7, CJ.2.3.2, CJ.2.4.1, CJ.2.4.6, CJ.2.3.1, CJ.2.3.2, CJ.2.3.10, CJ.2.1.6. 

Напредни ниво CJ.3.2.1, CJ.3.2.2, CJ.3.2.5, CJ.3.3.1, CJ.3.4.2, CJ.3.4.4, CJ.3.4.6, CJ.3.4.7, CJ.3.1.1, CJ.3.1.2, CJ.3.3.2, CJ.3.1.3, CJ.3.3.1, CJ.3.3.2, CJ.3.3.3, CJ.3.3.4, CJ.3.3.5, CJ.3.3.6. 
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Предмет: српски језик Разред: 7. разред Фонд: годишњи фонд часова 144 

Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај. 
прогр
. (бр. 
часов
а) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Књи
жевн
ост 
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– користи књижевне термине и појмове 
обрађиване у претход 
ним разредима и повезује их са новим 
делима која чита; 
– истакне универзалне вредности 
књижевног дела и повеже их 
са сопственим искуством и околностима 
у којима живи; 
– чита са разумевањем различите врсте 
текстова и коментарише 
их, у складу са узрастом; 
– разликује народну од ауторске 
књижевности и одлике књи 
жевних родова и основних књижевних 
врста; 
– разликује основне одлике стиха и 
строфе – укрштену, обгрље 
ну и парну риму; слободни и везани стих; 
рефрен; 
– тумачи мотиве (према њиховом 
садејству или контрастивно 
сти) и песничке слике у одабраном 
лирском тексту; 
– локализује књижевна дела из обавезног 
школског програма; 
– разликује етапе драмске радње; 
– разликује аутора књижевноуметничког 
текста од наратора, 
драмског лица или лирског субјекта; 
– разликује облике казивања (форме 
приповедања); 
– идентификује језичко-стилска 
изражајна средства и разуме 
њихову функцију; 
– анализира идејни слој књижевног дела 
служећи се аргументи 

ма из текста; 
– уочи разлике у карактеризацији ликова 
према особинама: фи 
зичким, говорним, психолошким, 
друштвеним и етичким; 
– разликује хумористички од ироничног и 
сатиричног тона књи 
жевног дела; 
– критички промишља о смислу 
књижевног текста и аргументо 
вано образложи свој став; 
– доведе у везу значење пословица и 
изрека са идејним слојем 

Лирика: 
Јован Дучић: Подне 
Милан Ракић:Божур 
Владислав Петковић Дис: Међу својима 
Милутин Бојић: Плава гробница 

ДесанкаМаксимовић: Крвава бајка 
Стеван Раичковић: После кише 
Јован Јовановић Змај:Јутутунска јухахаха 
Рабиндрант Тагоре: Папирни бродови 
Вислава Шимборска: Облаци 
 
ЕПИКА: 
Народна бајка (једна по избору): 
Међедовић/Чудотворни прстен/Златоруни ован 
Стефан Митров Љубиша: Кањош 
Мацедоновић 
Радоје Домановић: Вођа 
Петар Кочић: Кроз мећаву 
Иво Андрић: Јелена, жена које нема 

Данило Киш: Прича о печуркама/ Еолска 
харфа 
Алфонс Доде: Последњи час/ Владимир 
Набоков:Лош дан 
АнаФранк: Дневник 
Ефраим Кишон: Код куће је најгоре (једна 
прича по избору) 
Афоризми (ДушанРадовић и други) 
 
Драма: 
Бранислав Нушић: Власт 
Вида Огњеновић: Кањош Мцедоновић 
 
Научнопопуларни и информативни текстови 

 
Обавезна дела: 
Михајло Пупин: Са пашњака до научењака 
Јелена Димитријевић: Седам мора и три 
океана/ Милош Црњански: Наша небеса 
 
Једно дело по избору: 
Јован Цвијић: Охридска легенда 
/Пеђа Милосављевић: Потера за пејзажима 
Светлана Велмар Јанковић: 

● Компетенци
ја за учење 

● Одговорно 
учешће у демократском 
друштву 

● Естетичка 
компетенција 

● Комуникаци
ја 

● Одговоран однос 
према околини 

● Рад с подацима и 
информацијама 

● Решавање 
проблема 

● Сарадња 

● Дигитална 
компетенција 

● Одговоран однос 
према здрављу 

Монолошка, 
дијалошка, 
текст-метода, 
метода 
запажања и 
показивања, 
метода 
екскурзија. 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у групама. 

Читанка, 
радна свеска, 
књижевна 
дела, аудио и 
видео записи, 
фотографије, 
слике, звучна 
читанка, е 
уџбеник. 

Давање 
припремних 
задатака и 
упућивање 
ученика у рад 
на самосталном 
упознавању 
књижевног 
дела. 
Разговор и 
анализа 
прочитаног 
књижевног 
дела. 
Казивање 
напамет 
научених 
различитих 
врста текстова у 
стиху и прози. 
Драматизација 
текста. Читање 
у себи и читање 
наглас. 

Реализација 
практичних 
задатака, 
посматрање и 
бележење 
ученикових 
активности 
током 
наставе, 
непосредна 
комуникациј
а између 
ученика и 
наставника, 
регистар за 
сваког 
ученика 
(мапа 
напредовања) 
итд.  
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текст 
препозна националне вредности и негује 
културноисторијску баштину; 
размотри аспекте родне равноправности у 
вези са ликовима књижевно-уметничких 
текстова; 
препоручи књижевно дело уз кратко 
образложење;  

  

– доведе у везу значење пословица и 
изрека са идејним слојем текста; 
– препозна националне вредности и 
негује културноисторијску 
баштину; 
– размотри аспекте родне равноправности 
у вези са ликовима 
књижевно-уметничких текстова; 
– препоручи књижевно дело уз кратко 
образложење; 
– упореди књижевно и филмско дело 
настало по истом предлошку, позоришну 
представу и драмски текст; 
 

Српски Београд деспота Стефана 
Уметнички и научнопопуларни текстови о 
природним лепотама и културноисторијским 
споменицима завичаја 
Избор из енциклопедија и часописа за децу 

Домаћа лектира: 
Епске народне песме покосовског тематског 
круга 
Епске народне песме о хајдуцима и ускоцима 
Свети Сава у књижевности: 
-одломак из Житија Светог Симеона 
-избор из народних прича и предања 
-избор из ауторске поезије о Светом Сави 
Мирослав Антић: Плави чуперак 
Антоан де Сент Егзипери: Мали Принц 
Јован Стерија Поповић: Покондирена тиква 
Душан Ковачевић: Свемирски змај 
ДејанАлексић: Ципела на крају света/ Игор 
Коларов: Дванаесто море 
 
Допунски избор лектире (бирати три дела): 
Милорад Павић: Руски хрт 
Тургењев: Шума и степа 
Антон Паллович Чехов: Чиновникова смрт 

Јанко Веселиновић: Хајдук Станко 
ГорданаМалетић: Катарке Београда 
Урош Петровић: Загонетне приче 
Алексндар Манић: У свитање света 
Јасминка Петровић: Лето кад сам научила да 
летим 
Градимир Стојковић: Хајдук у Београду 
Корнелија Функе: Срце од мастила 
Душица Лукић: Земља је у квару 
Гордана Брајовић: из збирке Индија, Индија 
Душан Поп Ђурђев:Лет лионског Икара 
 
Књижевни терини и појмови 
Опкорачење, рефрен, цезура. Везани 

ислободни стих.Рефлексивна и сатирична 
песма. Метафора, алегорија, градација, 
словенска антитеза, алитерација и 
асонанца.Функција мотива у композицији 
лирске песме. Песма у прози. Фабула и сиже. 
Статички и динамички мотиви. Композиција, 
епизода. Хумор,иронија, сатира. Идејни слој 
књижевног текста. Врсте карактеризације. 
Унутрашњи монолог. Хронолошко и 
ретроспективно приповедање.Дневник, 
путопис, аутобиографија. Легендарна прича, 
предања, афоризми. Пословице, изреке, 

 

Монолошка, 
дијалошка, 
текст-метода, 
метода 
запажања и 
показивања, 
метода 
екскурзија. 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у групама 

Читанка, 
радна свеска, 
књижевна 
дела, аудио и 
видео записи, 
фотографије, 
слике, звучна 
читанка, е 
уџбеник, 
презентације. 
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питалице, загонетке. Драмска радња, етапе, 
драмска ситуација, драма у ужем смислу. 

Језик 
(грам
атик

а, 
прав
опис

) 

62  
 

– разликује глаголске начине и неличне 
глаголске облике и употреби их у складу 
са нормом; 
– одреди врсте непроменљивих речи у 
типичним случајевима; 
– уочи делове именичке синтагме; 
– разликује граматички и логички 
субјекат; 
– разликује сложени глаголски предикат 
од зависне реченице са 
везником да; 
– препозна врсте напоредних односа међу 
реченичним члановима и независним 
реченицама; 
– идентификује врсте зависних реченица; 
– искаже реченични члан речју, 
предлошко-падежном конструкцијом, 
синтагмом и реченицом; 
– примени основна правила конгруенције 
у реченици; 
– доследно примени правописну норму; 
– разликује дугосилазни и дугоузлазни 
акценат; 

 
Грађење и основна значења глаголских облика: 
футур II, императив, потенцијал; трпни гл. 
придев, гл. прилог садашњи и гл. прилог 
прошли. Подела глаголских облика на просте и 
сложене и на 
личне (времена и начини) и неличне. 
Непроменљиве врсте речи: везници, речце, 
узвици. 
Појам синтагме (главни члан и зависни 
чланови); врсте синтагми: именичке, 
придевске, прилошке и глаголске. Атрибут у 
оквиру синтагме. 
Логички субјекат. Сложени глаголски 
предикат. 
Напоредни односи међу реченичним 
члановима – саставни, раставни и супротни. 
Појам комуникативне и предикатске реченице. 
Независне предикатске реченице ‒ напоредни 
односи међу независним реченицама 
(саставни, раставни, супротни). 
Зависне предикатске реченице (изричне, 
односне, месне, временске, узрочне, условне, 
допусне, намерне, последичне и поредбене). 
Реченични чланови исказани речју, 
предлошко-падежном конструкцијом, 
синтагмом и реченицом. 
Конгруенција – основни појмови. 
Правописна решења у вези са обрађеним 
глаголским облицима. 
Интерпункција у вези са зависним реченицама 
(запета, тачка и 
запета). Писање скраћеница, правописних 
знакова. 
Дугоузлазни и дугосилазни акценат. 

● Компетенци
ја за учење 

● Одговорно 
учешће у демократском 
друштву 

● Естетичка 
компетенција 

● Комуникаци
ја 

● Одговоран однос 
према околини 

● Рад с подацима и 
информацијама 

● Решавање 
проблема 

● Сарадња 

● Дигитална 
компетенција 

● Одговоран однос 
према здрављу 

 

Граамтика, 
радна свеска, 
е уџбеник, 
презентације.  

 

Реализација 
практичних 
задатака, 
посматрање и 
бележење 
ученикових 
активности 
током 
наставе, 
непосредна 
комуникациј
а између 
ученика и 
наставника, 
регистар за 
сваког 
ученика 
(мапа 
напредовања) 
итд.  

Језичк
а 

култур
а 

(усм
ено и 
писм
ено 
изра
жава
ње) 
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– говори на задату тему поштујући 
књижевнојезичку норму; 
– разликује књижевноуметнички од 
публицистичког функционалног стила; 
– састави кохерентан писани текст у 
складу са задатом темом 
наративног и дескриптивног типа; 
– напише једноставнији аргументативни 
текст позивајући се на 
чињенице; 
– користи технички и сугестивни опис у 
изражавању; 
– препозна цитат и фусноте и разуме 
њихову улогу; 
– пронађе потребне информације у 
нелинеарном тексту; 
– напише електронску (имејл, SMS) 
поруку поштујући нормативна правила; 

Књижевни и остали типови текстова у 
функцији унапређивања 
језичке културе. 
Књижевноуметнички и публицистички 
текстови. 
Усмени и писмени састави према унапред 
задатим смерницама 
(ограничен број речи; задата лексика; одређени 
граматички модели и сл.). 
Текст заснован на аргументима. 
Технички и сугестивни опис. 
Репортажа. 
Цитати и фусноте из различитих књижевних и 
неуметничких 
текстова. 
Нелинеарни текстови: табеле, легенде, 
графикони, мапе ума и 
друго. 
Говорне вежбе: интерпретативно-уметничке 
(изражајно читање, 

● Компетенци
ја за учење 

● Одговорно 
учешће у демократском 
друштву 

● Естетичка 
компетенција 

● Комуникаци
ја 

● Одговоран однос 
према околини 

● Рад с подацима и 
информацијама 

● Решавање 
проблема 

● Сарадња 

● Дигитална 
компетенција 

● Одговоран однос 
према здрављу 

Монолошка, 
дијалошка, 
текст-метода, 
метода 
запажања и 
показивања, 
логичке 
методе. 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у групама. 

Звучна 
читанка, 
књиженви 
текстови, 
штампа, 
радио, 
телевизија, 
ученички 
радови. 

Разговор на 
часу, говорне 
вежбе, пимене 
вежбе, писмени 
састави. 
Вежбање 
технике израде 
писмених 
састава. 

Посматрање 
ученичких 
активности, 
анализа 
домаћих 
задатака, 
реакције 
ученика на 
часу, анализа 
и процена 
ученичких 
реченица из 
усменог 
излагања, 
анализа 
реченица у 
писменим 
саставима, 
белешке о 
напредовању. 
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– примени различите стратегије читања 
(информативно, доживљајно, 
истраживачко и др.); 
– састави текст репортажног типа 
(искуствени или фикционални); 
– правилно употреби фразеологизме и 
устаљене изразе који се 
јављају у литерарним и медијским 
текстовима намењеним младима 

рецитовање); вежба аргументовања (дебатни 
разговор). 
Правописне вежбе: диктат, исправљање 
правописних грешака у 

тексту; запета у зависносложеним реченицама; 
глаголски облици; електронске поруке. 
Језичке вежбе: допуњавање текста различитим 
облицима променљивих речи; допуњавање 
текста непроменљивим речима; 
обележавање комуникативне реченице у 
тексту; исказивање реченичног члана на више 
начина (реч, синтагма, предлошко-падежна 
конструкција, реченица); фразеологизми 
(разумевање и 
употреба) и друге. 
Писмене вежбе и домаћи задаци и њихова 
анализа на часу. 
Четири школска писмена задатка – по два у 
сваком полугодишту 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на oсновном нивоу. 
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊА ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица: 
CJ.1.1.1.разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи 
CJ.1.1.2.разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху текста: експозиција (излагање), дескрипција (описивање), нарација (приповедање), аргументација, 
пропаганда 1* 
CJ.1.1.4.разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор, поговор); препознаје 
цитат; служи се садржајем да би пронашао одређени  део текста  
CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима  
CJ.1.1.6.рaзликује у тексту битно од небитн ог, главно од споредног 
CJ.1.1.8.чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде, табеле, дијаграме и графиконе 
CJ.1.2.4. уме да преприча текст    
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица: 
CJ.1.2.1.зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 
CJ.1.2.2.саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 
CJ.1.2.3.саст ав ља једноста ван експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста) 
CJ.1.2.4.уме да преприча текст 
CJ.1.2.5.свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору, односно писању), теми, прилици и сл.; препознаје и употребљава одговарајуће језичке варијетете 
(формални или неформални)  
CJ.1.2.7.зна да се служи Правопис ом (школским издањем)* 
CJ.1.2.8.примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним примерима  
CJ.1.2.9.има изграђену језичку толеранцију и негативан став према језику дискриминације и говору мржње*  
У подобласти ГРАМАТИКА ученик/ученица:  
CJ.1.3.4.препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих 
речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи  
CJ.1.3.6. препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску реченицу и комуникативну реченицу)  
CJ.1.3.8. одређује реченичне и синт агматске чланове у типичним (школским) примерима 
CJ.1.3.10.правилно употребљава глаголске облике  (осим имперфекта) 
CJ.1.2.3.саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста) 
CJ.1.2.4.уме да преприча текст 
CJ.1.2.5.свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору, односно писању),теми, прилици и сл.; препознаје и употребљава одговарајуће језичке варијетете 
(формални или неформални)  
CJ.1.2.6. влада основним жанровима писане комуникације: саставља пи смо; попуњава различите обрасце и формуларе с којима се сусреће у школи и свакодневном 
животу 
CJ.1.2.7.зна да се служи Правописом (школским издањем)* 
CJ.1.2.8.примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставнимпримерима  
CJ.1.2.9. има изграђену језичку толеранцију и негативан став према језику дискриминације и говору мржње*  
CJ.1.2.5.свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору, односно писању),теми, прилици и сл.; препознаје и употребљава одговарајуће језичке варијетете 
(формални или неформални)  
CJ.1.2.6. влада основним жанровима писане комуникације: саставља писмо; попуњава различите обрасце и формуларе с којима се сусреће у школи  и свакодневном 
животу 
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CJ.1.2.7.зна да се служи Правописом (школским издањем)* 
CJ.1.2.8.примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним примерима  
CJ.1.2.9. има изграђену језичку толеранцију и негативан став према језику дискриминације и говору мржње*  
У подобласти ГРАМАТИКА ученик/ученица:  
CJ.1.3.1. зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове у једноставнијим примерима; примењује књижевнојезичку норму у вези са гласовним променама 
CJ.1.3.2.уочава разлику између књижевне и некњижевне акцентуације* 
CJ.1.3.3.одређује место ре ченичног акцента у једноставним примерима 
CJ.1.3.4.препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи  
CJ.1.3.5. разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради реч према задатом значењу на основу постојећих творбених модела  
CJ.1.3.6. препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску реченицу и комуникативну реченицу)  
CJ.1.3.7. р азликује основне врсте независних реченица (обавештајне, упитне, заповедне)  
CJ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) примерима 
CJ.1.3.9.правилно употребљава падеже у реченици и синтагми 
CJ.1.3.10.правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта) 
CJ.1.3.11.препознаје бирократски језик као непожељан начин изражавања* 
У подобласти ЛЕКСИКА ученик/ученица:  
CJ.1.3.12. познаје основне лексичке појаве: једнозначност и вишезначност речи; основне лексичке односе: синонимију, антонимију, хомонимију; метафору* као лексички 
механизам  
CJ.1.3.13. препознаје различита значења вишезначних речи које се употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.)  
CJ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.), као и о них који се често јављају у 
школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.)  
CJ.1.3.15. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (једноставни случајеви)  
CJ.1.3.16. служи се речницима, приручницима и енциклопедијама  
У подобласти НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК ученик/ученица:  
CJ.1.3.17. разликује појмове књижевног и народног језика; зна основне податке о развоју књижевног језика код Срба (од почетака до данас)  
CJ.1.3.18.зна основне податке о пореклу и дијалекатској разуђености српског језика 
CJ.1.3.19.зна основне податке о језицима националних мањина 
CJ.1.3.20.има позитиван став према дијалектима (свом и туђем)* 
CJ.1.3.21.разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за лични развој* 
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:  
CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених програмима од V до VIII разреда) са и менима аутора тих дела 
CJ.1.4.2.разликује типове  књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност) 
CJ.1.4.3.разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 
CJ.1.4.4.препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац) 
CJ.1.4.5.препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог и монолог  
CJ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, ономатопеја)  
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...  
CJ.1.4.8. има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и поштује национално, књижевно и уметничко наслеђе*  
CJ.1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела*  

Основни ниво 

У подобласти ЛЕКСИКА ученик/ученица:  
CJ.1.3.12. познаје основне лексичке појаве: једнозначност и вишезначност речи; основне лексичке односе: синонимију, антонимију, хомонимију; метафору* као лексички 
механизам  
CJ.1.3.13. препознаје различи та значења вишезначних речи које се употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.)  
CJ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.), као и оних који се често јављају у 
школским текстовима (у у џбеницима, текстовима из лектире и сл.)  
CJ.1.3.15. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (једноставни случајеви)  
CJ.1.3.16. служи се речницима, приручницима и енциклопедијама  
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:  
CJ.1.4.1.повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених програмима од V до VIII разреда) са и менима аутора тих дела 
CJ.1.4.2.разликује типове  књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност) 
CJ.1.4.3.разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 
CJ.1.4.4.препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац) 
CJ.1.4.5.препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог и монолог  
CJ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, ономатопеја)  
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...  
CJ.1.4.8. има изграђену потребу за читањем књижевно уметничких текстова и поштује национално, књижевно и уметничко на слеђе*  
CJ.1.4.9. способан је за естетски до живљај уметничких дела*  
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Средњи ниво 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.  
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:  
CJ.2.1.1. чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично читање“ (ради брзог налажења одређених и нформација); читање „с оловком у  
руци“ (ради учења, ра ди и звршавања различитих задатака, ради решавања проблема); читање  рад и уживања*  
CJ.2.1.4. разликује све делове текста и књиге, укључујући индекс, појмовник и библиографију и уме њима да се користи  
CJ.2.1.5. проналази, издваја и упоређује и нформације из два краћа текста или више њих (према датим критеријумима)  
CJ.2.1.7. препознаје с тав аутора неуметничког текста и разл ик ује га од друга чијихс тавова изнетих у тексту  
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:  
CJ.2.2.5.зна правописну норму  и  примењује је у већини случајева 
У подобласти ГРАМАТИКА ученик/ученица: 
CJ.2.3.1.одређује место акцента у речи; зна основна правила акценатске  норме 
CJ.2.3.5. препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних предикатских реченица) 
CJ.2.3.6.одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима 
CJ.2.3.8.препознаје главна значења и функције глаголских облика 
У подобласти ЛЕКСИКА ученик/ученица:  
CJ.2.3.9. познаје метонимију* као лексички механизам  
CJ.2.3.10.зна значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.), као и литерарним и медијским 
текстовима намењеним младима, и правилно их уп от ребљава  
CJ.2.3.11.одређује значења непознатих  реч и и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (сложенији примери)  
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:  
CJ.2.4.1. повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом које се узима за оквир приповедања  
CJ.2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова, 
карактеристичних ситуација 
CJ.2.4.4.разликује књижевнонаучне врсте: биографију, аутобиографију, дневник и путопис и научно-популарне текстове  
CJ.2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у књижевноуме-тничком тексту (персонификација, хипербола, градација, метафора, контраст) 
CJ.2.4.6.одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика (психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност 
CJ.2.4.7.разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање, описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог 
CJ.2.4.8.уочава разлик у између препричавања и анализе дела 
CJ.2.4.9.уме да води дневник о прочитаним књигама* 

Напредни ниво 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.  
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:  
CJ.3.1.1. проналази, издваја и упоређује информације из два дужa текстa сложеније структуре или више њих (према датим критеријумима) 
CJ.3.1.2.издваја кључне речи  и резимира текст 
CJ.3.1.3.издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе против ње; изводи закључке засноване на сложенијем тексту  
CJ.3.1.4. чита и тумачи сложеније нелинеарне елементе текста: вишеструке легенде, табеле, дијаграме и графиконе  
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:  
CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове деловима текста 
CJ.3.2.3.пише приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.), репортажу и расправу 
CJ.3.2.5.зна и доследно примењује правописну норму 
У подобласти ГРАМАТИКА ученик/ученица: 
CJ.3.3.5. познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних предикатских реченица)  
У подобласти ЛЕКСИКА ученик/ученица:  
CJ.3.3.7. уме да одред и значења непо зна тих реч и и израза на основу њиховог састава, контекста у коме су употребљени, или на основу њиховог порекла  
CJ.3.3.8. зна значења речи и фразеологизама у научнопопуларним текстовима, намењеним младима, и правилно их употребљава 
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица: 
CJ.3.4.1.наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова, карактеристичних тема и мотива 

CJ.3.4.2.издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту 
CJ.3.4.3.разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу 
CJ.3.4.4.проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских фигура у тексту 
CJ.3.4.5.одређује и именује врсту  стиха и строфе 
CJ.3.4.6.тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело 
CJ.3.4.7.изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 
CJ.3.4.8.повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима који се обрађују у настави*  
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Предмет:српски језик и књижевност Разред: 8. Фонд часова: 136 

Област/Т
ема 

 

Трај. 
прогр. 
(бр.часо
ва) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

8. раз. српски језик и књижевност 

Редовна настава 

КОРЕЛАЦИЈ
А СА 
ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМ
А /начин  
развоја   
међупредметн
их 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОС
ТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

КЊИЖ
ЕВНО
СТ 

У току 
године,   
око  52 

часa 

– чита са разумевањем 
књижевноуметничке текстове и 
остале типове текстова, 
примењујући различите стратегије 
читања; – тумачи значења, језичке, 
естетске и структурне особине 
уметничких текстова, користећи 
књижевне термине и појмове; – 
критички промишља о стварности 
на основу прочитаних дела; – 
истакне универзалне вредности 
књижевног дела и повеже их са 
сопственим искуством и 
околностима у којима живи; – 
повеже писце и дела из обавезног 
дела програма од 5. до 8. разреда; – 
издвоји основне одлике књижевног 
рода и врсте у конкретном тексту, 
као и језичко-стилске 
карактеристике текста у склопу 
интерпретације; – уочи слојевитост 
књижевног дела и међужанровско 
прожимање; – повеже књижевна 
дела са историјским или другим 
одговарајућим контекстом; – 
одреди временски оквир у којем је 
писац стварао; – разликује аутора 
књижевноуметничког текста од 
наратора, драмског лица или 
лирског субјекта; – препозна 
националне вредности и негује 
културноисторијску баштину, 
поштујући особености сопственог 
народа и других народа; – 
учествује у избору књижевних 
дела и начина њихове обраде и 
представљања;  – напише приказ, 
расправу и краћи есеј; – разликује 
делове текста и књиге – 
укључујући индекс, појмовник, 
библиографију – и уме да их 
користи; – повезује информације и 
идеје изнесене у тексту, уочава 
јасно исказане односе и изводи 
закључак заснован на тексту. 

Л Е К Т И Р А ЛИРИКА 1. Ђура Јакшић: 
„Отаџбина” 2. Јован Јовановић Змај: „Светли 
гробови” 3. Јован Јовановић Змај: „Ђулићи” 
(избор) 4. Десанка Максимовић: „Пролетња 
песма” / „Опомена” 5. Момчило Настасијевић: 
„Труба” 6. Иван В. Лалић: „Ветар” 7. Марина 
Цветајева: „Месечев сјај” ЕПСКО-ЛИРСКЕ 
ВРСТЕ 1. Бранко Радичевић: Ђачки растанак 
(одломак „Ој Карловци, место моје драго...”) 2. 
Народна епско-лирска песма: Женидба Милића 
Барјактара ЕПИКА 1. Вук Стефановић Караџић: 
О народним певачима 2. Вук Стефановић 
Караџић: Житије Ајдук Вељка Петровића 
(одломак) 3. Доситеј Обрадовић: Живот и 
прикљученија (одломак) 4. Прота Матеја 
Ненадовић: Мемоари (одломак) 5. Петар 
Петровић Његош: Горски вијенац (одломак 
„Бадње вече”) 6. Симо Матавуљ: „Пилипенда” 
7. Лаза Лазаревић: „Све ће то народ позлатити” 
8. Милош Црњански: Сеобе (одломак) / Роман о 
Лондону („Пролеће је стигло у Лондон”) 9. 
Бранимир Ћосић: Покошено поље (одломак из 
прве књиге „Читава једна младост”) 10. Дино 
Буцати: „Колумбар” 11. Херман Хесе: „Магија 
књиге” / Нил Гејмен: „Зашто наша будућност 
зависи од библиотека, читања и сањарења” / 
Милорад Павић: Роман као држава (избор 
одломака из огледа: „Кратка историја читања”, 
„Последњих сто читалаца”, „Нова генерација 
електронске књиге”, „Скакутаво читање или 
повратак фусноте”, „Романи без речи”) ДРАМА 
1. Данило Киш: Ноћ и магла 2. Петар Кочић: 
Јазавац пред судом (одломак) 3. Жан Батист 
Поклен Молијер: Грађанин племић (одломак) 
НАУЧНОПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ 
ТЕКСТОВИ 1. Веселин Чајкановић: „О 
ускршњим обичајима” 2. Милутин 
Миланковић: Кроз васиону и векове (одломак) 
3. Хилда Дајч: Писма − одломак, (обавезна 
напомена о власнику права: ©Јеврејски 
историјски музеј) 4. Споменка Крајчевић: 
Кругом двојке (избор одломака: „Унутрашња 
пруга”: „Станица пристаниште” – „Почетак и 
крај”, „Одлазак”; „Станица Калемегдан” – 
„Гозбе”, „Теорија”; „Станица Браће Барух” – 
„Извесност”, „Тајна”; „Станица Вуков 
споменик” – „Простор”, „Булеварска бајка”) 5. 

Естетичка 
компетенција  
Рад с подацима 
и 
информацијама 
Компетенција 
за учење 
Дигитална 
компетенција 
 
Корелација кроз 
сарадничке 
часове, пројекте 
са историјом, 
ликовном 
културом, 
музичком 
културом, 
информатиком. 
 

Дијалошка, текст-
метода, аудио, 
фронтални, 
групни, 
индивидуални, 
пројектна 
настава, обрнута 
учионица, онлајн 
настава 

Читанка за осми 
разред (звучна 
читанка), историја 
слике, употреба 
компјутера 

Разговор, 
слушање, 
писање, 
истраживање 

Реакције ученика 
реализација 
практичних 
задатака, 
посматрање и 
бележење 
ученикових 
активности током 
наставе, 
непосредна 
комуникација 
између ученика и 
наставника, 
регистар за сваког 
ученика (мапа 
напредовања) 
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Герман Титов: „25 сати у свемиру” Са 
наведеног списка, обавезан је избор два дела за 
обраду. Страна 64 – Број 11 ПРОСВЕТНИ 
ГЛАСНИК 15. август 2019. ДОМАЋА 
ЛЕКТИРА 1. Народне епске песме новијих 
времена (тематски круг о ослобођењу Србије: 
„Почетак буне против дахија”; „Бој на 
Мишару”, „Бој на Чокешини”) 2. Љубавне 
народне лирске песме („Српска дјевојка”, 
„Љубавни растанак”); обичајне народне лирске 
песме (избор) 3. Избор из савремене српске 
поезије (нпр. Васко Попа: „Очију твојих да 
није”, Бранко Миљковић: „Критика метафоре”, 
Војислав Карановић: „О читању поезије”, 
Момчило Мошо Одаловић: „Ршуме, јеси ли 
знао Црњанског”, Ана Ристовић: „Гледајући у 
дрвеће”) 4. Иво Андрић: Деца („Деца”, „Књига” 
и „Панорама”) 5. Бранислав Нушић: Сумњиво 
лице 6. Клод Кампањ: Збогом мојих петнаест 
година 7. Давид Албахари, Мамац ДОПУНСКИ 
ИЗБОР ЛЕКТИРЕ (бирати 3–6 дела) 1. Милош 
Црњански: „Ја, ти и сви савремени парови” 2. 
Оскар Давичо: „Србија” / „Детињство” (избор) 
3. Бранко Ћопић: Мала моја из Босанске Крупе 
4. Станислав Винавер: Ратни другови 
(„Аритон”) 5. Народна приповетка: Усуд 6. Вук 
Стефановић Караџић: Српски рјечник (избор, 
нпр. „Отмица”..); 7. Растко Петровић: Африка 
(одломци) 8. Радослав Братић: Мајсторова рука 
(одломак) 9. Милорад Павић: Хазарски речник, 
одреднице о Ћирилу и Методију (одломци) 10. 
Душан Ковачевић: Ко то тамо пева 11. Гроздана 
Олујић: Гласам за љубав 12. Џон Селинџер: 
Ловац у житу 13. Ричард Бах: Галеб Џонатан 
Ливингстон 14. Кајо Ритер: Дечко који није био 
из Ливерпула 15. Џон Бојн: Дечак у пругастој 
пиџами 16. Сју Таузенд: Дневник Адријана 
Мола 
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Приликом обраде књижевних и 
других дела усвојити књиже вне 
појмове: рефле ксивна песма, 
епско- 
-лирска поезија; траге дија, 
трагично, протаgонист, антагонист, 
разрешење сукоба, катарза; 
сценски зна- 
кови, режија,тв драма. 
Упознати ученике са особинама 
дневника, путописа, мемоара, 
биографије; са појмовима романти- 
чно, реалистично, те 
систематизовање обрађених 
појмова. Такође, подстицати 
ученике на схватање и усвајање 
функ. појмо- 
ва: етичко, докумен товано, теза, 
рефлек сија, меморија, рацио 
нално, креативно, су гестивно, 
пластично, апсурд, провокација, 
самокритичност, самоиницијатива, 
доследност, агресивност, 
себичност, лицемерје, 
опортунизам, незави сан, 
ангажован, противуречност. 

ДРАМА 

Бранислав Нушић:Сумњиво лице Данило 
Киш:Ноћ и магла, Виљем Шекспир:Ромео и 
Јулија, Молијер:Грађанин племић (одломак) 
ДОПУНСКИ ИЗБОР 

Борисав Станковић:Увела ружа, Растко 
Петровић: Африка (одл.), 
Гроздана Олујић: Гласам за љубав, Милорад 
Павић: Предео сликан чајем(одломак), Матија 
Бећковић:Прича о Светом Сави, Душан 
Ковачевић: Ко то тамо пева, Борислав 
Михајловић: Бановић Страхиња, Антологија 
српске љубавне лирике (избор), Роберт 
Гревс:Златно руно (одломци), Џон Селинџер 
Ловац у житу, Дејвид Гибинс: Атлантида, 
Ернест Хемингвеј: Старц и море – Од 
наведеног одабрати најмање три, а највише 
пет дела по избору. 
НАУЧНОПОПУЛАРНИ И 
ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ 

Петар Влаховић:Србија-земља, људи, живот, 
обичаји (избор), Миодраг Поповић:Вук 
Стефановић Караџић(одл.), Ева Кири:Марија 
Кири(одломак), Ш.Кулишић, Ж.Петровић, 
Н.Пантелић:Српски митолошки речник(избор), 
Д. Срејовић, А. Цермановић:Речник грчке и 
римске митологије (избор), 
Миле Недељковић:Годишњи обичаји у Срба 
(избор), Драгомир Антонић: Обичајни бонтон 
(избор), Јасминка Петровић:Бонтон (или 
одломци из овакве књиге неког другог аутора), 
Избор из књига, енциклопедија и часописа за 
децу и омладину  - Од наведеног одабрати 
најмање три дела по избору. 

1. Уме 
јасно да искаже 
одређени 
садржај (усмено 
и писано ) ν 
Уважава 
саговорника 
2. Изра
жава своје 
ставове и 
мишљења, 
осећања и 
вредности на 
позитиван и 
аргументован 
начин ν Негује 
културу 
дијалога 
 

Дијалошка, текст-
метода, аудио, 
визуелна, 
фронтални, 
групни и 
индивидуални 
рад 
пројектна 
настава, обрнута 
учионица, онлајн 
настава 

Књиге, лектире, 
звучна читанка, 
позоришне 
представа, слике 

Разговор, 
слушање, 
посматрање, 
писање, 
практичан 
рад 
(истраживањ
е, 
прикупљање 
материјала) 

реализација 
практичних 
задатака, 
посматрање и 
бележење 
ученикових 
активности током 
наставе, 
непосредна 
комуникација 
између ученика и 
наставника, 
регистар за сваког 
ученика (мапа 
напредовања) 

ЈЕ
ЗИ

К
 

ГР
А

М
А

ТИ
К

А
 

Током 
гоине  око  
50 часoва 

 – објасни настанак и развој 
српског књижевног језика; – 
разуме значај књижевног језика за 
културу и историју српског народа; 
– сврста српски језик у 
одговарајућу језичку групу у 
Европи; – именује дијалекте 
српског језика; – разуме постојеће 
језичке прилике у Србији; – 
издвоји делове творенице и 
препозна основне моделе њиховог 
грађења; – користи садржаје из 
граматике обрађене у претходним 
разредима и повеже их са новим 
градивом; – доследно примени 
правописну норму; 

 Рад с подацима 
и 
информацијама 
Компетенција 
за учење 
Дигитална 
компетенција 
 

Дијалошка, 
демонстративна, 
рад на тексту, 
аудио, визуелна, 
фронтални, 
групни и 
индивидуални 
рад 
пројектна 
настава, обрнута 
учионица, онлајн 
настава 
Рад на тексту, 
писмени рад 
ученика, 
демонстративна, 
фронтални, 
групни и 
индивидуални 
рад 
пројектна 
настава, обрнута 
учионица, онлајн 
настава 

Уџбеник, 
граматике за VIII 
разред (V,VI,VII) 
радна свеска за 
VIII (V, VI, VII), 
графо фолије 
(графоскоп), 
акценатска 
читанка, текстови, 
слике, употреба 
компјутера (видео 
бим). 

Разговор, рад 
на тексту 
(анализе), 
језичке игре 
(лексичке, 
синтаксичке), 
мозгалице, 
квизови, 
слушање, 
посматрање, 
писање 

Белешке о 
напредовању 
ученика, 
информисање 
ученика о успеху и 
предузимање мера 
за побољшање, 
реакције ученика. 
реализација 
практичних 
задатака, 
посматрање и 
бележење 
ученикових 
активности током 
наставе, 
непосредна 
комуникација 
између ученика и 
наставника, 
регистар за сваког 
ученика (мапа 
напредовања) 

ЈЕ
ЗИ

К
 

П
РА

В
О

П
И

С
 

 

доследно примени правописну 
норму 

Писање имена из страних језика са акцентом на 
њихову промену. Спојено и одвојено писање 
речи (сложенице, полусложенице, синтагме). 
Генитивни знак. Црта и цртица; други 
интерпункцијски и правописни знаци 

 

Уџбеник 
граматике за VIII 
разред, школски 
правопис, 
различити 
текстови, диктати, 
панои са 
правописним 
правилима 

Разговор, 
писање, 
међусобно 
исправљање 
вежбе 
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ЈЕ
ЗИ

ЧК
А

 К
У

Л
ТУ

РА
 

Укупно 
за све 

области 
Језика 
34 часа 

 – напише приказ, расправу и краћи 
есеј; – разликује делове текста и 
књиге – укључујући индекс, 
појмовник, библиографију – и уме 
да их користи; – повезује 
информације и идеје изнесене у 
тексту, уочава јасно исказане 
односе и изводи закључак заснован 
на тексту. 

Књижевни и остали типови текстова у функцији 
унапређивања језичке културе. Текстови писани 
различитим функционалним стиловима: 
публицистички стил (репортажа, интервју); 
административни стил (молба, жалба, 
уплатница, обрасци, радна биографија; 
бирократски језик); научни стил (примери из 
текстова у уџбеницима других наставних 
предмета; употреба термина). Лексикологија: – 
једнозначност и вишезначност речи; – лексичка 
метафора и лексичка метонимија као механизми 
остваривања вишезначности; – синонимија, 
антонимија и хомонимија; – застареле речи; 
нове речи – неологизми; – речник, лексикон, 
енциклопедија. Пропагандни текстови (рекламе 
и слично). Расправа и есеј на задату тему. 
Приказ (књиге, филма, позоришне представе и 
сл.). Говорне вежбе: интерпретативно-
уметничке (изражајно читање, рецитовање); 
анализа снимљеног разговора; интервју; 
расправа (дискусија); презентовање чињеница и 
коментара. Правописне вежбе: диктат, 
уочавање и објашњавање правописних грешака 
у тексту; писање имена из страних језика; 
писање позајмљеница (информатички термини, 
мејл и сл.); писање сложеница, полусложеница 
и синтагми; писање црте и цртице; запета у 
независносложеним реченицама. Језичке вежбе: 
уочавање и исправљање грешака у неправилно 
маркираном тексту; попуњавање текста са 
празнинама; тражење грешака у тексту и 
исправљање. Лексичко-семантичке вежбе: 
допуњавање реченица хомонимима (хомоними 
и акценти); проналажење одговарајућег 
синонима; антонимски ланац; одређивање 
значења метафоре и метонимије у тексту; 
тумачење застарелих речи и неологизама; 
дефинисање лексема. Писмене вежбе и домаћи 
задаци и њихова анализа на часу. Четири 
школска писмена задатка – по два у сваком 
полугодишту 

 Рад с подацима 
и 
информацијама 
Компетенција 
за учење 
Дигитална 
компетенција 
 

Монолошка 
(вербална), 
дијалошка, 
индивидуални и 
фронтални 
пројектна 
настава, обрнута 
учионица, онлајн 
настава 

Књижевни, 
новински, научни 
текстови, звучна 
читанка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Говорење, 
расправљање
, читање, 
закључивање
, 
критиковање 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Процењивање 
ученичког усменог 
изражавања, 
исправљање, 
белешке о 
напредовању, 
информисање 
ученика о мерењу 
за побољшање 
успеха, реакција 
ученика 
 

О
РТ

О
Е

П
И

ЈА
 

 

-разликовање кратких кцената. Краткоузлазни и краткосилазни акценат; 
правила о распореду акцената и неакцентованих 

дужина (основни појмови) 
     

Стандарди 

Основни ниво 
 
 

Средњи ниво 

CJ.2.4.1. повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом које се узима за оквир приповедања 
CJ.2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова, 
карактеристичних ситуација 
CJ.2.4.3. разликује лирско-епске врсте (баладу, поему) 
CJ.2.3.5. препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних предикатских реченица) 
CJ.2.3.9. познаје метонимију* као лексички механизам 
CJ.2.4.4. разликује књижевнонаучне врсте: биографију, аутобиографију, дневник и путопис и научно-популарне текстове 
CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела 
CJ.2.3.1. одређује место акцента у речи; зна основна правила акценатске норме 
CJ.2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, градација, метафора, контраст) 
CJ.2.3.11. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (сложенији примери) 
CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама* 
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CJ.2.1.3. препознаје и издваја језичка средства карактеристична за различите функционалне стилове 
CJ.2.3.5. препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних предикатских реченица) 
CJ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима 
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика (психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност 
CJ.2.2.3. пише резиме краћег и/или једноставнијег текста 
CJ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика 
CJ.2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици 
CJ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика 
CJ.2.1.1. чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично читање“ (ради брзог налажења одређених информација); читање „с оловком у руци“ (ради учења, 
ради извршавања различитих задатака, ради решавања проблема); читање ради уживања* 
CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 
CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик променљиве речи              

Напредни ниво 

CJ.3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе против ње; изводи закључке засноване на сложенијем тексту 
CJ.2.3.4. познаје основне начине грађења речи (извођење, слагање, комбинована творба, претварање) 
CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело 
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 
CJ.3.1.4. чита и тумачи сложеније нелинеарне елементе текста: вишеструке легенде, табеле, дијаграме и графиконе 
CJ.3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту 
CJ.3.3.3. зна и у свом говору примењује* акценатску норму 
CJ.3.3.5. познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних предикатских реченица) 
CJ.3.4.3. разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу 
CJ.3.1.1. проналази, издваја и упоређује информације из два дужa текстa сложеније структуре или више њих (према датим критеријумима) 
CJ.3.2.3. пише приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.), репортажу и расправу 
CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст 
CJ.3.2.4. пише резиме дужег и/или сложенијег текста 
CJ.3.3.6. познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да их објасни и зна терминологију у вези с њима) 
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Предмет: Математика Разред: 5. разред Фонд: 144 часа годишње 

Обл
аст/
Тем

а  

Трај
. 
прог
р. 
(бр. 
часо
ва) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ  САДРЖАЈИ  

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупред
метних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ ( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ
 ОЦЕЊИВ. 

И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви/исходи, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

П
РИ

РО
Д

Н
И

 Б
РО

ЈЕ
В

И
 И

 Д
ЕЉ

И
В

О
С

Т 

34 

- израчуна вредност једноставнијег 
бројевног израза и реши једноставну 
линеарну једначину или неједначину (у 
скупу природних бројева); 
- реши једноставан проблем из 
свакодневног живота користећи 
бројевни израз, линеарну једначину или 
неједначину (у скупу природних 
бројева); 
- примени правила дељивости са 2, 3, 4, 
5, 9, 25 и декадним јединицама; 
- разликује просте и сложене бројеве и 
растави број на просте чиниоце; 
- одреди и примени НЗС и НЗД; 
- изводи скуповне операције уније, 
пресека, разлике и правилно 
употребљава одговарајуће скуповне 
ознаке; 
- правилно користи речи и, или, не, 
сваки у математичко-логичком смислу; 

Својства операција сабирања, множења, 
одузимања и дељења у скупу Н0. Дељење са 
остатком у скупу Н0 (једнакост а = бq + р, 0 
≤ р<б). Својства дељивости; чиниоци и 
садржаоци природног броја. 
Дељивост са 2, 5 и декадним јединицама. 
Дељивост са 4 и 25. 
Дељивост са 3 и 9. Скупови и скуповне 
операције: унија, пресек и разлика. Прости 
и сложени бројеви. 
Ератостеново сито. Растављање природних 
бројева на просте чиниоце. Заједнички 
делилац и највећи заједнички делилац. 
Еуклидов алгоритам за налажење НЗД. 
Заједнички садржалац и најмањи 
заједнички садржалац. Веза између НЗД и 
НЗС.  

Техника и технологија  
У договору са предметним 
наставницима ће се 
остварити хоризонтална 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и довођењем у 
паралелу са наставном 
јединицом. 

- дијалошка, 
монолошка, 
фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, 
групни рад  

- уџбеник, 
збирка 
задатака, 
прпремљени 
примери  

-посматрање, 
уочавање, 
обележавање, 
размишљање,  

- анализа и 
прегледање 
домаћих 
задатака, 
контролни 
задатак  
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- анализира односе датих геометријских 
објеката и запише их математичким 
писмом; 
- опише основне појмове у вези са кругом 
(центар, полупречник, тангента, тетива) и 
одреди положај тачке и праве у односу на 
круг; 
- нацрта праву паралелну датој правој 
користећи геометријски прибор; 
- упореди, сабира и одузима дужи, 
конструктивно и рачунски; 
- преслика дати геометријски објекат 
централном симетријом и транслацијом, 
- правилно користи геометријски прибор; 

Однос правих у равни; паралелност. 
Мерење дужине и једнакост дужи. 
Кружница и круг. Кружница и права. 
Преношење и надовезивање дужи. 
Централна симетрија. 
Вектор и транслација. 

Информатика и 
рачунарство  
У договору са предметним 
наставницима ће се 
остварити хоризонтална 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и довођењем у 
паралелу са наставном 
јединицом. 

- дијалошка, 
монолошка, 
фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, 
групни рад  

- уџбеник, 
збирка 
задатака, 
прпремљени 
примери  

-посматрање, 
уочавање, 
обележавање, 
размишљање 

- анализа и 
прегледање 
домаћих 
задатака 
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- идентификује врсте и опише својства 
углова (суседни, упоредни, унакрсни, 
углови на трансверзали, углови са 
паралелним крацима) и примени њихове 
узајамне односе; 
- нацрта праву нормалну на дату праву 
користећи геометријски прибор; 
- измери дати угао и нацрта угао задате 
мере; 
- упореди, сабере и одузме углове 
рачунски и конструктивно, 
- реши једноставан задатак применом 
основних својства паралелограма 
(једнакост наспрамних страница и 
наспрамних углова);  

Угао, централни угао; једнакост углова. 
Надовезивање углова (суседни углови, 
конструктивно упоређивање, сабирање и 
одузимање углова). Упоредни углови; врсте 
углова. Мерење углова, сабирање и 
одузимање мере углова. Угао између две 
праве; нормалне праве; унакрсни углови. 
Углови на трансверзали. 
Транслација и углови.  

Техника и технологија  
У договору са предметним 
наставницима ће се 
остварити хоризонтална 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и довођењем у 
паралелу са наставном 
јединицом. 

- дијалошка, 
монолошка, 
фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, 
групни рад  

- уџбеник, 
збирка 
задатака, 
приремљени 
примери  

-посматрање, 
уочавање, 
обележавање, 
размишљање 

- анализа и 
прегледање 
домаћих 
задатака, 
писмени 
задатак  
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- прочита, запише, упореди и представи 
на бројевној полуправој разломке и 
децималне бројеве и преводи их из једног 
записа у други; 
- одреди месну вредност цифре у запису 
децималног броја, 
- заокругли број и процени грешку 
заокругљивања; 
- израчуна вредност једноставнијег 
бројевног израза и реши једноставну 
линеарну једначину и неједначину; 
- реши једноставан проблем из 
свакодневног живота користећи бројевни 
израз, линеарну једначину или 
неједначину; 
- одреди проценат дате величине; 
- примени размеру у једноставним 
реалним ситуацијама; 
- примени аритметичку средину датих 
бројева; 
- сакупи податке и прикаже их табелом и 
кружним дијаграмом и по потреби 
користи калкулатор или расположиви 
софтвер;

Појам разломка облика а/б (а, б∈Н). 

Придруживање тачака бројевне полуправе 
разломцима. 
Проширивање, скраћивање и упоређивање 
разломака. 
Децимални запис броја и превођење у запис 
облика а/б (б≠0). Упоређивање бројева у 
децималном запису. 
Заокругљивање бројева.  
Основне рачунске операције с разломцима 
(у оба записа) и њихова својства. Изрази. 
Једначине и неједначине у скупу 
разломака.  
Примене разломака (проценти, аритметичка 
средина, размера). Основна неједнакост п < 
(п+q)/2 <q. 

Географија 
У договору са предметним 
наставницима ће се 
остварити хоризонтална 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и довођењем у 
паралелу са наставном 
јединицом. 

- дијалошка, 
монолошка, 
фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, 
групни рад  

- уџбеник, 
збирка 
задатака, 
приремљени 
примери  

-посматрање, 
уочавање, 
обележавање, 
размишљање 

- анализа и 
прегледање 
домаћих 
задатака, 
контролни 
задатак  пис
мени 
задатак  
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- идентификује осносиметричну фигуру и 
одреди њену осу симетрије; 
- симетрично преслика тачку, дуж и 
једноставнију фигуру користећи 
геометријски прибор; 
- конструише симетралу дужи, симетралу 
угла и примењује њихова својства; 
- конструише праву која је нормална на 
дату праву или паралелна датој прави.  

Осна симетрија у равни и њене особине. 
Оса симетрије фигуре. 
Симетрала дужи и конструкција нормале. 
Симетрала угла. 

Матерњи језик 
У договору са предметним 
наставницима ће се 
остварити хоризонтална 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и довођењем у 
паралелу са наставном 
јединицом. 

- дијалошка, 
монолошка, 
фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, 
групни рад  

- уџбеник, 
збирка 
задатака, 
приремљени 
примери  

-посматрање, 
уочавање, 
обележавање, 
размишљање 

- анализа и 
прегледање 
домаћих 
задатака, 
краћи 
контролни 
задатак  

О
бр

аз
ов

ни
 с

та
нд

ар
ди

 

Основни 
ниво 

• Знају да деле са остатком, једноцифреним бројем и знају када је један број дељив другим 

• Читају елементе задатих скупова 

• Користе одговарајуће јединице за мерење дужине, површине, запремине, масе, времена и углова али и знају да измере дужину дужи лењиром, величину угла угломером 

• Умеју да запишу разломке на разне начине али и да преведу децимални запис броја у разломак и обрнуто 

• Упореде по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је то потребно 

• Умеју да раде основне рачунске операције са разломцима истих именилаца 

• Конструишу симетралу дужи и симетралу угла 

• Решавају једноставне једначине у скуповима N, N0 и Q+ 

• Претварају веће јединице дужине, масе и времена у мање, заокругљују величине исказане датом мером 

• Користе различите апоене новца   

Средњи 
ниво 

• Знају шта је дељеник, делилац и количник 

• Познају правила дељивости, знају такође који су прости а који сложени бројеви 

• Користе бројеве и бројевне изразе у једноставнијим реалним ситуацијама 

• Умеју да формирају и графички прикажу скупове, знају урадити унију и пресек два скупа 

• Одређују суплементне и комплементне углове, упоредне и унакрсне углове и рачунају са њима ако су изражени у целим степенима 
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• Схватају појам разломка и умеју да га запишу у различитим облицима, да га прошире, скрате и упореде 

• Користе бројеве и бројевне изразе у једноставнијим реалним ситуацијама 

• Конструишу  симетралу дужи и симетралу угла, конструишу  симетричне тачке, једноставније симетричне фигуре у односу на дату праву 

• Решавају мање сложене једначине у скуповима N, N0 и Q+ 

• Претварају веће јединице дужине, масе и времена у мање и обрнуто, заокругљују величине исказане датом мером 

• Упоређују величине(дужину и масу) изражене различитим мерним јединицама   
• Знају израчунати аритметичку средину бројева 

Напредни 
ниво 

• Познају дељивост природних бројева и основна правила дељивости и оперише са појмом дељивости у проблемским ситуацијама 

• Умеју да одређују најмањи заједнички садржалац и највећи заједнички делилац као и да их примене на текстуалне задатке 

• Изводе скуповне операције и правилно употребљавају одговарајуће ознаке 

• Схватају смисао речи "и", "или", "не", "сваки", "неки" 

• Рачунају са угловима укључујући и претварање угаоних мера 

• Познају углове уз трансверзалу паралелних правих, углове с паралелним крацима и њихова својства, такође умеју да цртају праву паралелну датој правој 
• Схватају појам разломка, умеју да га записују на разне начине и врше прелаз с једног начина на други али и да рачунају сложеније бројевне изразе са њима  
• Умеју да упоређују разломке и да их представљају на бројевнојправој 
• Имају довољну увежбаност у извођењу основних рачунских операција с разломцима (у оба записа) 
• Могу да читају, састављају и рачунају једноставније бројевне изразе и да их користе у реалним ситуацијама 

• Познају осну симетрију и њена својства, а умеју да конструишу и симетрале дужи, симетрале угла, конструишу симетричне тачке, симетричне фигуре у односу на дату праву као и нормале 
на дату праву кроз дату тачку. 

• Умеју да решавају једначине и неједначине с разломцима 

• По потреби претварају и друге јединице мере, рачунајући са њима 

• Знају израчунати аритметичку средину бројева 

• Знају шта је размера и умеју да је примене 

• Увиђају математички садржај у текстуалним задацима и изражавају га математичким језиком  
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Предмет: Математика Разред: 6. разред Фонд часова: 144 часа годишње 

Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова
) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Цели 
броје

ви 
24 

Оспособљавање ученика да: 
- схвате потребу увођења негативних бројева, 
упознају структуру скупа целих бројева, 
појмове супротног броја, реципрочног броја и 
апсолутне вредности броја; 
- упознају и савладају основне рачунске 
операције у скупу Z и потпуно увежбају 
извођење тих операција, уз коришћење 
њихових својстава; 

- Појам негативног броја 
- Скуп целих бројева (Z) 
- Цели бројеви на бројевној правој 
- Супротан број 
- Апсолутна вредност целог броја 
- Упоређивање целих бројева 

- Основне рачунске операције с целим 
бројевима и њихова својства 

Физичко васпитање 
Географија 
 
У договору са предметним 
наставницима ће се 
остварити хоризонтална 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и 
навођењем  паралеле међу 
градивом. 

Дијалошка, 
монолошка, 
фронтални, 
индивидуални, 
групни рад 

Уџбеник, 
збирка 
задатака, 
лењир 

Посматрање, 
уочавање, 
размишљање, 
цртање, 
рачунање 

 

Анализа и 
прегледање 
домаћих 
задатака, 
контролни 
и/или 
писмени 
задатак 

Рацио
нални 
бројев

и 

48 

Оспособљавање ученика да: 
- упознају структуру скупа рационалних 
бројева; 
- упознају и савладају основне рачунске 
операције у скупу Q и потпуно увежбају 
извођење тих операција, уз коришћење 
њихових својстава; 
- могу да читају и састављају разне 
једноставније изразе са рационалним бројевима 
и израчунају њихову бројевну вредност; 
- упознају и умеју да решавају једноставније 
једначине и неједначине у скупу рационалних 
бројева; 
- разумеју процентни начин изражавања и умеју 
да тај рачун примењују у пракси; 

- Скуп рационалних бројева (Q) 
- Приказивање рационалних бројева на 
бројевној правој 
- Уређеност скупа Q 
- Рачунске операције у скупу Q и 
њихова својства 
- Изрази с рационалним бројевима 
- Једначине и неједначине упознатих 
облика - решавање и примена 
- Проценат и примене 

Информатика и рачунарство 
- угледни час на тему 
примене процентног рачуна. 
 
У договору са предметним 
наставницима ће се 
остварити хоризонтална 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и 
навођењем  паралеле међу 
градивом. 

Дијалошка, 
монолошка, 
фронтални, 
индивидуални, 
групни рад 

Уџбеник, 
збирка 
задатака, 
лењир 

Размишљање, 
рачунање, 
анализирање 

Анализа и 
прегледање 
домаћих 
задатака, 
контролни 
и/или 
писмени 
задатак 

Троуга
о 

30 

Оспособљавање ученика да: 
- упознају класификацију троуглова и знају 
њихова основна својства; 
- схвате релацију подударности и њена својства 
и умеју да је примењују у извођењу основних 
конструкција троугла; 
- конструишу троугао на основу задатих 
елемената 
- усвајају елементе дедуктивног закључивања 
(правилно формулисање тврђења; правилно 
коришћење свих везника "и", "или", а нарочито 
"ако ... онда ... " и "ако и само ако"; осете 
потребу за извођењем доказа и умеју да то раде 
у једноставнијим случајевима). 

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

Техника и технологија 
Ликовна култура 
 
У договору са предметним 
наставницима ће се 
остварити хоризонтална 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и 
навођењем  паралеле међу 
градивом. 

Дијалошка, 
монолошка, 
фронтални, 
индивидуални, 
групни рад 

Уџбеник, 
збирка 
задатака, 
прибор за 
геометрију 

Посматрање, 
уочавање, 
рачунање, 
анализирање, 
резање, 
скицирање, 
конструисање, 
доказивање 

Анализа и 
прегледање 
домаћих 
задатака, 
контролни 
и/или 
писмени 
задатак 
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Четв
ороу
гао 

20 

Оспособљавање ученика да: 
- упознају класификацију четвороуглова и знају 
њихова основна својства; 
- схвате релацију подударности и њена својства 
и умеју да је примењују у извођењу основних 
конструкција четвороугла; 
- усвајају елементе дедуктивног закључивања 
(правилно формулисање тврђења; правилно 
коришћење свих везника "и", "или", а нарочито 
"ако ... онда ... " и "ако и само ако"; осете 
потребу за извођењем доказа и умеју да то раде 
у једноставнијим случајевима). 

- Четвороугао; врсте четвороуглова 
(квадрат, правоугаоник, паралелограм, 
ромб, трапез, делтоид); углови 
четвороугла 

- Паралелограм, својства; појам 
централне симетрије 
- Врсте паралелограма; правоугли 
паралелограми 
- Конструкције паралелограма 
- Трапез, својства, средња линија; врсте 
трапеза, једнакокраки трапез 
- Основне конструкције трапеза 

Техника и технологија 
Ликовна култура 
 

У договору са предметним 
наставницима ће се 
остварити хоризонтална 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и 
навођењем  паралеле међу 
градивом 

Дијалошка, 
монолошка, 
фронтални, 
индивидуални, 
групни рад 

Уџбеник, 
збирка 
задатака, 
прибор за 
геометрију 

Посматрање, 
уочавање, 
размишљање, 
анализирање, 
резање, 
скицирање, 
конструисање, 
доказивање 

Анализа и 
прегледање 
домаћих 
задатака, 
контролни 
и/или 
писмени 
задатак 

Повр
шина 
троу
гла и 
четв
ороу
гла 

14 

Оспособљавање ученика да: 
- схвате једнакост површина геометријских 
фигура и науче правила о израчунавању 
површина троуглова, паралелограма и других 
четвороуглова; 
- примењују правила за израчунавање 
површине троугла и четвороугла у разним 
практичним задацима; 

- Појам површине фигуре; површина 
правоугаоника. 
- Једнакост површина фигура 
- Површина паралелограма, троугла, 
трапеза.  
- Површина четвороугла с нормалним 
дијагоналама 

Техника и технологија 
Ликовна култура – угледни 
час везано за појам 
једнакости површина 
(древна кинеска игра 
танграм) 
 
У договору са предметним 
наставницима ће се 
остварити хоризонтална 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и 
навођењем  паралеле међу 
градивом. 

Дијалошка, 
монолошка, 
фронтални, 
индивидуални, 
групни рад 

Уџбеник, 
збирка 
задатака, 
прибор за 
геометрију, 
модел 
површине 
геометријских 
фигура 

Посматрање, 
размишљање, 
резање, 
рачунање 

Анализа и 
прегледање 
домаћих 
задатака, 
контролни 
и/или 
писмени 
задатак 
 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

Цели бројеви: Читају и записују целе бројеве. Упоређују по величини целе бројеве, помажући се сликом кад је то потребно. Врше једну рачунску операцију у скупу Z, 
помажући се сликом кад је то потребно. Користе целе бројеве и једноставне изразе са њима помажући се визуелним представама. (MA.1.1.1. MA.1.1.3. MA.1.1.4. MA.1.1.6.) 

Рационални бројеви: Читају и записују рационалне бројеве. Преводе децимални запис броја у разломак и обратно. Упоређују по величини бројеве у Q, помажући се 
сликом кад је то потребно. Врше једну основну рачунску операцију разломака са истим имениоцем, помажући се сликом кад је то потребно. Oдређују задати проценат неке 
величине. (MA.1.1.1. MA.1.1.2. МA.1.1.3. MA.1.1.4. MA.1.2.1.) 
Троугао: Владају појмом троугла, знају његове основне елементе и разликују основне врсте троуглова. Умеју да израчунају обим троугла на основу елемената који 
непосредно фигуришу у датом задатку. Интуитивно схватају појам подударних фигура (кретањем до поклапања). (MA.1.3.1. MA.1.3.2. MA.1.3.6.) 

Четвороугао: Владају појмовима четвороугла, квадрата и правоугаоника (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор). Умеју да 
израчунају обим квадрата и правоугаоника на основу елемената који непосредно фигуришу у датом задатку. (MA.1.3.1. MA.1.3.2.) 

Површина троугла и четвороугла: Умеју да израчунају површину троугла, квадрата и правоугаоника на основу елемената који непосредно фигуришу у задатку. 

Средњи ниво 

Цели бројеви: Одређују супротан број и апсолутну вредност броја. Рачунају вредност једноставнијег израза са више рачунских операција различитог приоритета, 
укључујући ослобађање од заграда, са целим бројевима. Користе целе бројеве и бројевне изразе са целим бројевима у једноставним реалним ситуацијама. 
(MA.2.1.2. MA.2.1.4.) 

Рационални бројеви: Упоређују по величини бројеве записане у различитим облицима. Рачунају вредност једноставнијег израза са више рачунских операција различитог 
приоритета, укључујући ослобађање од заграда, са рационалним бројевима. Користе рационалне бројеве и бројевне изразе у скупу Q у једноставним реалним ситуацијама. 
Примењују процентни рачун у једноставним реалним ситуацијама (на пример, промена цене једног производа за дати проценат). 
Троугао: Одређују однос углова и страница у троуглу, као и збир углова у троуглу. Користе подударност и везују је са карактеристичним својствима фигура (нпр. 
паралелност и једнакост страница паралелограма). 
Четвороугао: Одређују збир углова у четвороуглу. Умеју да израчунају обим четвороугла на основу елемената који непосредно фигуришу у датом задатку. 
Површина троугла и четвороугла: Умеју да израчунају површину троугла и четвороугла на основу елемената који непосредно фигуришу у задатку. 

Напредни ниво 

Цели бројеви: Одређују вредност сложенијег бројевног израза у скупу Z. Користе бројеве и бројевне изразе са целим бројевима у реалним ситуацијама. 
Рационални бројеви: Одређују вредност сложенијег бројевног израза у скупу Q. Kористe рационалне бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама. Примењују 
процентни рачун у сложенијим ситуацијама. 
Троугао: Користе основна својства троуглова, умеју да их конструишу. Примењују подударност троуглова у задацима. 
Четвороугао: Користе основна својства четвороугла, паралелограма и трапеза. Рачунају обим четвороугла на основу елемената који нису обавезно непосредно дати у 
формулацији задатка. Умеју да конструишу четвороуглове. 
Површина троугла и четвороугла: Користе основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и трапеза. Рачунају површине труглова и четвороуглова на основу 
елемената који нису обавезно непосредно дати у формулацији задатка. 
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Предмет: Математика Разред: 7. разред Фонд: 144 часова годишње 

Обла
ст/ 

Тема  

Трај. 
прогр. 
(бр.ча
сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ  САДРЖАЈИ  

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   ме
ђупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  О
ЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

РЕА
ЛН
И 

БРО
ЈЕВ
И 

21 

Оспособљавање ученика за: 
-израчунавање степена реалног броја и квадратног 
корена потпуног квадрата и примењивање 
одговарајућих својстава операција; 
-одређивање бројевне вредности једноставнијег 
израза са реалним бројевима; 
-састављање и израчунавање вредности 
једноставнијег бројевног израза са реалним 
бројевима на основу реалног проблема; 
-одређивање приблжне вредности реалног броја и 
процена апсолутне грешке; 
-цртање графика функције y = kx, k ∈ R\{0} ;  
-примену продужене пропорције у реалним 
ситуацијама. 
Навикавање ученика да контролишу сваки корак у 
реализацији плана решавања задатка и да 
проверавају добијени резултат. 
Развијање прецизности, тачности, упорности, 
радозналости, критичности и објективности. 
Даље неговање: 
-Радних навика; 
-културе понашања и наставне комуникације; 
-правилног односа према својој и школској имовини 

• Квадрат рационалног броја.  
• Решавање једначине x² = a, 

a> 0; постојање 
ирационалних бројева (на 
пример решења једначине 
x2=2).  

• Реални бројеви и бројевна 
права.  

• Квадратни корен, једнакост  

. 
•  Децимални запис реалног 

броја; приближна вредност 
реалног броја; апсолутна 
грешка.  

• Основна својства операција с 
реалним бројевима.  

• Функција директне 
пропорционалности y = kx, k ∈ R\{0}.  

• Продужена пропорција.  

Техника и 
технологија 
Хемија 
 
У договору са 
предметним 
наставницима ће се 
остварити 
хоризонтална 
корелација у виду 
коришћења примера 
из живота и 
довођењем у 
паралелу са 
наставном 
јединицом. 

- дијалошка, 
монолошка, 
фронтални, 
индивидуални, рад 
у пару, групни рад  

- уџбеник, 
збирка задатака, 
припремљени 
примери  

-посматрање, 
уочавање, 
обележавање, 
размишљање 

- анализа и 
прегледање 
домаћих 
задатака, 
контролни 
задатак  

ПИТ
АГО
РИН

А 
ТЕО
РЕ
МА 

19 

Оспособљавање ученика да: 
-примени Питагорину теорему у рачунским и 
конструктивним задацима.  
-Навикавање ученика да користе одговарајуће 
ознаке и математички језик. 
Развијање: 
способности повезивања градива, анализе синтезе и 
других мисаоних операција; 
прецизности, тачности, упорности, радозналости, 
критичности и објективности. 
Оспособљавање ученика за: 
самостално коришћење уџбеника, приручника и 
других извора знања;   
коришћење метода и техника рационалног и 
самосталног учења. 
Даље неговање: 
Радних навика; 
културе понашања и наставне комуникације; 
правилног односа према својој и школској имовини. 

• Питагорина теорема 
(директна и обратна).  

• Важније примене 
Питагорине теореме.  

• Конструкције тачака на 
бројевној правој које 
одговарају бројевима 

 , итд.  
• Растојање између две 

тачке у координатном 
систему. 

Енглески језик 
Техника и 
технологија 
 
У договору са 
предметним 
наставницима ће се 
остварити 
хоризонтална 
корелација у виду 
коришћења примера 
из живота и 
довођењем у 
паралелу са 
наставном 
јединицом. 

- дијалошка, 
монолошка, 
фронтални, 
индивидуални, рад 
у пару, групни рад  

- уџбеник, 
збирка задатака, 
припремљени 
примери  

-посматрање, 
уочавање, 
обележавање, 
размишљање 

- анализа и 
прегледање 
домаћих 
задатака, 
контролни 
задатак  
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ЦЕЛ
И 
АЛГ
ЕБА
РСК
И 
ИЗР
АЗИ 

48 

Оспособљавање ученика да: 
-трансформише збир, разлику и производ полинома; 
-примени формуле за разлику квадрата и квадрат 
бинома; 
-растави полином на чиниоце (користећи 
дистрибутивни закон и формуле за разлику квадрата 
и квадрат бинома); 
-примени трансформације полинома на решавање 
једначина. 
-Навикавање ученика да понављају оне делове 
градива које је значајно за усвајање новог. 
-Навикавање ученика да контролишу сваку етапу у 
решавању задатка, проверавају поступак и добијени 
резултат. 
-Развијање мисаоних операција и формирање општих 
поступака мишљења. 
-Оспосбљавање ученика да стечена знања и 
законитости користе у новим ситуацијама као и у 
другим наукама. 
Развијање: 
-способности повезивања градива, анализе синтезе, 
закључивања аналогијом, индуктивно и дедуктивно, 
формирање општих поступака мишљења; 
-прецизности, тачности, упорности, радозналости, 
критичности и објективности. 
Оспособљавање ученика за: 
-самостално коришћење уџбеника, приручника и 
других извора знања; 
-коришћење метода и техника рационалног и 
самосталног учења. 
Даље неговање: 
-Радних навика; 
-културе понашања и наставне комуникације; 
правилног односа према својој и школској имовини. 

- степен чији је изложилац 
природан број 
- множење, дељење и 
степеновање степена jeднаких 
основа(једнаких изложилаца) 
- рационални изрази  

Информатика и 
рачунарство  
Географија 
 
У договору са 
предметним 
наставницима ће се 
остварити 
хоризонтална 
корелација у виду 
коришћења примера 
из живота и 
довођењем у 
паралелу са 
наставном 
јединицом. 

- дијалошка, 
монолошка, 
фронтални, 
индивидуални, рад 
у пару, групни рад  

- уџбеник, 
збирка задатака, 
припремљени 
примери  

-посматрање, 
уочавање, 
обележавање, 
размишљање,  

- анализа и 
прегледање 
домаћих 
задатака, краћи 
контролни 
задатак  

МН
ОГО
УГА

О 
21 

-Проширивање, разумевање и усвајање појма 
многоугао и упознавање његових најважнијих 
својстава. 
Оспособљавање ученика да: 
-примени својства страница, углова и дијагонала 
многоугла; 
-израчуна површину многоугла користећи обрасце 
или разложиву једнакост; 
-конструише ортоцентар и тежиште троугла; 
-примени ставове подударности при доказивању 
једноставнијих тврђења и у конструктивним 
задацима. 
-Упознавање формула за израчунавање обима и 
површине многоугла и увежбавање њихове примене 
на конкретним примерима (задацима). 
-Развијање способности повезивања градива и 
његове примене у другим наукама и у пракси. 
-Оспособљавање ученика за самостално коришћење 
различитих извора знања и учење учења. 
-Навикавање ученика да понављају одређено 
градиво које је значајно за разумевање и усвајање 
новог. 
-Развијање критичности, објективности и усвајање 
критеријума вредновања резултата рада. 
-Даље неговање: 
-Радних навика; 

• Појам многоугла.  
• Врсте многоуглова.  
• Збир углова многоугла. 
• Број дијагонала многоугла.  
• Правилни многоуглови 
(појам, својства, 
конструкције).  

• Обим и површина многоугла.  
• Тежишна дуж троугла.  
• Ортоцентар и тежиште 
троугла. 

• Сложеније примене ставова 
подударности.  

Техника и 
технологија  
 
У договору са 
предметним 
наставницима ће се 
остварити 
хоризонтална 
корелација у виду 
коришћења примера 
из живота и 
довођењем у 
паралелу са 
наставном 
јединицом. 

- дијалошка, 
монолошка, 
фронтални, 
индивидуални, рад 
у пару, групни рад  

- уџбеник, 
збирка задатака, 
припремљени 
примери  

-посматрање, 
уочавање, 
обележавање, 
размишљање,  

- анализа и 
прегледање 
домаћих 
задатака, 
писмени 
задатак  
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-културе понашања и комуникације у наставном 
процесу; 
- правилног односа према личној и школској 
имовини.  

КРУ
Г 18 

Оспособљавање ученика да: 
-примени својства централног и периферијског угла 
у кругу; 
-израчуна обим и површину круга у његових делова; 
-преслика дати геометријски објекат ротацијом. 
-Подстицање ученика да уочавају однос између 
круга и других (упознатих) геометријских фигура. 
-Оспособљавање ученика да примене стечена знања 
у другим наукама (физика, техника, географија) и 
пракси. 
Навикавање ученика да: 
-при конструкцији систематски и прецизно користе 
математичке ознаке; 
-конструкција буде тачна, прецизна и уредна. 
Развијање усредсређености на рад и самосталности у 
решавању задатака. 
Оспособљавање ученика за: 
-самостално коришћење уџбеника, приручника и 
других извора знања; 
-коришћење метода и техника рационалног и 
самосталног учења. 
Развијање прецизности, тачности, упорности, 
радозналости, критичности и објективности. 
Даље неговање: 
-Радних навика; 
-културе понашања и наставне комуникације; 
-правилног односа према својој и школској имовини. 

• Централни и периферијски 
угао у кругу.  

• Обим круга, број π.  
• Дужина кружног лука.  
• Површина круга, кружног 
исечка и кружног прстена.  

• Ротација.  

Техника и 
технологија  
 
У договору са 
предметним 
наставницима ће се 
остварити 
хоризонтална 
корелација у виду 
коришћења примера 
из живота и 
довођењем у 
паралелу са 
наставном 
јединицом. 

- дијалошка, 
монолошка, 
фронтални, 
индивидуални, рад 
у пару, групни рад 

- уџбеник, 
збирка задатака, 
припремљени 
примери  

-посматрање, 
уочавање, 
обележавање, 
размишљање 

- анализа и 
прегледање 
домаћих 
задатака, 
писмени 
задатак  

ОБР
АД
А 

ПО
ДАТ
АК
А 

5 

Оспособљавање ученика да: 
-одређују средњу вредност, медијану и мод. 
Навикавање ученика да повезују градиво и да 
стечено знање и законитости примењују у решавању 
практичних задатака. 
Подстицање оригиналности и развијање 
интересовања за математику. 
Развијање критичности, објективности у процесу 
вредновања и самовредновања постигнутих 
резултата и усвајање критеријума вредновања. 
Оспособљавање ученика да примењују методе и 
технике самосталног и рационалног учења. 
Развијање мисаоних операција и формирање општих 
поступака мишљења. 
Даље неговање: 
-Радне културе; 
-културе понашања и наставне комуникације; 
-правилног односа према својој и школској имовини. 

• средња вредност, медијана и 
мод  

Српски језик и 
књижевност 
Биологија 
Географија 
Енглески језик 
 
У договору са 
предметним 
наставницима ће се 
остварити 
хоризонтална 
корелација у виду 
коришћења примера 
из живота и 
довођењем у 
паралелу са 
наставном 
јединицом. 

- дијалошка, 
монолошка, 
фронтални, 
индивидуални, рад 
у пару, групни рад 

- уџбеник, 
збирка задатака, 
припремљени 
примери  

-посматрање, 
уочавање, 
обележавање, 
размишљање 

- анализа и 
прегледање 
домаћих 
задатака, краћи 
тест  

Образовни 
стандарди Основни ниво 

• Прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе, рационалне) 
• Упореди бројеве истог записа помажући се сликом када је то потребно 

• При мерењу одабере одговарајућу мерну јединицу, заокругљује величине исказане датом мером 

• Разликује основне врсте троуглова, зна њихове основне елементе 

• Уме да израчуна обим и површину троугла, квадрата и правоугаоника, на основу елемената који су непосредно задати 

• Уме да израчуна непознату страницу правоуглог троугла примењујући Питагорину теорему 

• Израчуна степен датог броја, зна основне операције са степенима 

• Сабира, одузима и множи мономе 

• Влада појмовима: троугао, четвероугао, квадрат и правоугаоник (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама) 
• Влада појмовима: круг, кружна линија (издваја њихове основне елементе, уочава њихове моделе у реалним ситуацијама) 
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• Уме да израчуна обим и површину круга датог полупречника 

• Одреди вредност зависне величине дате таблицом или формулом 

• Одреди средњу вредност, медијану и мод 

Средњи ниво 

• Упореди по величини бројеве записане у различитим облицима 

• Одреди супротан број, реципрочну вредност и апсолутну вредност броја; израчуна вредност једноставнијег израза са више рачунских операција, различитог приоритета, укључујући 
ослобађање од заграда са бројевима истог записа 

• Користи бројеве и бројевне изразе у једноставним, реалним ситуацијама 

• Уме да израчуна обим и површину троугла, квадрата и правоугаоника, на основу елемената који се добијају применом Питагорине теореме 

• Оперише са степенима и зна шта је квадратни корен 

• Сабира и одузима полиноме, уме да помножи два бинома и да квадрира бином 

• Одреди број дијагонала, збир углова, обим и површину многоугла на основу елемената који су непосредно дати у задацима 

• Користи формуле за обим и површину кружног прстена 

• Уочи зависност међу променљивим 

• Зна формулу y=kx и графички је интерпретира 

• Везује појам директне пропорционалности и одређује непознати члан пропорције 

• Зна израчунати непознати члан пропорције 

Напредни ниво 

• Одреди вредност сложенијег бројевног израза 

• Користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама 

• Користи основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и трапеза, рачуна њихове обиме и површине на основу елемената који нису непосредно дати у формулацији задатка 

• Конструише тачке на бројевној прави које одговарају неким ирационалним бројевима 

• Користи особине степена и квадратног корена 

• Зна и примењује формуле за разлику квадрата и квадрат бинома 

• Увежбано трансформише алгебарске изразе и своди их на најједноставнији облик 

• Користи основна својства многоугла, рачуна њихове обиме и површине са елементима који нису неопходно дати у формулацији задатка 

• Одреди централни и периферијски угао, рачуна површину исечка, као и дужину кружног лука 

• Разликује директно и обрнуто пропорционалне величине и то изражава одговарајућим записом 
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Предмет: Математика Разред: 8. разред Фонд часова: 136 часова годишње 

Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова
) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Слич
ност 

16 

Оспособљавање ученика да: 
- примени Талесову теорему у 
геометријским задацима и 
реалном контексту; 
 -  примени сличност троуглова 
у геометријским задацима и 
реалном контексту. 

- Пропорционалне величине 
- Талесова теорема 
- Сличност троуглова 
- Ставови сличности 
- Примене сличности 

Географија 
Техничко и информатичко образовање 
У договору са предметним 
наставницима ће се остварити 
хоризонтална корелација у виду 
коришћења примера из живота и 
навођењем паралеле међу градивом. 

Дијалошка, 
монолошка, 
фронтални, 
индивидуалн
и, групни рад 

Уџбеник, 
збирка 
задатака, 
прибор за 
геометрију 

Показивање, 
цртање, 
решавање 
задатака, 
проверавање 

Анализа и 
прегледање 
домаћих 
задатака, 
контролни 
задатак 

Тачка, 
права 

и 
раван 

12 

Оспособљавање ученика да: 
- анализира односе тачака, 
правих и равни у простору и 
запише те односе 
математичким писмом; 
- представља цртежом односе 
геометријских објеката у равни 
и простору и користи их 
приликом решавања задатака; 
- уочи правоугли троугао у 
простору и примени 
Питагорину теорему у 
геометријским задацима у 
реалном контексту. 

- Однос тачке и праве, тачке и равни 
- Односи правих; мимоилазне праве 
 Односи праве и равни, нормала на раван, 
растојање тачке од равни 
- Односи две равни 
- Ортогонална пројекција на раван (тачке, дужи 
и праве) 
- Угао између праве и равни 
- Полиедар 

Техничко и информатичко образовање 
У договору са предметним 
наставницима ће се остварити 
хоризонтална корелација у виду 
коришћења примера из живота и 
навођењем паралеле међу градивом. 

Дијалошка, 
монолошка, 
фронтални, 
индивидуалн
и, групни рад 

Уџбеник, 
збирка 
задатака, 
прибор за 
геометрију 

Показивање, 
цртање, 
прављење 
модела, 
решавање 
задатака, 
проверавање 

Анализа и 
прегледање 
домаћих 
задатака, 
контролни 
задатак и/или 
писмени 
задатак 

Линеа
рне 

једнач
ине и 
неједн
ачине 

са 
једном 
непозн
атом 

18 

Оспособљавање ученика да: 
- реши линеарну једначину и 
неједначину; 
- реши реалне проблеме 
користећи линеарну једначину 
неједначину са једном 
непознатом. 

- Линеарна једначина са једном непознатом 
- Решавање линеарних једначина с једном 
непознатом 
- Примена линеарних једначина са једном 
непознатом 
- Линеарна неједначина са једном непознатом 
- Решавање линеарних неједначина са једном 
непознатом 
- Примена линераних неједначина са једном 
непознатом 

Физика 
Хемија 
У договору са предметним 
наставницима ће се остварити 
хоризонтална корелација у виду 
коришћења примера из живота и 
навођењем паралеле међу градивом. 

Дијалошка, 
монолошка, 
фронтални, 
индивидуалн
и, групни рад 

Уџбеник, 
збирка 
задатака, 
наставни 
листићи 

Решавање 
задатака, 
упоређивање, 
проверавање 

Анализа и 
прегледање 
домаћих 
задатака, 
контролни 
задатак и/или 
писмени 
задатак 

Приз
ма 

14 
Оспособљавање ученика да: 
- израчуна површину и 
запремину праве призме 

- Призма: појам, врсте, елементи. 
- Мрежа праве призме 

- Површина праве призме 
- Запремина праве призме 

Физика, Техничко и информатичко 
образовање, Информатика и 
рачунарство, Ликовна култура 
У договору са предметним 
наставницима ће се остварити 
хоризонтална корелација у виду 
коришћења примера из живота и 
навођењем паралеле међу градивом. 

Дијалошка, 
монолошка, 
фронтални, 
индивидуалн
и, групни рад, 
графички 
радови 

Уџбеник, 
збирка зад., 
припремљени 
задаци, 
прибор за 
геометрију, 
модели 
призме 

Цртање, 
прављење 
модела, мерење, 
решавање 
задатака 

Анализа и 
прегледање 
домаћих 
задатака, 
контролни 
задатак и/или 
писмени 
задатак 

Пира
мида 

16 

Оспособљавање ученика да: 
- израчуна површину и 
запремину правилне 
четворостране, тростране и 
шестостране пирамиде 
- израчуна површину и 
запремину пирамиде која у 
основи има правоугаоник, 

- Пирамида: појам, врсте, елементи 
- Мрежа пирамиде 
- Површина пирамиде 
- Запремина пирамиде 

Физика, Информатика и рачунарство 
Ликовна култура, у договору са 
предметним наставницима ће се 
остварити хоризонтална корелација у 
виду коришћења примера из живота и 
навођењем паралеле међу градивом. 

Дијалошка, 
монолошка, 
фронтални, 
индивидуалн
и, групни рад, 
графички 
радови 

Уџбеник, 
збирка 
задатака, 
прибор за 
геометрију, 
модели 
пирамиде 

Посматрање, 
размишљање, 
цртање, 
прављење 
модела, 
решавање 
задатака 

Анализа и 
прегледање 
домаћих 
задатака, 
контролни 
задатак 
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једнакокраки/разностраничан/п
равоугли троугао 

Лине
арна 
функ
ција 

17 

Оспособљавање ученика да: 
- нацрта и анализира график 
линеарне функције (домен 
функције, нуле функције, знак 
функције, монотоност 
функције); 
- учествује у избору 
истраживачког пројекта и 
начина рада 

- Линеарна функција (у = kx + n) 
- График линеарне функције; нула и знак 
функције, монотоност 
- Имплицитни и експлицитни облик задавања 
линеарне функције 
- Цртање и читање графика линеарних функција 

Информатика и рачунарство – угледни 
час на тему цртања графика линеарне 
функције у рачунарском програму 
GeoGebra, Биологија, Физика, Хемија 
У договору са предметним 
наставницима ће се остварити 
хоризонтална корелација у виду 
коришћења примера из живота и 
навођењем паралеле међу градивом 

Дијалошка, 
монолошка, 
фронтални, 
индивидуалн
и, групни рад, 
графички 
радови 

Уџбеник, 
збирка 
задатака, 
лењир 

Читање, 
цртање, 
решавање 
задатака, 
проверавање, 
упоређивање 

Анализа и 
прегледање 
домаћих 
задатака, 
контролни 
задатак и/или 
писмени 
задатак 
 

С
ис

те
ми

 
ли

не
ар

ни
х 

је
дн

ач
ин

а 
са

 д
ве

 
не

по
зн

ат
е 

15 

Оспособљавање ученика да: 
- реши систем линеарних 
једначина са две непознате; 
- реши реалне проблеме 
користећи систем линеарних 
једначина са две непознате. 

- Појам линеарне једначина с две непознате. 
- Појам система од две линеарне једначине с две 
непознате. 
- Решавање система методом замене и методом 
супротних коефицијената; графичка 
интерпретација система. 
- Примена у реалним ситуацијама. 

Физика,Хемија, у договору са 
предметним наставницима ће се 
остварити хоризонтална корелација у 
виду коришћења примера из живота и 
навођењем паралеле међу градивом. 

Дијалошка, 
монолошка, 
фронтални, 
индивидуалн
и, групни рад 

Уџбеник, 
збирка 
задатака, 
лењир 

Решавање 
задатака, 
проверавање, 
упоређивање 

Анализа и 
прегледање 
домаћих 
задатака, 
контролни 
задатак 

В
аљ

ак
, к

уп
а 

и 
ло

пт
а 

16 

Оспособљавање ученика да: 
- израчуна површину и 
запремину ваљка, купе и лопте; 
- примени обрасце за површину 
и запремину тела у реалним 
ситуацијама. 

- Ваљак и његови елементи 
- Мрежа ваљка 
- Површина и запремина правог ваљка  
- Купа и њени елементи 
- Мрежа купе 
- Површина и запремина праве купе 
- Појам лопте и сфере 
- Пресеци лопте (сфере) и равни 
- Површина и запремина лопте 

Физика 
Техничко и информатичко образовање 
Информатика и рачунарство 
Ликовна култура 
У договору са предметним 
наставницима ће се остварити 
хоризонтална корелација у виду 
коришћења примера из живота и 
навођењем паралеле међу градивом 

Дијалошка, 
монолошка, 
фронтални, 
индивидуалн
и, групни рад 

Уџбеник, 
збирка 
задатака, 
прибор за 
геометрију, 
модели 
ваљка, купе и 
лопте 

Цртање, 
прављење 
модела, 
решавање 
задатака, 
мерење 

Анализа и 
прегледање 
домаћих 
задатака, 
контролни 
задатак и/или 
писмени 
задатак 

О
бр

аз
ов

ни
 с

та
нд

ар
ди
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ов
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Сличност: Интуитивно схватају појам сличних троуглова. 
Тачка, права, раван: Владају појмовима дуж, полуправа, права и раван 
Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом: Решавају линеарне једначине и неједначине у којима се непозната појављује само у једном члану. 
Призма: Владају појмовима коцка и квадар (уочавају њихове моделе у реалним ситуацијама, знају њихове основне елементе). Рачунају површину и запремину коцке и квадра. 
Пирамида: Владају појмом пирамиде (уочавају њене моделе у реалним ситуацијама, знају њене основне елементе). 
Линеарна функција: Одређују вредност функције дате таблицом или формулом. 
Системи линеарних једначина са две непознате: Решавају линеарне једначине у којима се непозната појављује само у једном члану. 
Ваљак, купа и лопта: Владају појмом ваљка (уочавају његове моделе у реалним ситуацијама, знају његове основне елементе). Владају појмом купе (уочавају њене моделе у реалним ситуацијама, 
знају њене основне елементе). Владају појмом лопте (уочавају њене моделе у реалним ситуацијама, знају њене основне елементе). 

С
ре

дњ
и 

ни
во

 

Сличност: Примењују сличност троуглова у задацима у којима неопходни елементи непосредно фигуришу. 
Тачка, права, раван: Владају појмом пројекције. Одређују вредност ортогоналне пројекције када неопходни елементи непосредно фигуришу у задатку. 
Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом: Решавају линеарне једначине и неједначине. Користе једначине у једноставним текстуалним задацима. 
Призма: Владају појмом призме. Рачунају површину и запремину призме када су неопходни елементи непосредно дати у задатку. 
Пирамида: Владају појмом пирамиде. Рачунају површину и запремину пирамиде када су неопходни елементи непосредно дати у задатку. 
Линеарна функција: Уочавају зависност међу преоменљивима. Знају функцију y = ax и графички интерпретирају њена својства. 
Системи линеарних једначина са две непознате: Решавају системе линеарних једначина са две непознате. 
Ваљак, купа и лопта: Рачунају површину и запремину ваљка када су неопходни елементи непосредно дати у задатку. Рачунају површину и запремину купе када су неопходни елементи непосредно 
дати у задатку. Рачунају површину и запремину лопте  када су неопходни елементи непосредно дати у задатку. 

Н
ап

ре
дн

и 
ни

во
 

Сличност: Примењују подударност и сличност троуглова, повезујући тако разна својства геометријских објеката. 
Тачка, права, раван: Одређују вредност ортогоналне пројекције када неопходни елементи не фигуришу у задатку. Примењују сличност троуглова и ортогоналну пројекцију, повезујући тако разна 
својства геометријских објеката. 
Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом: Састављају и решавају линеарне једначине и неједначине. Користе једначине и неједначине решавајући и сложеније текстуалне задатке. 
Призма: Рачунају површину и запремину призме, укључујући случајеве када неопходни елементи нису непосредно дати у задатку. 
Пирамида: Рачунају површину и запремину пирамиде, укључујући случајеве када неопходни елементи нису непосредно дати у задатку. 
Линеарна функција: Знају линеарну функцију и графички интерпретирају њена својства. 
Системи линеарних једначина са две непознате: Састављају и решавају системе линеарних једначина са две непознате. Користе системе линеарних једначина решавајући сложеније текстуалне 
задатке. 
Ваљак, купа и лопта: Рачунају површину и запремину ваљка, укључујући и случајеве када неопходни елементи нису непосредно дати у задатку. Рачунају површину и запремину купе, укључујући и 
случајеве када неопходни елементи нису непосредно дати у задатку. Рачунају површину и запремину лопте, укључујући и случајеве када неопходни елементи нису непосредно дати у задатку. 
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Предмет: Енглески језик  Разред: пети разред Фонд часова: 72 часа годишње 

Област/
Тема  

Трај. 
прогр.
(бр.ча
сова) 

ИСХОДИ  САДРЖАЈИ  

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин развоја 
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 
ПРАЋЕЊЕ 
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Поздрав
љање и 
предста
вљање 

5 

– разуме краће текстове који се 
односе на поздрављање, 
представљање и тражење / 
давање информација личне 
природе;  
– поздрави и отпоздрави, 
представи себе и другог 
користећи једно ставна 
језичка средства;  
– постави и одговори на 
једноставнија питања личне 
природе; – у неколико 
везаних исказа саопшти 
информације о себи и 
другима   

Поздрављање и предста 
вљање себе и других и 
тражење / давање 
основних  информација о 
себи и дру гима у ширем 
друштвеном  контексту 

Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација  
Рад с подацима и информацијама  
Дигитална компетенција Сарадња 
Решавање проблема Одговорно 
учешће у демократском друштву  
Естетичка компетенција  
(немачки, српски, грађанско 
васпиатње) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму  

Уџбеник, радна 
свеска, картице, 
речник (онлајн), 
паметна табла, лап 
топ 

Слушање и читање 
краћих, 
једноставнијих 
текстова који се 
односе  на дате 
комуникативне 
ситуације (дијалози, 
наративни текстови, 
фор мулари и сл.); 
реаговање на усмени 
или писани импулс 
саговорника  (настав
ника, вршњака и сл.) 
и иницирање 
комуникације; 
усмено и  писaно 
давање информација 
о себи и тражење и 
давање 
информација  о 
другима (СМС, 
имејл, формулари, 
чланске карте, опис 
фотографије  и сл.).   

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 

Станова
ње, 

школа 
4 

– разуме једноставнији опис 
особа, биљака, животиња, 
предмета,  појaва или места;  
– упореди и опише 
карактеристике живих бића, 
предмета, појава и  места, 
користећи једноставнија 
језичка средства;  

Описивање карактеристи 
ка живих бића, предмета, 
појава и места 

Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација  
Рад с подацима и информацијама  
Дигитална компетенција Сарадња 
Одговорно учешће у 
демократском друштву  
Однос према здрављу 
Однос према околини  
(биологија, српски) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, радна 
свеска, картице, 
речник (онлајн), 
паметна табла, лап 
топ 

Слушање и читање 
једноставнијих описа 
живих бића, 
предмета, појава и 
места и њиховог 
поређења; усмено и 
писано описивање 
/  поређење живих 
бића, предмета, 
појава и места; 
израда и презентаци 
ја пројеката (постера, 
стрипова, ППТ-а, 
кратких аудио / видео 
записа,  радио 
емисија и слично).   

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 

Спорт и 
хобији 

4 

– разуме једноставније предлоге 
и одговори на њих;  
– упути једноставан предлог;  
– пружи одговарајући изговор 
или одговарајуће оправдање;  

Позив и реаговање на по 
зив за учешће у 
заједничкој активности 

Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација  
Сарадња 
Решавање проблема Одговорно 
учешће у демократском друштву  
(српски, немачки) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 

Уџбеник, радна 
свеска, картице, 
речник (онлајн), 
паметна табла, лап 
топ 

Слушање и читање 
једноставниjих 
текстова који садрже 
предлоге; усмено и 
писано преговарање 
и договарање око 
предлога и учешћа у 
заједничкој 
активности; писање 

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 
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рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

позивнице за 
прославу / журку 
или  имејла / СМС-а 
којим се уговара 
заједничка 
активност; 
прихватање  /одбија
ње предлога, усмено 
или писано, уз 
поштовање 
основних  норми 
учтивости  

Свакодн
евни 

предмет
и у 

употреб
и 

4 

– разуме и једноставне молбе и 
захтеве и реагује на њих; – 
упути једноставне молбе и 
захтеве;  
– затражи и пружи кратко 
обавештење;  
– захвали и извине се на 
једноставан начин;  
– саопшти кратку поруку 
(телефонски разговор, дијалог 
уживо, СМС, писмо, имејл) 
којом се захваљује  

Изражавање молби, захте 
ва, обавештења, 
извињења, и захвалности 

Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација  
Рад с подацима и информацијама  
Дигитална компетенција Сарадња 
Решавање проблема Одговорно 
учешће у демократском друштву  
(српски, грађанско васпитање) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, радна 
свеска, картице, 
речник (онлајн), 
паметна табла, лап 
топ 

Слушање и читање 
једноставнијих 
исказа којима се 
тражи /нуди помоћ, 
услуга, обавештње 
или се изражава 
жеља, извињење, 
захвал ност; усмено 
и писано тражење и 
давање обавештења, 
упућивање молбе за 
помоћ / услугу и 
реаговање на њу, 
изражавање жеља, 
изви њења и 
захвалности.   

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 

Храна, 
игре 

4 

– разуме и следи једноставнија 
упутства у вези с уобичајеним 
ситуа цијама из свакодневног 
живота (правила игре, рецепт 
за припремање неког јела и 
сл.) са визуелном подршком 
без ње;  
– да једноставна упутства (нпр. 
може да опише како се нешто 
користи/прави, напише рецепт 
и сл.);  

Разумевање и давање   
упутстава   

Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација  
Рад с подацима и информацијама  
Дигитална компетенција Сарадња 
Решавање проблема Одговорно 
учешће у демократском друштву  
(српски, ликовно, немачки)  

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, радна 
свеска, картице, 
речник (онлајн), 
паметна табла, лап 
топ 

Слушање и читање 
текстова који садрже 
једноставнија 
упутства (нпр.  за 
компјутерску или 
обичну игру, 
употребу апарата, 
рецепт за пра вљење 
јела и сл.) са 
визуелном подршком 
и без ње; усмено и 
писано  давање 
упутстава.   

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 

Пра
зни
ци 
и 

сла
вља  

4 

– разуме честитку и одговори на 
њу;  
– упути пригодну честитку;  
– разуме и, примењујући 
једноставнија језичка средства, 
опише начин  прославе 
рођендана, празника и важних 
догађаја;  

Описивање и 
честитање празника, 
рођендана и значајних 
догађаја, честитање на 
успеху и изражавање    

жаљења 

Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација  
Рад с подацима и информацијама  
Дигитална компетенција Сарадња 
Естетичка компетенција  
(српски, немачки, ликовно)  

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, радна 
свеска, картице, 
речник (онлајн), 
паметна табла, лап 
топ 

Слушање и читање 
једноставнијих 
текстова у којима се 
описују  и честитају 
празници, рођендани 
и значајни догађаји; 
описивање  празника
, рођендана и 
значајних догађаја; 
упућивање 
пригодних 
честитки  у усменом 
и писаном облику;  

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 
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Садшње 
активно

сти, 
уобичаје

но 
насупро

т 
тренутн

ом  

4 

– разуме једноставније текстове 
у којима се описују сталне, 
уобичајене и тренутне радње и 
способности;  
– размени информације које 
се односе на дату 
комуникативну ситуа цију;  
– опише сталне, уобичајене и 
тренутне догађаје / активности 
и способ ности користећи 
неколико везаних исказа;  

Описивање догађаја и спо 
собности у садашњости 

Комуникација  
Рад с подацима и информацијама  
Дигитална компетенција Сарадња 
Решавање проблема Одговорно 
учешће у демократском друштву  
(историја, српски, географија) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, радна 
свеска, картице, 
речник (онлајн), 
паметна табла, лап 
топ 

Слушање и читање 
описа и 
размењивање исказа 
у вези са 
сталним, уобичајени
м и тренутним 
догађајима / 
активностима и 
способности ма; 
усмено и писано 
описивање сталних, 
уобичајених и 
тренутних догађаја / 
активности и 
способности  

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 

Прошле 
активно

сти 
4 

– – разуме краће текстове у 
којима се описују догађаји и 
способности у прошлости;  
– размени информације у 
вези са догађајима и 
способностима 
у прошлости;  
– опише у неколико 
краћих, везаних исказа 
догађај у прошлости; – 
опише неки историјски 
догађај, историјску 
личност и сл.;   

Описивање догађаја и спо 
собности у прошлости 

Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација  
Рад с подацима и информацијама  
Дигитална компетенција Сарадња 
Одговорно учешће у 
демократском друштву  
(историја, српски, немачки) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, радна 
свеска, картице, 
речник (онлајн), 
паметна табла, лап 
топ 

Слушање и читање 
описа и усмено и 
писано 
размењивање 
исказа у вези са 
догађајима / 
активностима и 
способностима у 
прошлости; 
описивање догађаја 
/ активности и 
способности у 
прошлости; израда 
и презентација   
пројеката о 
историјским 
догађајима, 
личностима и сл.   

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 

 4 

 – разуме жеље планове и 
намере и реагује на њих;  
– размени једноставне исказе у 
вези са својим и туђим жељама, 
плано вима и намерама;  
– саопшти шта он/ она или неко 
други жели, планира, намерава;  

Исказивање жеља, планова 
и намера Компетенција за целоживотно 

учење 
Комуникација  
Рад с подацима и информацијама  
Дигитална компетенција  
Одговорно учешће у 
демократском друштву  
(српски, ликовно, грађанско 
васпитање, немачки)  

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, радна 
свеска, картице, 
речник (онлајн), 
паметна табла, лап 
топ 

Слушање и читање 
краћих текстова у 
вези са жељама, 
плановима и 
намерама; усмено и 
писано договарање о 
жељама, плановима 
и наме рама 
(телефонски 
разговор, разговор 
уживо, СМС, имејл и 
сл.).   

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 

Делови 
тела, 

осећања 
5 

– разуме и реагује на 
свакодневне изразе у вези 
са непосредним и 
конкретним потребама, 
осетима и осећањима;  
– изрази, основне потребе, 
осете и осећања 
једноставнијим језичким 
средствима  

Исказивање потреба, осета 
и осећања 

Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација  
Сарадња 
Решавање проблема Одговорно 
учешће у демократском друштву   

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, радна 
свеска, картице, 
речник (онлајн), 
паметна табла, лап 
топ 

Слушање и читање 
исказа у вези са 
потребама, осетима и 
осећањима; усмено и 
писано договарање у 
вези са 
задовољавањем 
потреба; предлагање 
решења у вези са 
осетима и потребама; 
усмено и 
писано  исказивање, 
својих осећања и 
реаговање на туђа.  

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 
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Делови 
града/се

ла, 
простор

на 
оријента

ција и 
институ

ције 

4 

– разуме једноставнија питања и 
одговори на њих;  
– разуме обавештења о простору 
и величинама;  
– опише специфичније 
просторне односе и величине 
једноставним,  везаним 
исказима;  

Исказивање просторних 
односа и величина 

Комуникација  
Рад с подацима и информацијама  
Сарадња 
Однос према околини  
Естетичка компетенција  
(математика, српски, ликовно)  

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, радна 
свеска, картице, 
речник (онлајн), 
паметна табла, лап 
топ 

Слушање и читање 
краћих текстова у 
вези са 
специфичнијим  прос
торним односима и 
величинама; усмено и 
писано 
размењивање  инфор
мација у вези са 
просторним 
односима и 
величинама; усмено 
и  писано описивање 
просторних односа и 
величина.   

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 

Вре
мен
ске 
при
лике

, 
гард
ероб

а, 
глед
ање 
на 

сат, 
расп
оред 
часо
ва  

5 

– разуме, тражи и даје 
једноставнија обавештења 
о хронолошком  времену и 
метеоролошким приликама 
у ширем 
комуникативном  контекст
у;  
– опише дневни / недељни 
распоред активности;  
– опише метеоролошке 
прилике и климатске услове у 
својој земљи и  једној од 
земаља циљне културе 
једноставним језичким 
средствима;  

Исказивање времена   
(хронолошког и 
метеоролошког)  

Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација  
Рад с подацима и информацијама  
Дигитална компетенција  
Одговорно учешће у 
демократском друштву  
Однос према здрављу 
Однос према околини  
(математика, српски, географија, 
историја) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, радна 
свеска, картице, 
речник (онлајн), 
паметна табла, лап 
топ 

 Слушање и читање 
једноставнијих 
текстова у вези са 
хронолошким  времен
ом, метеоролошким 
приликама и 
климатским 
условима; усмено и 
писано тражење и 
давање информација о 
времену 
дешавања  неке 
активности, 
метеоролошким 
приликама и 
климатским 
условима  у ширем 
комуникативном 
контексту;  

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 

Модалн
и 

глаголи 
– 

правила 
понаша

ња 

4 

– разуме и реагује на 
једноставније забране, своје и 
туђе обавезе; – размени 
једноставније информације 
које се односе на забране и 
правила понашања у школи и 
на јавном месту (у превозном 
средству, спортском центру, 
биоскопу, зоолошком врту и 
сл.) као и на своје и туђе 
обавезе;  
– представи правила 
понашања, забране и листу 
својих и туђих обаве за 
користећи одговарајућа језичка 
средства;  

Изрицање дозвола, забрана, 
правила понашања и 
обавеза 

Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација  
Рад с подацима и информацијама  
Дигитална компетенција Сарадња 
Решавање проблема Одговорно 
учешће у демократском друштву  
Однос према околини  
(српски, грађанско васпитање) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, радна 
свеска, картице, 
речник (онлајн), 
паметна табла, лап 
топ 

Слушање и читање 
исказа у вези са 
забранама, правилима 
понашања и обавезама; 
постављање питања у 
вези са забранама, 
правилима понашања и 
обавезама и 
одговарање на њих; 
усмено и 
писано  саопштавање 
забрана, правила 
понашања и обавеза 
(нпр. креирање постера 
са правилима 
понашања, списка 
обавеза и сл 

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 

Припада
ње и 

поседов
ање 

4 

– разуме и формулише 
једноставније изразе који се 
односе на поседо вање и 
припадност;  
– пита и каже шта неко има / 
нема и чије је нешто;  

Изражавање припадања и 
поседовања 

Сарадња 
Решавање проблема Одговорно 
учешће у демократском друштву  
(српски, немачки, математика) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 

Уџбеник, радна 
свеска, картице, 
речник (онлајн), 
паметна табла, лап 
топ 

Слушање и читање 
једноставнијих 
текстова с исказима у 
којима се говори шта 
неко има/нема или чије 
је нешто; постављање 
питања у вези са датом 
комуникативном 

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 
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рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

ситуацијом и 
одговарање на њих. 

Хобији, 
спорт, 
активно
сти 

4 

– разуме и реагује на 
једноставније исказе који се 
односе на описива ње 
интересовања, хобија и 
изражавање допадања и 
недопадања; – опише своја и туђа 
интересовања и хобије и изрази 
допадање и недопадање уз 
једноставно образложење; 

Изражавање интересова 
ња, допадања и недопа 
дања 

Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација  
Рад с подацима и информацијама  
Сарадња 
Однос према здрављу 
Естетичка компетенција  
(српски, немачки, биологија)  

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, радна 
свеска, картице, 
речник (онлајн), 
паметна табла, лап 
топ 

Слушање и читање 
једноставнијих 
текстова у вези са 
нечијим инте 
ресовањима, 
хобијима и стварима 
које воли / не воли, 
које му / joj 
се свиђају / не 
свиђају;  
размена 
информација о 
својим и туђим 
интересовањима, 
хобијима, допадањ
у и недопадању  

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод,  
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 

 4 

– разуме и формулише 
једноставније исказе којима се 
тражи мишље ње, изражава 
слагање/неслагање; 

Изражавање 
мишљења (слагања и 
неслагања) 

Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација  
Сарадња 
Одговорно учешће у 
демократском друштву   

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, радна 
свеска, картице, 
речник (онлајн), 
паметна табла, лап 
топ 

Слушање и читање 
једноставнијих 
текстова у вези са 
тражењем ми шљења 
и изражавањем 
слагања/неслагања; 
усмено и писано 
тражење мишљења и 
изражавање слагања 
и неслагања.   

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 

Храна 5 

– разуме једноставније изразе 
који се односе на количину 
нечега; – пита и каже колико 
нечега има/ нема, користећи 
једноставија језичка средства;  
– на једноставан начин 
затражи артикле у 
продавници 
једноставним изразима за 
количину, наручи јело и/или 
пиће у ресторану и пита/ 
каже/ израчуна колико нешто 
кошта;  
– састави списак за куповину – 
намирнице и количина 
намирница (две векне хлеба, 
пакет тестенине, три конзерве 
туњевине и сл.) – изрази 
количину у мерама – 100 гр 
шећера, 300 гр брашна и сл.  

Изражавање 
количине,  бројева и цена 

Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација  
Рад с подацима и информацијама  
Дигитална компетенција Сарадња 
Решавање проблема Одговорно 
учешће у демократском друштву  
Однос према здрављу 
Однос према околини  
Естетичка компетенција  
(математика, српски, биологија) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, радна 
свеска, картице, 
речник (онлајн), 
паметна табла, лап 
топ 

Слушање и читање 
једноставнијих 
текстова који говоре 
о количини нечега; 
постављање питања у 
вези с количином и 
одговарање на 
њих,  усмено и 
писано; слушање и 
читање текстова на 
теме поруџбине 
у  ресторану, 
куповине, играње 
улога (у ресторану, у 
продавници, у ку 
хињи …); писање 
списка за куповину; 
записивање и 
рачунање цена., 
тумачење рецепата   

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 

О
бр

аз
ов

ни
 

ст
ан

да
рд

и 

Основни ниво 

ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА ПСТ.1.1.1. Разуме фреквентне речи и једноставне изразе у јасно контекстуализованом и спором говору. ПСТ.1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања 
која се односе на једноставне информације и непосредно окружење. ПСТ.1.1.3. Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро изговорена упутства. ПСТ.1.1.4. Разуме кратка 
саопштења и питања која се односе на познате/блиске теме. ПСТ.1.1.5. Разуме предмет једноставног разговора других лица о познатим/блиским темама (нпр. личне и породичне 
ствари, непосредно окружење) уколико се говори споро и разговетно. ПСТ.1.1.6. Разуме појединачне речи и једноставне изразе из текстова савремене музике. 
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА ПСТ.1.1.7. Разуме кратке поруке које се односе на једноставне информације и непосредно окружење (нпр. писма, мејлови итд.). ПСТ.1.1.8. 
Разуме кратка, појединачна упутства која се тичу његових непосредних потреба, уколико укључују визуелне елементе. ПСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и најважније 
информације у једноставним врстама текстова (кратке приче, извештаји, огласи, временске прогнозе и сл.) уз одговарајуће илустративне елементе. 
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УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ ПСТ.1.1.10. Успоставља и одржава друштвени контакт користећи једноставна језичка средстава приликом поздрављања, представљања, 
добродошлице, окончања комуникације, захваљивања, извињавања, давања података о себи, распитивања о основним подацима који се тичу саговорника (нпр. ко је, одакле је, 
чиме се бави итд.). ПСТ.1.1.11. Уз дуже паузе и уз помоћ саговорника, саопштава основне информације о себи и свом непосредном окружењу, тражи одређени предмет, 
користећи кратке једноставне исказе. ПСТ.1.1.12. Уз дуже паузе, описује или представља људе, предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене активности користећи 
најједноставнија језичка средства. ПСТ.1.1.13. Поставља једноставна питања о темама које одговарају његовим интересовањима (слободно време, хоби, школа, породица, 
другови) и одговара на слична питања саговорника. ПСТ.1.1.14. Поставља и одговара на питања која се односе на изражавање допадања и недопадања, слагања и неслагања 
користећи једноставна језичка средства. ПСТ.1.1.15. Формулише молбе и извињења. 
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ПСТ.1.1.16. Пише једноставне податке о себи и лицима из блиског окружења, у обрасцима, упитницима или табелама. ПСТ.1.1.17. Пише краће 
белешке о важним информацијама и тренутним потребама. ПСТ.1.1.18. Писаним путем доставља/тражи основне информације о себи/другима. ПСТ.1.1.19. Пише кратке и 
једноставне поруке (нпр. СМС, имејл, објаве на друштвеним мрежама) у којима се захваљује, извињава или нешто честита. ПСТ.1.1.20. Повезује неколико кратких исказа у 
кратак, везани текст о блиским темама. 
МЕДИЈАЦИЈА ПСТ.1.1.21. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих текстова опште информативне природе (плаката, транспарената, 
јеловника...). ПСТ.1.1.22. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког усменог исказа на страном језику. ПСТ.1.1.23. На матерњем језику 
саопштава основну тему и најопштији садржај кратког писаног текста на страном језику. 
 ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА ПСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне интонацијске схеме 
(нарочито упитну). ПСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику. ПСТ.1.2.3. Познаје и користи ограничен број фреквентних морфолошких облика и синтаксичких структура у 
оквиру наученог репертоара језичких средстава. ПСТ.1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за обављање основних комуникативних активности. 
 ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА ПСТ.1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, 
разонода). ПСТ.1.3.2. Зна за регије и државе у којима се страни језик користи као већински. ПСТ.1.3.3. Познаје најзначајније историјске догађаје циљних култура. ПСТ.1.3.4. 
Познаје неколико најпознатијих историјских и савремених личности циљних култура; наводи и на матерњем језику даје основне податке о некој личности из циљних култура за 
коју показује интересовање. ПСТ.1.3.5. Познаје неколико најпознатијих културних остварења циљних култура; наводи и описује на матерњем језику неколико локација циљних 
култура за које показује интересовање. 

Средњи ниво 

ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРАПСТ.2.1.1. Разуме краће низове (2-3) саопштења, упутстава, молби који се односе на његове потребе и интересовања. ПСТ.2.1.2. Разуме основни смисао 
и главне информације из разговора двоје или више (са) говорника о блиским и познатим темама, уколико се говори разговетно и умереним темпом. ПСТ.2.1.3. Разуме основни 
смисао и главне информације споријих, јасно артикулисаних монолошких излагања и прича о познатим и узрасно адекватним темама, уз одговарајућу визуелну подршку, паузе и 
понављања. ПСТ.2.1.4. Разуме основни смисао и главне информације из подкаста, радио и телевизијских емисија о познатим и узрасно адекватним темама, уколико се говори 
споро и разговетно. ПСТ.2.1.5. Разуме општи смисао и фреквентне фразе и изразе једноставнијих текстова из савремене музике. 
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА ПСТ.2.1.6. Разуме општи смисао и главне информације у краћим порукама, писмима, мејловима о блиским темама. ПСТ.2.1.7. Разуме краће 
низове (2-3) упутстава која се тичу његових непосредних потреба (нпр. оријентација у простору, употреба уређаја и апарата, правила игре и сл.), праћених визуелним елементима. 
ПСТ.2.1.8. Разуме општи смисао и главне информације у краћим текстовима, различитих врста и једноставне садржине, са интернета или других писаних медија, о познатим и 
узрасно адекватним темама. ПСТ.2.1.9. Разуме општи смисао једноставних књижевних текстова прилагођених узрасту и интересовањима. ПСТ.2.1.10. Разуме општи смисао и 
једноставније формулације у текстовима савремене музике. ПСТ.2.1.11. Разуме смисао једноставних рекламних порука уколико не садрже игру речи или неко 
конотативно/скривено/метафорично значење. 
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ ПСТ.2.1.12. Успева да поведе и/или одржи разговор на блиске и познате теме. ПСТ.2.1.13. Уз краће паузе и минималну помоћ саговорника, размењује 
информације, тражи одређени предмет, објашњење, услугу, повезујући неколико краћих исказа у смислену целину. ПСТ.2.1.14. Уз краће паузе, описује себе и своје непосредно 
окружење, свакодневне активности, искуства из прошлости користећи једноставна језичка средства. ПСТ.2.1.15. Поставља и одговара на 2-3 повезана питања, о познатим темама, 
у вези са личним потребама, интересовањима, обавезама, жељама, уз одговарајућу помоћ саговорника и понављање. ПСТ.2.1.16. Исказује допадање и недопадање, слагање и 
неслагање и једноставним језичким средствима даје кратко објашњење. ПСТ.2.1.17. Размењује основне информације о плановима и обавезама. ПСТ.2.1.18. Једноставним 
језичким средствима пореди људе, ствари и појаве. ПСТ.2.1.19. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ вербалним и невербалним средствима. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
ПСТ.2.1.20. Писаним путем доставља/тражи или преноси детаљније информације, обавештења или податке о себи и другима. ПСТ.2.1.21. Пише једноставна лична писма, поруке, 
мејлове у којима се са пријатељима и познаницима договара о активностима или одговара на питања. ПСТ.2.1.22. Саставља краће текстове о себи, својој породици и непосредном 
окружењу. ПСТ.2.1.23. Описује искуства, активности и догађаје из прошлости користећи једноставније језичке структуре и увежбану лексику. 
МЕДИЈАЦИЈА ПСТ.2.1.24. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних текстова опште информативне 
природе. ПСТ.2.1.25. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег усменог исказа. ПСТ.2.1.26. На матерњем језику саопштава основну тему и 
најважније информације краћег писаног текста. ПСТ.2.1.27. На страном језику саопштава туристима најједноставније информације које су тражили од трећег лица (назив улице, 
број линије у градском саобраћају, цену). 
ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА ПСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења (акценти, 
интонација, дужина). ПСТ.2.2.2. Правилно записује фреквентне и увежбане речи, познаје и примењује одређени број основних правописних правила. ПСТ.2.2.3. Познаје и 
користи једноставније граматичке елементе и конструкције. ПСТ.2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и вишечланих конструкција за исказивање свакодневних 
конкретних активности и потреба. 
ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА ПСТ.2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у свакодневном животу (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, 
разонода). ПСТ.2.3.2. Познаје основне елементе у области умећа живљења (начин обраћања и поздрављања, тачност, конвенције и сл.). ПСТ.2.3.3. Препознаје најкритичније 
обрасце понашања који су непримерени/неприкладни у контексту циљних култура. ПСТ.2.3.4. Препознаје најчешће стереотипе у вези са својом и циљним културама. 21 
ПСТ.2.3.5. Познаје основне одлике регија и држава у којима се страни језик користи као већински. ПСТ.2.3.6. Познаје животне услове који владају у појединим екосистемима 
света (клима, географске одлике и сл.) где се користи страни језик. ПСТ.2.3.7. Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости циљних култура. 
ПСТ.2.3.8. Представља и укратко описује на циљном језику неколико познатих личности и појава из циљних култура, као и оне за које показује интересовање. 

Напредни ниво ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  
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РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА ПСТ.3.1.1. Разуме дуже низове саопштења, упутстава, молби итд. који се тичу његових потреба и интересовања. ПСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и 
главне информације у аутентичном разговору два или више (са)говорника, уколико се говори разговетно и умереним темпом. ПСТ.3.1.3. Разуме основни смисао и главне 
информације јасно артикулисаних монолошких излагања, прича, презентација и предавања на узрасно адекватне и блиске теме, уз одговарајућу визуелну подршку. ПСТ.3.1.4. 
Разуме основни смисао и може да издвоји главне информације из аутентичних подкаста, радио и телевизијских емисија о познатим, узрасно адекватним темама (нпр. репортажа, 
научно-популарних, документарних, играних, анимираних филмова, спотова) које слуша/гледа у смисленим целинама. ПСТ.3.1.5. Разуме општи смисао и већину фраза и израза 
сложенијих разговетних текстова савремене музике. 
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА ПСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и може да издвоји већину релевантних информација у порукама, писмима и мејловима о блиским темама. 
ПСТ.3.1.7. Разуме упутства која се односе на сналажење на јавним местима (нпр. руковање апаратима и уређајима, упозорења, безбедносне информације и сл.). ПСТ.3.1.8. Разуме 
општи смисао и главне информације различитих врста текстова са интернета или других писаних медија који су у складу са узрастом и интересовањима ученика. ПСТ.3.1.9. 
Разуме главне идеје, поруке и специфичне информације адаптираних верзија белетристике за младе. ПСТ.3.1.10. На основу смисла читавог текста и садржаја појединачних 
делова открива значења непознатих речи и конструкција. ПСТ.3.1.11. Разуме експлицитно изражена осећања, жеље и расположења. ПСТ.3.1.12. Разуме општи смисао и већину 
фраза и израза у текстовима из савремене музике. ПСТ.3.1.13. Разуме смисао једноставних рекламних порука. 
ПСТ.3.1.14. Проналази потребне информације у речницима, енциклопедијама, брошурама и на интернет страницама. ПСТ.3.1.15. Разуме и може да издвоји потребне 
информације из табела, графикона, информатора и сл. 
 УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ ПСТ.3.1.16. Течно и с лакоћом описује себе и околину, школски контекст и приватан живот, свакодневне навике, искуства/догађаје из прошлости и 
планове за будућност. ПСТ.3.1.17. Учествује у неформалном и формалном разговору (нпр. са наставницима, службеним лицима и сл.), поставља и одговара на неколико питања у 
низу на познате теме у вези са личним потребама, интересовањима, обавезама, жељама, уз евентуалну помоћ и понављање. ПСТ.3.1.18. Објашњава зашто му се нешто допада или 
не допада, зашто се слаже или не слаже, зашто нешто воли или не; на једноставан начин износи и образлаже своје ставове и мишљење. ПСТ.3.1.19. Објашњава оно што не разуме, 
уме да тражи помоћ и да изрази мишљење/потребу расположивим језичким средствима. ПСТ.3.1.20. На једноставан начин излаже на задату тему и одговара на питања која се 
односе на њу. ПСТ.3.1.21. Описује и тумачи податке из табела, графикона, информатора и сл. ПСТ.3.1.22. Резимира текст који слуша или чита ослањајући се у мањој мери на 
језичка средства која се у њему појављују. 
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ПСТ.3.1.23. Пише обична и електронска писма у којима са пријатељима и познаницима договара активности и једноставним језичким средствима 
обрађује/спомиње узрасно релевантне теме. ПСТ.3.1.24. Пише краће текстове од неколико логички повезаних реченица о узрасно релевантним темама (о себи, друштвеном и 
природном окружењу, аспектима приватног и школског живота). ПСТ.3.1.25. Прецизно описује искуства, активности и догађаје из садашњости и прошлости у виду 
дескриптивних и наративних текстова користећи познате сложеније језичке структуре и адекватну лексику. ПСТ.3.1.26. Пише кратке приче од понуђеног језичког материјала на 
узрасно адекватне теме. ПСТ.3.1.27. Резимира/парафразира одслушан или прочитан текст, ослањајући се минимално на језичка средства која се у њему појављују. ПСТ.3.1.28. 
Описује и тумачи податке из табела, графикона, информатора и сл. 
МЕДИЈАЦИЈА ПСТ.3.1.29. На матерњем језику саопштава основну тему и појединачне информације нешто опширнијег усменог исказа, примереног узрасту и интересовањима. 
ПСТ.3.1.30. На матерњем језику преноси саговорнику тему, садржај и главне информације из краћих и једноставнијих писаних текстова (новинских и књижевних), примерених 
узрасту и интересовањима. 
ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА ПСТ.3.2.1. Углавном коректно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у тежим комбинацијама гласова, уз поштовање акценатско-
интонацијских правила или уз мање неправилности које не угрожавају разумевање поруке коју жели да саопшти. ПСТ.3.2.2. Записује речи и изразе уз минималне ортографске 
неправилности које не ремете разумевање датог записа; познаје и примењује фреквентна правописна правила. ПСТ.3.2.3. Познаје и користи одређени број граматичких елемената 
и конструкција, укључујући и најчешће изузетке, као и основне начине творбе и флексије именица, глагола, придева, прилога. ПСТ.3.2.4. Користи фреквентне лексичке елементе 
који се односе на теме и ситуације из његовог непосредног искуства. 
ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА ПСТ.3.3.1. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у различитим аспектима свакодневног живота и 
прихвата постојање разлика. ПСТ.3.3.2. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у области умећа живљења и прихвата постојање разлика; примењује 
неке основне елементе у области умећа живљења (нпр. начин обраћања и поздрављања). ПСТ.3.3.3. Разуме и избегава основне облике непримереног/неприкладног понашања у 
контексту циљних култура. ПСТ.3.3.4. Препознаје да постоји пристрасност у тумачењу културних појава и негује критичко мишљење у њиховом посматрању и разумевању. 
ПСТ.3.3.5. Познаје положај земаља у којима се користи страни језик. ПСТ.3.3.6. Познаје положај циљног језика у глобалном контексту и код нас. ПСТ.3.3.7. Познаје најтипичније 
представнике појединих екосистема света где се користи страни језик и доводи их у везу са одликама екосистема. ПСТ.3.3.8. Препознаје повезаност најважнијих појава из 
историје циљних култура и опште историје. ПСТ.3.3.9. Препознаје утицај неколико најзначајнијих личности и дела из друштвене и уметничке историје циљних култура у свету, 
које доводи у везу са друштвеним и уметничким појавама из наше историје и обрнуто.  
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Предмет: Енглески језик  Разред: шести разред Фонд часова: 72 часа годишње 

Област/
Тема  

Трај. 
прогр.
(бр.ча
сова) 

ИСХОДИ  САДРЖАЈИ  

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА 

/начин развоја 
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 
ПРАЋЕЊЕ 
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом 
и диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Интерес
овања и 
активн
ости, 

свакодн
евне 

рутине 

5 

– разуме краће 
текстове који се 
односе на 
поздрављање, 
представљање  и 
тражење / давање 
информација личне 
природе;  
– поздрави и 
отпоздрави, 
представи себе и 
другог користећи 
једно ставна 
језичка средства;  
– постави и 
одговори на 
једноставнија 
питања личне 
природе; – у 
неколико везаних 
исказа саопшти 
информације о себи 
и другима   

What’s your first/last name/surname? 
Jack, this is Andrew. He’s the new boy in our class. Hi 
Andrew. Nice to meet you. I’m glad to meet you too. 
What’s your nickname? It’s Andy. Where do you live? I 
live in Sunny Street. How do you go to school? I walk 
there/take the bus... 
What does your father do? He’s a science teacher. Have 
you got/Do you have any brothers or sisters? No, I’m an 
only child, but my mum’s got two sisters, Sophia and 
Lily. Aunt Lily is the eldest. She says I am her favourite 
nephew. This is my cousin, Bob. Where does he come 
from? He lives in Brisbane now, but he was born in 
London. Where were you born? When did you move 
there? We moved there when I was four. 
Where were you living when you started school? 
Who do you usually go out with? How long have you 
known Susan? For one year. Since last year. 
The Present Simple Tense за изражавање сталних и 
уобичајених радњи. 
The Past Simple Tense глагола to be и осталих глагола 
(правилних и неправилних). 
The Past Continuous Tense. 
The Present Perfect Tense учесталијих глагола 
(правилних и неправилних). 
Питања са Who/What/Where/When/Why... 
Питања са препозиционим глаголима. 
Употреба и изостављање чланова при ближем 
одређивању лица, у фиксним изразима (go to 
school/by car/on foot...), са основним географским 
појмовима (називима улица, градова, држава...) 

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Дигитална 
компетенција Сарадња 
Решавање проблема 
Одговорно учешће у 
демократском 
друштву  
Естетичка 
компетенција  

(немачки, српски, 
грађанско васпиатње) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму  

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна 
табла, лап 
топ 

Слушање и читање 
краћих, 
једноставнијих 
текстова који се 
односе на дате 
комуникативне 
ситуације (дијалози, 
наративни текстови, 
фор мулари и сл.); 
реаговање на усмени 
или писани импулс 
саговорника  (наставн
ика, вршњака и сл.) и 
иницирање 
комуникације; усмено 
и  писaно давање 
информација о себи и 
тражење и давање 
информација  о 
другима (СМС, имејл, 
формулари, чланске 
карте, опис 
фотографије  и сл.).   

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 

Описив
ање 

бића, 
предмет

а, 
места, 
радњи, 
стања и 
збивањ

а 

4 

– разуме 
једноставнији 
опис особа, 
биљака, 
животиња, 
предмета, појaва 
или места;  
– упореди и опише 
карактеристике 
живих бића, 
предмета, појава 
и места, користећи 
једноставнија 
језичка средства;  

What does Emma look like? She looks gorgeous. She’s 
the prettiest girl in our class. What’s he like? He’s smart 
and hard-working. Noah doesn’t care about anyone. He’s 
is selfish. My friend is sporty and good-looking, but he is 
very shy. Her clothes are cool! Samuel is as tall as his 
brother/not as(so) tall as his father. This laptop is less 
expensive than that one. It’s the least expensive laptop in 
the shop. Jacob’s room is usually tidy, but Michael’s is 
often untidy/messy. You can find his clothes everywhere. 
Why is he exhausted? Because the trip was exhausting. 
The party was really exciting. Everybody was excited. 
She looks really unhappy. How does he swim? He swims 
well. We worked hard. He was running fast. 
It is raining heavily. Are they listening carefully? 
Ten minutes from here is the biggest wheel of its kind in 
the world – the London Eye. The buildings are amazing 
/fantastic. That’s the cafe where my sister works. 
Is that the message which/that Tom sent? 
There’s somebody/nobody/no one in the street. 

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Дигитална 
компетенција Сарадња 
Одговорно учешће у 
демократском 
друштву  
Однос према здрављу 
Однос према околини  
(биологија, српски) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна 
табла, лап 
топ 

Слушање и читање 
једноставнијих описа 
живих бића, 
предмета, појава и 
места и њиховог 
поређења; усмено и 
писано описивање/ 
поређење живих бића, 
предмета, појава и 
места; израда и 
презентаци ја 
пројеката (постера, 
стрипова, ППТ-а, 
кратких аудио / видео 
записа, радио емисија 
и слично).   

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 
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There was nothing strange in his voice. Everything was 
OK. This chair’s uncomfortable. That’s impossible! 
The Present Simple Tense и The Present Continuous 
Tense за изражавање појава, радњи, стања и збивања у 
садашњости, The Past Simple Тense и The Past 
Continuous Tense за изражавање појава, радњи, стања 
и збивања у прошлости. 
Поређење придева по једнакости as...as, not so/as...as. 
Поређење придева са less и the least. 
Придеви са наставцима –ed и –ing. 
Творба и употреба прилога за начин (beautifully, 
quickly, happily, well, bаdly, fast, hard...) 
Употреба одређеног члана уз суперлатив придева. 
Употреба/изостављање одређеног члана уз називе 
места. (споменици, музеји, улице, паркови...). 
Релативне заменице who, which, that, whose, where... 
Неодређене заменице (somebody, something, anybody, 
anything, nobody, no one, nothing, everything...). 
Питања са What...like, How, Why... 
Негативни префикси un-, im-... 

Позив и 
реагова
ње на 
по зив 

за 
учешће 

у 
заједни
чкој ак
тивност

и, 
изноше

ње 
предлог

а и 
савета 

4 

– разуме једноставније 
предлоге и одговори 
на њих;  
– упути једноставан 
предлог, савет, позив;  
– пружи одговарајући 
изговор или 
одговарајуће 
оправдање;  

I’m going to the swimming pool. Would you like to 
come? Yes, please. I like swimming. 
Would you like a cup of tea? No, thank you/thanks. 
What are you doing next weekend? Do you want to come 
to my party? Yes, I’d love to. When is it? At 7.30 on 
Saturday. Do you fancy/How about a game of tennis this 
afternoon? Sorry. I can’t. I’ve got a dance class. 
Shall we go to the sports centre today? Good idea. See 
you there at 6.00 pm. That’s no good for me. What about 
5.30? Yes, sure. How about trying my new computer 
game this morning? I’m afraid I can’t. I’m looking after 
my little sister. Why don’t we go to the park? 
Let’s get out of here. That sounds good. The music is too 
loud. We could/ may/might stay here and watch DVDs. 
That’s boring. If it is cold, put on your jacket. If you 
hurry, you won’t miss the bus. If you don’t feel well, you 
should see a doctor. I’ve got the flu. You must stay in bed 
and drink lots of hot drinks. If you don’t stay up late, you 
won’t feеl tired. You shouldn’t eat too much chocolate. 
Don’t give your real name on the Internet. 
The Present Continuous Tense за унапред договорене 
радње. 
Заповедни начин. Изрази: How about...? What about...? 
Why don’t we...? Would you like...? Do you want...? 
Shall we...? Let’s... 
Модални глаголи за изражавање предлога – 
can/could/may/might. 
Модални глаголи should за давање савета. 
Први кондиционал. 

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација  
Сарадња 
Решавање проблема 
Одговорно учешће у 
демократском 
друштву  
(српски, немачки) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна 
табла, лап 
топ 

Слушање и читање 
једноставниjих 
текстова који садрже 
предлоге; усмено и 
писано преговарање 
и договарање око 
предлога и учешћа 
у заједничкој 
активности; писање 
позивнице за 
прославу / журку 
или  имејла / СМС-а 
којим се уговара 
заједничка 
активност; 
прихватање  /одбијањ
е предлога, усмено 
или писано, уз 
поштовање 
основних  норми 
учтивости  

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 

Изража
вање 

молби, 
захте 

ва, 
обавеш
тења, 

извиње
ња, и 

захвалн
ости 

4 

– разуме 
и 
једностав
не молбе 
и захтеве 
и реагује 
на њих; – 
упути 
једностав
не молбе 

Can/Could you help me with these bags, please? They’re 
too heavy. Could I have a glass of water, please? 
Could I see your exercise book, please? Yes, just a 
minute. Oh, no. I can’t find it. May I see your tickets, 
please? Here you are, sir. Thank you. 
Will you open the door for me? Sure. 
I’m so sorry for... It’s all my fault. Sorry, it was an 
accident. I didn’t mean to (break your skateboard). That’s 
all right/OK. Never mind. It doesn’t matter. 

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Дигитална 
компетенција Сарадња 
Решавање проблема 
Одговорно учешће у 
демократском 
друштву  

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна 
табла, лап 
топ 

Слушање и читање 
једноставнијих 
исказа којима се 
тражи /нуди помоћ, 
услуга, обавештње 
или се изражава 
жеља, извињење, 
захвал ност; усмено 
и писано тражење и 
давање обавештења, 
упућивање  молбе за 

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 
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и 
захтеве;  
– затражи и пружи 
кратко обавештење;  
– захвали и извине се 
на једноставан начин;  
– саопшти кратку 
поруку (телефонски 
разговор, дијалог 
уживо, СМС, писмо, 
имејл) којом се 
захваљује  

Thank you for (your help). Thank you from the bottom of 
my heart. That’s very kind of you. That means a lot to 
me. Don’t mention it. It’s nothing. You’re welcome. 
Well done. Congratulations! Happy (festival). When does 
the train for Glasgow leave? It leaves at 7.38. School 
starts at 8.45. Which book do you want? The red one. Can 
I try on those trousers, please? Which ones? The blue 
ones. 
Модални глаголи за изражавање молбе и захтева – 
can/could/may. Would you like...? Will за изражавање 
молби. 
The Present Simple Tense за изражавање утврђених 
програма, реда вожње, распореда и сл. 
Заменице one, ones. 

(српски, грађанско 
васпитање) 

у групи или 
тиму 

помоћ / услугу и 
реаговање на њу, 
изражавање жеља, 
изви њења и 
захвалности.   

Разумев
ање и 

давање 

  
упутста

ва   

4 

– разуме и следи 
једноставнија 
упутства у вези с 
уобичајеним ситуа 
цијама из 
свакодневног 
живота са визуелном 
подршком или без 
ње;  
– да једноставна 
упутства (нпр. може 
да опише како се 
нешто користи/прави, 
напише рецепт и сл.);  

Read the explanation and circle the correct words. State 
your problem and describe how you feel about it.Use the 
expressions below.Make a project about an important city 
in your town. Make a map and label the important 
places.To end the call, tap the „end call” button (typically 
a red button on the left side of your cell phone) or close 
your phone.Do not touch the adapter with wet hands. 

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Дигитална 
компетенција Сарадња 
Решавање проблема 
Одговорно учешће у 
демократском 
друштву  
(српски, ликовно, 
немачки)  

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна 
табла, лап 
топ 

Слушање и читање 
текстова који садрже 
једноставнија 
упутства (нпр.  за 
компјутерску или 
обичну игру, употребу 
апарата, рецепт за пра 
вљење јела и сл.) са 
визуелном подршком 
и без ње; усмено и 
писано давање 
упутстава.   

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 

О
пи

си
ва

њ
е 

и 
че

ст
ит

ањ
е 

 п
ра

зн
ик

а,
 

ро
ђе

нд
ан

а 
и 

зн
а 

ча
јн

их
 д

ог
ађ

ај
а,

 
че

ст
ит

ањ
е 

  

на
 у

сп
ех

у 
и 

из
ра

ж
ав

ањ
е 

 ж
аљ

ењ
а 

4 

– разуме честитку и 
одговори на њу;  
– упути пригодну 
честитку;  
– разуме и, 
примењујући 
једноставнија језичка 
средства, опише 
начин прославе 
рођендана, празника и 
важних догађаја;  

Read the explanation and circle the correct words. State 
your problem and describe how you feel about it. Use 
the expressions below.Make a project about an 
important city in your town. Make a map and label the 
important places. To end the call, tap the „end call” 
button (typically a red button on the left side of your 
cell phone) or close your phone.Do not touch the 
adapter with wet hands. 

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Дигитална 
компетенција Сарадња 
Естетичка 
компетенција  
(српски, немачки, 
ликовно)  

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна 
табла, лап 
топ 

Слушање и читање 
једноставнијих 
текстова у којима се 
описују и честитају 
празници, рођендани 
и значајни догађаји; 
описивање  празника, 
рођендана и 
значајних догађаја; 
упућивање 
пригодних 
честитки  у усменом 
и писаном облику;  

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 

Описив
ање 

догађај
а и спо 
собност

и у 
садашњ

ости 

4 

– разуме једноставније 
текстове у којима се 
описују сталне, 
уобичајене и тренутне 
радње и способности;  
– размени 
информације које 
се односе на дату 
комуникативну 
ситуа цију;  
– опише сталне, 
уобичајене и тренутне 
догађаје / активности 
и способ ности 
користећи неколико 
везаних исказа;  

She rarely takes the bus to school. 
They usually play games in their free time. 
Does James play any musical instruments? Yes, he does. 
No, he doesn’t. 
How many languages do you speak? What time do you 
usually wake up on school days? 
My sister doesn’t eat fish. 
Water freezes at zero degrees Celsius. If /When you heat 
ice, it melts. What are you looking for? I am looking for 
my glasses. I can’t find them. 
Shhh! I am trying to concentrate. What are you thinking 
about? Who are you talking to? 
Sorry, she can’t come to the phone right now. She’s 
having a shower. She is studying French in Paris. We are 
very busy these days. We are decorating the school hall. 
Look! It’s raining. It doesn’t usually rain here in summer. 
Does it rain a lot in your hometown? 
We normally grow vegetables, but this year we aren’t 
growing any. I can’t see anybody/anyone. 

Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Дигитална 
компетенција Сарадња 
Решавање проблема 
Одговорно учешће у 
демократском 
друштву  
(историја, српски, 
географија) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна 
табла, лап 
топ 

Слушање и читање 
описа и 
размењивање исказа 
у вези са 
сталним, уобичајени
м и тренутним 
догађајима / 
активностима и 
способности ма; 
усмено и писано 
описивање сталних, 
уобичајених и 
тренутних  догађаја / 
активности и 
способности  

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 
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How long has he played the guitar? For five years. /Since 
last summer. 
The Present Simple Tense за изражавање сталних и 
уобичајених радњи. 
The Present Continuous Tense за изражавање 
тренутних и привремених радњи. 
Разлике у употреби глаголских облика The Present 
Simple Tense и The Present Continuous Tense. 
The Present Perfect Simple Tense за изражавање радњи 
које су почеле у прошлости и још увек трају. 
Нулти кондиционал. 
Питања са препозиционим глаголима. 
Модални глагол can за изражавање способности. 

Описив
ање 

догађај
а и спо 
собност

и у 
прошло

сти) 

4 

– разуме краће 
текстове у којима се 
описују догађаји и 
способности у 
прошлости;  
– размени 
информације у 
вези са 
догађајима и 
способностима 
у прошлости;  
– опише у 
неколико 
краћих, везаних 
исказа догађај у 
прошлости; – 
опише неки 
историјски 
догађај, 
историјску 
личност и сл.;   

When did Columbus discover America? Who invented 
the telephone? People lived in caves a long time ago. 
We saw a good film last week. She used to wear glasses. 
Did he use to drink tea every morning? No, he didn’t. 
What did you do when you heard the noise? First, I called 
the police. What were you doing when you heard the 
noise? I was watching TV. At ten o’clock yesterday 
morning, I was cycling to school. I fell off my bike and 
hurt my knee. I couldn’t stand up. Was there anyone to 
help? No, there wasn’t. I was walking down the lane 
when I saw a beautiful lady. She was wearing a red dress 
and a big red hat. While I was sleeping, my brother was 
helping our father in the garden. She was sleeping when 
we came in. As soon as I saw them, I started to run. 
They have finished their project. They finished it 
yesterday. Who did you get the letter from? 
Have you ever been to London? Yes, I have. I was there 
last year. / No, I haven’t. I have never been to London. 
He has just arrived. I’ve already learnt to use that 
program. Have they arrived yet? They haven’t finished 
their dinner yet. 
The Past Simple Tense правилних и неправилних 
глагола, све употребе. 
The Past Continuous Tense, све употребе 
Used to. 
Контрастирање употребе и значења глаголских 
облика The Past Simple Tense и The Past Continuous 
Tense. 
The Present Perfect Simple Tense за изражавање 
искустава и радњи у неодређеној прошлости и са ever, 
never, just, аlready, yet... 
Контрастирање употребе и значења глаголских 
облика The Past Simple Tense и The Present Perfect 
Simple Tense. 
Модални глагол could за изражавање способности у 
прошлости 
Linking words and phrases (first, then, next, as soon as, 
after that, finally...). 
Питања са Who/What/Where/When/Why... 
Питања са препозиционим глаголима. 

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Дигитална 
компетенција Сарадња 
Одговорно учешће у 
демократском 
друштву  
(историја, српски, 
немачки) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна 
табла, лап 
топ 

Слушање и читање 
описа и усмено и 
писано 
размењивање исказа 
у вези са догађајима 
/ активностима и 
способностима у 
прошлости; 
описивање догађаја 
/ активности и 
способности у 
прошлости; израда 
и презентација   
пројеката о 
историјским 
догађајима, 
личностима и сл.   

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 

Искази
вање 
жеља, 

планова
, 

намера 
и 

4 

 – разуме жеље 
планове и намере и 
реагује на њих;  
– размени 
једноставне исказе у 
вези са својим и 

When I grow up, I would like/I’m going to be a web 
designer. What about you? I really want to be a 
programmer. I can’t find my keys anywhere. I’ll/I will 
help you look for them. I’ll take it, please. I’ll leave it, 
thanks. I promise I won’t be late. I believe he will be a 
great pianist. I don’t think he will make it. It will be rainy 
tomorrow. Why are you putting on your coat? I’m going 

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Дигитална 
компетенција  

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна 

Слушање и читање 
краћих текстова у 
вези са жељама, 
плановима 
и намерама; усмено и 
писано договарање о 
жељама, плановима и 

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
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предвиђ
ања 

(будуће 
радње) 

туђим жељама, плано 
вима и намерама;  
– саопшти шта он/ она 
или неко други жели, 
планира, намерава;  

to take my dog for a walk. It’s my birthday next Saturday. 
I’m going to have a big party. Look at those cars! They’re 
going to crash! What are you doing tonight? We’re 
playing football with friends. 
Would like + именица/инфинитив глагола. 
Stative verbs (want, promise, believe, think...) 
The Future Simple Tense за изражавање одлука 
донетих у тренутку говора, обећања и предвиђања на 
основу знања, искуства и 
веровања. 
Going to за изражавање планова, намера и предвиђања 
на основу чулних опажања. 
The Present Continuous Tense за изражавање унапред 
договорених/испланираних радњи. 

Одговорно учешће у 
демократском 
друштву  
(српски, ликовно, 
грађанско васпитање, 
немачки)  

Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

табла, лап 
топ 

наме рама 
(телефонски 
разговор, разговор 
уживо, СМС, имејл и 
сл.).   

усмено 

Искази
вање 

потреба
, 

интерес
овања, 
осета и 

осећања 

5 

– разуме и реагује 
на свакодневне 
изразе у вези са 
непосредним 
и конкретним 
потребама, 
осетима и 
осећањима;  
– изрази, основне 
потребе, осете и 
осећања 
једноставнијим 
језичким средствима  

I’d like to try bungee jumping. I’m interested in 
swimming. What sports are you interested in? My hobby 
is collecting badges. What’s your hobby? I’m starving. 
Shall I make a sandwich for you? Yes, please. I’m thirsty. 
Would you like some lemonade? What’s wrong/the 
matter? I’m tired of/sick of/fed up with/bored with 
playing this game. Are you tired? I’m exhausted. 
I’m cold/hot. I don’t feel well. I feel sick. Why don’t you 
go to bed? I’m nervous / frightened /upset /scared... Don’t 
worry. Everything will be all right/just fine. It’s going to 
be all right. Are you happy with your new friends? Oh, 
yes. I am so glad/happy to hear that. I’ve got/ I have a 
terrible headache. Take a painkiller. My ear hurts. I’m 
sorry to hear that. Oh dear! My finger is bleeding. Why 
don’t you put a plaster on it? I’ve sprained my ankle. Put 
some ice on it. I’m in trouble. I don’t know what to do. 
Stative verbs (be, want, hurt, have, feel, know...) 
Заповедни начин. 
Why don’t we/you + инфинитивна основа глагола. 
Would like + именица/инфинитив глагола. 
Употреба придевско-предлошких израза tireд of / sick 
of / fed up with / bored with. 
The Present Perfect Simple Tense 

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација  
Сарадња 
Решавање проблема 
Одговорно учешће у 
демократском 
друштву   

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна 
табла, лап 
топ 

Слушање и читање 
исказа у вези са 
потребама, осетима и 
осећањима; усмено и 
писано договарање у 
вези са 
задовољавањем 
потреба; предлагање 
решења у вези са 
осетима и потребама; 
усмено и 
писано  исказивање, 
својих осећања и 
реаговање на туђа.   

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 

Искази
вање 

простор
них одн

оса и 
величи

на, 
упутств

а за 
оријент
ацију у 
простор

у 

4 

– разуме једноставнија 
питања и одговори на 
њих;  
– разуме обавештења о 
простору и 
величинама;  
– опише 
специфичније 
просторне односе и 
величине 
једноставним, везан
им исказима;  

Excuse me. How do I get to...? What’s the best way to...? 
Could you tell me the way to...? Go straight on until you 
get tо (a bridge). Cross (the bridge). Turn back. Go back. 
Turn left/right into... Take the first/second turning on the 
right/left. Go along... It’s on the left/right. It’s 
opposite/behind/between/in front of/near/next to/at the 
corner/just around the corner... 
Заповедни начин. 
Предлози за изражавање положаја и просторних 
односа – in front of, behind, between, opposite... 

Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Сарадња 
Однос према околини  
Естетичка 
компетенција  
(математика, српски, 
ликовно)  

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна 
табла, лап 
топ 

Слушање и читање 
краћих текстова у 
вези са 
специфичнијим  прост
орним односима и 
величинама; усмено и 
писано 
размењивање  информ
ација у вези са 
просторним односима 
и величинама; усмено 
и  писано описивање 
просторних односа и 
величина.   

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 

Искази
вање 

времена
   

(хро
нол
ошк
ог и 
мет

5 

– разуме, тражи и 
даје 
једноставнија 
обавештења о 
хронолошком  вр
емену и 
метеоролошким 
приликама у 
ширем 

What time is it? It’s five o’clock. It is half past six. It’s 
(а) quarter to/past seven. It’s ten past/to eleven. When 
do your lessons start? At (а)quarter to nine. When do 
you have your dance classes? On Monday and 
Wednesday. I was born in January/on the first of 
January/ January thefirst.. ...on Christmas/Easter Day... 
Columbus discovered America in 1492 / in the 15th 
century. What is the weather like? It’s cold/ sunny... 
The wind is blowing. What was the weather like 

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Дигитална 
компетенција  

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна 
табла, лап 
топ 

 Слушање и читање 
једноставнијих 
текстова у вези са 
хронолошким 
временом, 
метеоролошким 
приликама и 
климатским условима; 
усмено и писано 

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 
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еор
о 

лош
ког)  

комуникативном  
контексту;  
– опише дневни / 
недељни распоред 
активности;  
– опише 
метеоролошке 
прилике и климатске 
услове у својој 
земљи и једној од 
земаља циљне 
културе 
једноставним 
језичким 
средствима;  

yesterday? It was foggy /cloudy/windy... It didn’t rain, 
it snowed. It is usually warm in spring/hotin 
summer/freezing in winter. It’s wetter in the west than 
in the east. It ismuch drier in Australia than in 
Serbia.The Present Simple Tense за изражавање 
утврђених програма, плановаи распореда (ред 
вожње, ТВ/ биоскопски програм и сл.) и уобичаје-
них радњи.The Present Continuous Tense за 
изражавање тренутних и привремених радњиThe 
Past Simple Tensе.Предлози за изражавање времена 
– in, on, at, to, past, after...Питања са When, What 
(time/day)...Редни бројеви до 100. 

Одговорно учешће у 
демократском 
друштву  
Однос према здрављу 
Однос према околини  
(математика, српски, 
географија, историја) 

рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

тражење и давање 
информација о 
времену 
дешавања  неке 
активности, 
метеоролошким 
приликама и 
климатским 
условима  у ширем 
комуникативном 
контексту;  

Изрица
ње 

дозвола
, забра 

на, 
правил

а 
понаша

ња и 
обавеза 

4 

– разуме и реагује на 
једноставније 
забране, своје и туђе 
обавезе; – размени 
једноставније 
информације које се 
односе на забране 
и правила понашања 
у школи и на јавном 
месту (у превозном 
средству, спортском 
центру, биоскопу, 
зоолошком врту и 
сл.) као и на своје и 
туђе обавезе;  
– представи правила 
понашања, забране и 
листу својих и туђих 
обаве за користећи 
одговарајућа језичка 
средства;  

Don’t throw litter around. Save energy. Turn off lights 
when not in use. You can/can’t sit here. The seat is/isn’t 
free. Can I use your mobile phone? Sure. You mustn’t use 
calculators during the exam. Students must turn off their 
phones in the classroom. Do you have to wear a uniform 
at your school? John can’t come because he has to work. 
I must get up early tomorrow morning. I don’t have to 
take my dog for a walk every day/tomorrow. My parents 
let me go out at weekends. They won’t let us feed the 
animals. Our head teacher made us clean our classroom 
last Friday. John couldn’t come because he had to work. 
He didn’t have to come early yesterday. You should slow 
down, you shouldn’t run down the corridor. 
Заповедни начин. 
Модални глаголи за изражавање дозволе, забране, 
правила понашања и присуство/одсуство обавезе – 
can/can’t, must/mustn’t, have 
to/don’t/doesn’t have to, had to/didn’t have to, 
shoud/shouldn’t. 
Let/Make + инфинитивна основа глагола. 

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Дигитална 
компетенција Сарадња 
Решавање проблема 
Одговорно учешће у 
демократском 
друштву  
Однос према околини  
(српски, грађанско 
васпитање) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна 
табла, лап 
топ 

Слушање и читање 
исказа у вези са 
забранама, правилима 
понашања и обавезама; 
постављање питања у 
вези са забранама, 
правилима понашања и 
обавезама и одговарање 
на њих; усмено и 
писано  саопштавање 
забрана, правила 
понашања и обавеза 
(нпр. креирање  постера 
са правилима 
понашања, списка 
обавеза и сл 

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 

Припада
ње и 

поседов
ање 

4 

– разуме и 
формулише 
једноставније изразе 
који се односе на 
поседо вање и 
припадност;  
– пита и каже шта неко 
има / нема и чије је 
нешто;  

Is this your dog? No, it’s Steve’s dog. Whose house is 
this? It’s Jane and Sally’s house. They’re Jane’s and 
Sally’s bags. These are the children’s toys. That’s my 
parents’ car. This is my blanket. This blanket is mine. 
This isn’t your card. It’s hers. I’ve got/I have a ruler. 
Have you got/Do you have a pen? Sally hasn’t got 
/doesn’t have an umbrella. 
Саксонски генитив са именицом у једнини и множини 
(правилна и неправилна множина) – my friend’s/ 
friends’/ children’s books. 
Присвојне заменице mine, yours... 
Питања са Whose. 

Сарадња 
Решавање проблема 
Одговорно учешће у 
демократском 
друштву  
(српски, немачки, 
математика) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна 
табла, лап 
топ 

Слушање и читање 
једноставнијих текстова 
с исказима у којима се 
говори шта неко 
има/нема или чије је 
нешто; постављање 
питања у вези са датом 
комуникативном 
ситуацијом и 
одговарање на њих. 

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 

Хобији, 
спорт, 
активно
сти 

4 

– разуме и реагује на 
једноставније исказе 
који се односе на 
описива ње 
интересовања, хобија и 
изражавање допадања и 
недопадања; – опише 
своја и туђа 
интересовања и хобије 
и изрази допадање и 
недопадање уз 

I love working with people. I don’t like skiing. I’m bad at 
it. What do/don’t you like doing? 
Peter hates watching horror films. He enjoys playing 
video games. I can’t/couldn’t stand the heat. 
My favourite sport is tennis. What’s your favourite sport? 
What are your hobbies and interests? 
Fifteen out of thirty people like tennis – eight boys and 
seven girls. 
Придевско-предлошке фразе – interested in, good/bad 
at, crazy about... 
Глаголи like/love/hate/enjoy/can’t stand + глаголска 
именица 

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Сарадња 
Однос према здрављу 
Естетичка 
компетенција  
(српски, немачки, 
биологија)  

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна 
табла, лап 
топ 

Слушање и читање 
једноставнијих текстова 
у вези са нечијим инте 
ресовањима, хобијима и 
стварима које воли / не 
воли, које му / joj 
се свиђају / не свиђају;  
Размена информација о 
својим и туђим 
интересовањима, 
хобијима, допадању и 
недопадању  

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 
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једноставно 
образложење; 

Питања са What, Who, Why ... 
В

ер
ба

лн
а 

и 
не

ве
рб

ал
на

 
ко

му
ни

ка
ци

ја
, к

он
ве

нц
иј

е 
по

на
ш

ањ
а 

и 
оп

хо
ђе

њ
а 

4 

– разуме и формулише 
једноставније исказе 
којима се тражи мишље 
ње, изражава 
слагање/неслагање; 

Tea is better than coffee. Of course. That’s true. You are 
right. 
The food was great! I disagree/don’t agree with you. It 
was awful. 
I think we should help him. Yes, I agree with you. He 
always helps his friends. 
I enjoy skiing. Me too. 
I don’t think he will win the race. Well, I do. No chance! 
I don’t believe it! That’s right! That’s wrong! 
Stative verbs (think, like, agree, believe...) 
Питања са What, Why, How ... 

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација  
Сарадња 
Одговорно учешће у 
демократском 
друштву   

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна 
табла, лап 
топ 

Слушање и читање 
једноставнијих 
текстова у вези са 
тражењем ми шљења 
и изражавањем 
слагања/неслагања; 
усмено и писано 
тражење мишљења и 
изражавање слагања и 
неслагања.   

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 

Изражав
ање 

количин
е, 

бројева 
и цена 

5 

– разуме 
једноставније изразе 
који се односе на 
количину нечега; – 
пита и каже колико 
нечега има/ нема, 
користећи 
једноставија 
језичка  средства;  
– на једноставан 
начин затражи 
артикле у 
продавници 
једноставним израз
има за количину, 
наручи јело и/или 
пиће у ресторану и 
пита/ каже/ 
израчуна колико 
нешто кошта;   

How many people are there (in the park)? There are two 
men/women and three children (in the park). How much 
fruit do we have? There isn’t much fruit in the bowl. 
There aren’t many books on the shelves. A lot of/Lots of 
people went to the match. A lot of/Lots of snow falls in 
winter. There were loads of apples on the table. 
There is a little lemonade in the bottle. There are a few 
apples. How much is this? It’s € 2,365 (two thousand, 
three hundred and sixty-five euros). That’s £ 245 (two 
hundred and forty-five pounds)/ $300 (three hundred 
dollars). In my school, 60% of children eat junk food. 
Основни бројеви преко 1000. 
Правилна множина именица. 
Множина именица које се завршавају на -y, -f/fe: 
strawberries, shelves, knives... 
Множина именица које се завршавају на –o: kilos, 
potatoes... 
Синкретизам једнине и множине: sheep, fish... 
Најчешћи облици неправилне множине (men, women, 
children, people, feet, teeth, mice....). 
Бројиве и небројиве именице – pounds, money... 
Квантификатори – much, many, a lot of, lots of, loads 
of, a few, a little. Питања са How much/many. 

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Дигитална 
компетенција Сарадња 
Решавање проблема 
Одговорно учешће у 
демократском 
друштву  
Однос према здрављу 
Однос према околини  
Естетичка 
компетенција  
(математика, српски, 
биологија) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна 
табла, лап 
топ 

Слушање и читање 
једноставнијих 
текстова који говоре о 
количини нечега; 
постављање питања у 
вези с количином и 
одговарање на 
њих, усмено и писано; 
слушање и читање 
текстова на теме 
поруџбине 
у  ресторану, 
куповине, играње 
улога (у ресторану, у 
продавници, у ку 
хињи …); писање 
списка за куповину; 
записивање и 
рачунање цена., 
тумачење рецепата   

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 

О
бр

аз
ов

ни
 с

та
нд

ар
ди

 

Основни 
ниво 

ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА ПСТ.1.1.1. Разуме фреквентне речи и једноставне изразе у јасно контекстуализованом и спором говору. ПСТ.1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања која 
се односе на једноставне информације и непосредно окружење. ПСТ.1.1.3. Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро изговорена упутства. ПСТ.1.1.4. Разуме кратка саопштења и 
питања која се односе на познате/блиске теме. ПСТ.1.1.5. Разуме предмет једноставног разговора других лица о познатим/блиским темама (нпр. личне и породичне ствари, непосредно 
окружење) уколико се говори споро и разговетно. ПСТ.1.1.6. Разуме појединачне речи и једноставне изразе из текстова савремене музике. 
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА ПСТ.1.1.7. Разуме кратке поруке које се односе на једноставне информације и непосредно окружење (нпр. писма, мејлови итд.). ПСТ.1.1.8. 
Разуме кратка, појединачна упутства која се тичу његових непосредних потреба, уколико укључују визуелне елементе. ПСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и најважније информације у 
једноставним врстама текстова (кратке приче, извештаји, огласи, временске прогнозе и сл.) уз одговарајуће илустративне елементе. 
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ ПСТ.1.1.10. Успоставља и одржава друштвени контакт користећи једноставна језичка средстава приликом поздрављања, представљања, добродошлице, 
окончања комуникације, захваљивања, извињавања, давања података о себи, распитивања о основним подацима који се тичу саговорника (нпр. ко је, одакле је, чиме се бави итд.). 
ПСТ.1.1.11. Уз дуже паузе и уз помоћ саговорника, саопштава основне информације о себи и свом непосредном окружењу, тражи одређени предмет, користећи кратке једноставне 
исказе. ПСТ.1.1.12. Уз дуже паузе, описује или представља људе, предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене активности користећи најједноставнија језичка средства. 
ПСТ.1.1.13. Поставља једноставна питања о темама које одговарају његовим интересовањима (слободно време, хоби, школа, породица, другови) и одговара на слична питања 
саговорника. ПСТ.1.1.14. Поставља и одговара на питања која се односе на изражавање допадања и недопадања, слагања и неслагања користећи једноставна језичка средства. 
ПСТ.1.1.15. Формулише молбе и извињења. 
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ПСТ.1.1.16. Пише једноставне податке о себи и лицима из блиског окружења, у обрасцима, упитницима или табелама. ПСТ.1.1.17. Пише краће белешке о 
важним информацијама и тренутним потребама. ПСТ.1.1.18. Писаним путем доставља/тражи основне информације о себи/другима. ПСТ.1.1.19. Пише кратке и једноставне поруке 
(нпр. СМС, имејл, објаве на друштвеним мрежама) у којима се захваљује, извињава или нешто честита. ПСТ.1.1.20. Повезује неколико кратких исказа у кратак, везани текст о 
блиским темама. 
МЕДИЈАЦИЈА ПСТ.1.1.21. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих текстова опште информативне природе (плаката, транспарената, 
јеловника...). ПСТ.1.1.22. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког усменог исказа на страном језику. ПСТ.1.1.23. На матерњем језику саопштава 
основну тему и најопштији садржај кратког писаног текста на страном језику. 
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 ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА ПСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне интонацијске схеме 
(нарочито упитну). ПСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику. ПСТ.1.2.3. Познаје и користи ограничен број фреквентних морфолошких облика и синтаксичких структура у 
оквиру наученог репертоара језичких средстава. ПСТ.1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за обављање основних комуникативних активности. 
 ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА ПСТ.1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, разонода). 
ПСТ.1.3.2. Зна за регије и државе у којима се страни језик користи као већински. ПСТ.1.3.3. Познаје најзначајније историјске догађаје циљних култура. ПСТ.1.3.4. Познаје неколико 
најпознатијих историјских и савремених личности циљних култура; наводи и на матерњем језику даје основне податке о некој личности из циљних култура за коју показује 
интересовање. ПСТ.1.3.5. Познаје неколико најпознатијих културних остварења циљних култура; наводи и описује на матерњем језику неколико локација циљних култура за које 
показује интересовање. 

Средњи 
ниво 

ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРАПСТ.2.1.1. Разуме краће низове (2-3) саопштења, упутстава, молби који се односе на његове потребе и интересовања. ПСТ.2.1.2. Разуме основни смисао и 
главне информације из разговора двоје или више (са) говорника о блиским и познатим темама, уколико се говори разговетно и умереним темпом. ПСТ.2.1.3. Разуме основни смисао и 
главне информације споријих, јасно артикулисаних монолошких излагања и прича о познатим и узрасно адекватним темама, уз одговарајућу визуелну подршку, паузе и понављања. 
ПСТ.2.1.4. Разуме основни смисао и главне информације из подкаста, радио и телевизијских емисија о познатим и узрасно адекватним темама, уколико се говори споро и разговетно. 
ПСТ.2.1.5. Разуме општи смисао и фреквентне фразе и изразе једноставнијих текстова из савремене музике. 
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА ПСТ.2.1.6. Разуме општи смисао и главне информације у краћим порукама, писмима, мејловима о блиским темама. ПСТ.2.1.7. Разуме краће 
низове (2-3) упутстава која се тичу његових непосредних потреба (нпр. оријентација у простору, употреба уређаја и апарата, правила игре и сл.), праћених визуелним елементима. 
ПСТ.2.1.8. Разуме општи смисао и главне информације у краћим текстовима, различитих врста и једноставне садржине, са интернета или других писаних медија, о познатим и узрасно 
адекватним темама. ПСТ.2.1.9. Разуме општи смисао једноставних књижевних текстова прилагођених узрасту и интересовањима. ПСТ.2.1.10. Разуме општи смисао и једноставније 
формулације у текстовима савремене музике. ПСТ.2.1.11. Разуме смисао једноставних рекламних порука уколико не садрже игру речи или неко конотативно/скривено/метафорично 
значење. 
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ ПСТ.2.1.12. Успева да поведе и/или одржи разговор на блиске и познате теме. ПСТ.2.1.13. Уз краће паузе и минималну помоћ саговорника, размењује 
информације, тражи одређени предмет, објашњење, услугу, повезујући неколико краћих исказа у смислену целину. ПСТ.2.1.14. Уз краће паузе, описује себе и своје непосредно 
окружење, свакодневне активности, искуства из прошлости користећи једноставна језичка средства. ПСТ.2.1.15. Поставља и одговара на 2-3 повезана питања, о познатим темама, у 
вези са личним потребама, интересовањима, обавезама, жељама, уз одговарајућу помоћ саговорника и понављање. ПСТ.2.1.16. Исказује допадање и недопадање, слагање и неслагање 
и једноставним језичким средствима даје кратко објашњење. ПСТ.2.1.17. Размењује основне информације о плановима и обавезама. ПСТ.2.1.18. Једноставним језичким средствима 
пореди људе, ствари и појаве. ПСТ.2.1.19. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ вербалним и невербалним средствима. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ПСТ.2.1.20. Писаним путем 
доставља/тражи или преноси детаљније информације, обавештења или податке о себи и другима. ПСТ.2.1.21. Пише једноставна лична писма, поруке, мејлове у којима се са 
пријатељима и познаницима договара о активностима или одговара на питања. ПСТ.2.1.22. Саставља краће текстове о себи, својој породици и непосредном окружењу. ПСТ.2.1.23. 
Описује искуства, активности и догађаје из прошлости користећи једноставније језичке структуре и увежбану лексику. 
МЕДИЈАЦИЈА ПСТ.2.1.24. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних текстова опште информативне 
природе. ПСТ.2.1.25. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег усменог исказа. ПСТ.2.1.26. На матерњем језику саопштава основну тему и 
најважније информације краћег писаног текста. ПСТ.2.1.27. На страном језику саопштава туристима најједноставније информације које су тражили од трећег лица (назив улице, број 
линије у градском саобраћају, цену). 
ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА ПСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења (акценти, интонација, 
дужина). ПСТ.2.2.2. Правилно записује фреквентне и увежбане речи, познаје и примењује одређени број основних правописних правила. ПСТ.2.2.3. Познаје и користи једноставније 
граматичке елементе и конструкције. ПСТ.2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и вишечланих конструкција за исказивање свакодневних конкретних активности и 
потреба. 
ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА ПСТ.2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у свакодневном животу (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, разонода). 
ПСТ.2.3.2. Познаје основне елементе у области умећа живљења (начин обраћања и поздрављања, тачност, конвенције и сл.). ПСТ.2.3.3. Препознаје најкритичније обрасце понашања 
који су непримерени/неприкладни у контексту циљних култура. ПСТ.2.3.4. Препознаје најчешће стереотипе у вези са својом и циљним културама. 21 ПСТ.2.3.5. Познаје основне 
одлике регија и држава у којима се страни језик користи као већински. ПСТ.2.3.6. Познаје животне услове који владају у појединим екосистемима света (клима, географске одлике и 
сл.) где се користи страни језик. ПСТ.2.3.7. Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости циљних култура. ПСТ.2.3.8. Представља и укратко 
описује на циљном језику неколико познатих личности и појава из циљних култура, као и оне за које показује интересовање.  

Напредни 
ниво 

ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА ПСТ.3.1.1. Разуме дуже низове саопштења, упутстава, молби итд. који се тичу његових потреба и интересовања. ПСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и главне 
информације у аутентичном разговору два или више (са)говорника, уколико се говори разговетно и умереним темпом. ПСТ.3.1.3. Разуме основни смисао и главне информације јасно 
артикулисаних монолошких излагања, прича, презентација и предавања на узрасно адекватне и блиске теме, уз одговарајућу визуелну подршку. ПСТ.3.1.4. Разуме основни смисао и 
може да издвоји главне информације из аутентичних подкаста, радио и телевизијских емисија о познатим, узрасно адекватним темама (нпр. репортажа, научно-популарних, 
документарних, играних, анимираних филмова, спотова) које слуша/гледа у смисленим целинама. ПСТ.3.1.5. Разуме општи смисао и већину фраза и израза сложенијих разговетних 
текстова савремене музике. 
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА ПСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и може да издвоји већину релевантних информација у порукама, писмима и мејловима о блиским темама. 
ПСТ.3.1.7. Разуме упутства која се односе на сналажење на јавним местима (нпр. руковање апаратима и уређајима, упозорења, безбедносне информације и сл.). ПСТ.3.1.8. Разуме 
општи смисао и главне информације различитих врста текстова са интернета или других писаних медија који су у складу са узрастом и интересовањима ученика. ПСТ.3.1.9. Разуме 
главне идеје, поруке и специфичне информације адаптираних верзија белетристике за младе. ПСТ.3.1.10. На основу смисла читавог текста и садржаја појединачних делова открива 
значења непознатих речи и конструкција. ПСТ.3.1.11. Разуме експлицитно изражена осећања, жеље и расположења. ПСТ.3.1.12. Разуме општи смисао и већину фраза и израза у 
текстовима из савремене музике. ПСТ.3.1.13. Разуме смисао једноставних рекламних порука. 
ПСТ.3.1.14. Проналази потребне информације у речницима, енциклопедијама, брошурама и на интернет страницама. ПСТ.3.1.15. Разуме и може да издвоји потребне информације из 
табела, графикона, информатора и сл. 
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 УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ ПСТ.3.1.16. Течно и с лакоћом описује себе и околину, школски контекст и приватан живот, свакодневне навике, искуства/догађаје из прошлости и 
планове за будућност. ПСТ.3.1.17. Учествује у неформалном и формалном разговору (нпр. са наставницима, службеним лицима и сл.), поставља и одговара на неколико питања у низу 
на познате теме у вези са личним потребама, интересовањима, обавезама, жељама, уз евентуалну помоћ и понављање. ПСТ.3.1.18. Објашњава зашто му се нешто допада или не 
допада, зашто се слаже или не слаже, зашто нешто воли или не; на једноставан начин износи и образлаже своје ставове и мишљење. ПСТ.3.1.19. Објашњава оно што не разуме, уме да 
тражи помоћ и да изрази мишљење/потребу расположивим језичким средствима. ПСТ.3.1.20. На једноставан начин излаже на задату тему и одговара на питања која се односе на њу. 
ПСТ.3.1.21. Описује и тумачи податке из табела, графикона, информатора и сл. ПСТ.3.1.22. Резимира текст који слуша или чита ослањајући се у мањој мери на језичка средства која 
се у њему појављују. 
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ПСТ.3.1.23. Пише обична и електронска писма у којима са пријатељима и познаницима договара активности и једноставним језичким средствима 
обрађује/спомиње узрасно релевантне теме. ПСТ.3.1.24. Пише краће текстове од неколико логички повезаних реченица о узрасно релевантним темама (о себи, друштвеном и 
природном окружењу, аспектима приватног и школског живота). ПСТ.3.1.25. Прецизно описује искуства, активности и догађаје из садашњости и прошлости у виду дескриптивних и 
наративних текстова користећи познате сложеније језичке структуре и адекватну лексику. ПСТ.3.1.26. Пише кратке приче од понуђеног језичког материјала на узрасно адекватне 
теме. ПСТ.3.1.27. Резимира/парафразира одслушан или прочитан текст, ослањајући се минимално на језичка средства која се у њему појављују. ПСТ.3.1.28. Описује и тумачи податке 
из табела, графикона, информатора и сл. 
МЕДИЈАЦИЈА ПСТ.3.1.29. На матерњем језику саопштава основну тему и појединачне информације нешто опширнијег усменог исказа, примереног узрасту и интересовањима. 
ПСТ.3.1.30. На матерњем језику преноси саговорнику тему, садржај и главне информације из краћих и једноставнијих писаних текстова (новинских и књижевних), примерених 
узрасту и интересовањима. 
ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА ПСТ.3.2.1. Углавном коректно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у тежим комбинацијама гласова, уз поштовање акценатско-
интонацијских правила или уз мање неправилности које не угрожавају разумевање поруке коју жели да саопшти. ПСТ.3.2.2. Записује речи и изразе уз минималне ортографске 
неправилности које не ремете разумевање датог записа; познаје и примењује фреквентна правописна правила. ПСТ.3.2.3. Познаје и користи одређени број граматичких елемената и 
конструкција, укључујући и најчешће изузетке, као и основне начине творбе и флексије именица, глагола, придева, прилога. ПСТ.3.2.4. Користи фреквентне лексичке елементе који се 
односе на теме и ситуације из његовог непосредног искуства. 
ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА ПСТ.3.3.1. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у различитим аспектима свакодневног живота и прихвата 
постојање разлика. ПСТ.3.3.2. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у области умећа живљења и прихвата постојање разлика; примењује неке основне 
елементе у области умећа живљења (нпр. начин обраћања и поздрављања). ПСТ.3.3.3. Разуме и избегава основне облике непримереног/неприкладног понашања у контексту циљних 
култура. ПСТ.3.3.4. Препознаје да постоји пристрасност у тумачењу културних појава и негује критичко мишљење у њиховом посматрању и разумевању. ПСТ.3.3.5. Познаје положај 
земаља у којима се користи страни језик. ПСТ.3.3.6. Познаје положај циљног језика у глобалном контексту и код нас. ПСТ.3.3.7. Познаје најтипичније представнике појединих 
екосистема света где се користи страни језик и доводи их у везу са одликама екосистема. ПСТ.3.3.8. Препознаје повезаност најважнијих појава из историје циљних култура и опште 
историје. ПСТ.3.3.9. Препознаје утицај неколико најзначајнијих личности и дела из друштвене и уметничке историје циљних култура у свету, које доводи у везу са друштвеним и 
уметничким појавама из наше историје и обрнуто. 
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Предмет: Енглески језик  Разред: седми разред Фонд часова: 72 часа годишње 

Област/
Тема  

Трај. 
прогр.
(бр.ча
сова) 

ИСХОДИ  САДРЖАЈИ  

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредмет
них компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 
ПРАЋЕЊЕ 
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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– разуме краће текстове 
који се односе на 
поздрављање, 
представљање  и тражење / 
давање информација личне 
природе;  
– поздрави и 
отпоздрави, представи 
себе и другог 
користећи једно ставна 
језичка средства;  
– постави и одговори на 
једноставнија питања 
личне природе; – у 
неколико везаних исказа 
саопшти информације о 
себи и другима   

Hi Sophie, how are you/ have you been? Fine!/ 
Pretty good!/Great!/ Never been better!/Not 

bad!/As usual./A little busy actually!/I’ve  been 

busy studying, how about you?/Thanks for asking, 
and you?  
It was nice meeting you. It was nice/a pleasure 

meeting you as well/too./You as well/too./I hope to 

see you again./I look forward to  meeting/seeing 

you again. Say hello/hi to your family.  
Is Dorian your first name? No, it’s my middle 
name. My first name is David. What’s your 
first/middle/last name/family name/surname?  I 

was named after my great-grandfather, who was 
Russian. Who were you named after? My 

godparents chose this name for me. I grew up/was 

raised in Serbia, but my parents moved to Australia 
when I was ten. My paternal grandparents are still 

alive, but my  maternal grandparents died when I 

was a child.  
These are my classmates, Vasilije and Neda; we’ve 
been friends for years. We belong to the the Drama 

Club, and we meet once a week/ every Thursday 

afternoon. Which school club do you belong to?  
Who’s that girl on the right/left – the one in the 

leather jacket and plain T-shirt? The picture was 
taken a few years ago, but it must be  Elena, a girl 

from my class. She plays the guitar in the school 

orchestra. What instrument do you play?  
Luka and I go to the same school, but we aren’t in 
the same class. We get on/along very well, although 

we don’t always agree about  everything. He doesn’t 
live in my street; however, he lives very close to me, 

just round the corner. Who do you get on/along 

(well) in  your class/school/family?  
Phillip’s quite brainy, and he’s really good with 
computers, but he’s been really bad-tempered since 

his parents got divorced. Who has  he lived with 

since then?   

Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Дигитална компетенција 
Сарадња 
Решавање проблема Одговорно 
учешће у демократском 
друштву  
Естетичка компетенција  

(немачки, српски, грађанско 
васпиатње) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани 
радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуалн
и, рад у пару, 
пад у групи 
или тиму  

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

Слушање и 
читање краћих, 
једноставнијих 
текстова који се 
односе  на дате 
комуникативне 
ситуације 
(дијалози, 
наративни 
текстови, фор 
мулари и сл.); 
реаговање на 
усмени или 
писани импулс 
саговорника  (наст
авника, вршњака и 
сл.) и иницирање 
комуникације; 
усмено и  писaно 
давање 
информација о 
себи и тражење и 
давање 
информација  о 
другима (СМС, 
имејл, формулари, 
чланске карте, 
опис 
фотографије  и 
сл.).   

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 

ОПИС
ИВАЊ

Е 
БИЋА, 
ПРЕДМ

ЕТА, 
МЕСТА
,  ПОЈА

ВА, 
РАДЊ

И, 
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– разуме 
једноставнији опис 
особа, биљака, 
животиња, 
предмета,  појaва или 
места;  
– упореди и опише 
карактеристике живих 
бића, предмета, појава 
и  места, користећи 

What’s he/she like? He’s smart and confident, but 

he’s slightly irresponsible at times. What does he/she 
look like? She’s of medium  height/build and she’s 
got medium length straight/wavy/curly hair. She 

usually wears sporty clothes – she must love sports! 
My sister’s too young to take the driving test. My 

brother isn’t tall enough to play basketball.  
Fast food is unhealthy, isn’t it? These potatoes are 
too salty, aren’t they? Our results look great 

compared to theirs. We can’t be worse than them.  

Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Дигитална компетенција 
Сарадња 
Одговорно учешће у 
демократском друштву  
Однос према здрављу 
Однос према околини  

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани 
радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуалн
и, рад у пару, 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

Слушање и 
читање 
једноставнијих 
описа живих бића, 
предмета,  појава 
и места и њиховог 
поређења; усмено 
и писано 
описивање 
/  поређење живих 
бића, предмета, 

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 
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СТАЊ
А И 

ЗБИВА
ЊА 

једноставнија језичка 
средства;  

The lamp is broken! The news is fascinating 

/unbelievable. What an enormous fish! What a lovely 

drawing! What lovely weather! How interesting 

/boring! You can see/There’s a church in the 
middle/in the background/in front of the picture.  
I didn’t enjoy the amusement park – it was too 

scary! It was -10 degrees on the mountain – it was 

freezing cold and snowy. It rained/ snowed more 
heavily than last night. What’s the title of the 
book/film?It’s a novel/film entitled... Serbia is 

situated at the crossroads of Central and Southeast 
Europe. Belgrade is located at the confluence of the 

Danube and Sava Rivers. The United Kingdom 

consists of four countries: England, Wales, Scotland 
and Northern Ireland. The UK national anthem is 

called ”God Save the Queen”, while the US national 
anthem is called ”The Star Spangled Banner”. 
What’s  Serbian national anthem called? It’s ”God 
of Justice”. What is/are the most endangered animal 

species in the world? What is/are the most popular 
teen TV series in your country? In Serbian tradition 

godparents are usually given the responsibility for 

naming a newborn child.  
The Present Simple Tense и The Present Continuous 

Tense за изражавање појава, радњи, стања и 
збивања у садашњости, The Past Simple Тense и 
The Past Continuous Tense за изражавање појава, 
радњи, стања и збивања у прошлости Поређење 
прилога   
Придеви са наставцима –ed и –ing   
Too (adjective) to... / (not) enough (adjective) to...  
Творба и употреба прилога за начин (beautifully, 
quickly, happily, well, bаdly, fast, hard...)  
Употреба одређеног члана код поређења 
придева/прилога  
Употреба/изостављање одређеног члана са 
основним географским појмовима (називима 
градова, држава, река...) Релативне заменице 
who,which,that,whe.  
Неодређенер заменице(somebody, something, 
anybody, anything, nobody, no one, nothing, 

everything…). Питања саWhat…lieHow, Why…  
Негативни префикси un-, im-, ir-...  
Модални глаголи за извођење закључака о 
садашњости (must, can’t, may...)  
Пасивни облик глагола у простим временима 
(Present Simple, Past Simple, Future Simple)  
What (a/an) + adjective + noun  
Question tags   

(биологија, српски) пад у групи 
или тиму 

појава и места; 
израда и 
презентаци ја 
пројеката 
(постера, 
стрипова, ППТ-а, 
кратких аудио / 
видео 
записа,  радио 
емисија и 
слично).   
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– разуме једноставније 
предлоге и одговори на 
њих;  
– упути једноставан 
предлог;  
– пружи одговарајући 
изговор или одговарајуће 
оправдање;  

Have a slice of bread! Help yourself/yourselves to 

the sandwiches! Less/More, please! He should cut 
down on sweets, shouldn’t he? If you experience 

any form of bullying, you should immediately 

report it to the teachers. What should/shall I do if 
my Facebook account gets hacked? Are we meeting 

Pavle and Dorotea in front of the cinema? Let’s go 
sightseeing, shall we? We’ll play in the garden if 
the weather gets better, won’t we? I’m on the team, 
aren’t I? I’ll keep my fingers crossed for you!  
Why don’t we download some music from the 
Internet? Let me show you. It’s lesson/break/quiz 
time! The game is over! They asked me to join their 

team. The doctor told me to stay in bed and drink 
plenty of fluids. She advised us to take a bus 

downtown/not to drink the water.  
Should за давање савета  
Изрази: How about…? What 

about…? Why don’t we…? 
Would you like…? Do you 
want…? Shall we…? 
Let’s...  Модални глаголи за 
изражавање предлога – 
can/could/may/might  
Заповедни начин  
The Present Continuous Tense за унапред 
договорене радње  
Question tags  
Индиректни предлози и савети  
Први кондиционал  
Повратне заменице   

Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација  
Сарадња 
Решавање проблема Одговорно 
учешће у демократском 
друштву  
(српски, немачки) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани 
радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуалн
и, рад у пару, 
пад у групи 
или тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

Слушање и 
читање 
једноставниjих 
текстова који 
садрже предлоге; 
усмено и писано 
преговарање и 
договарање око 
предлога и 
учешћа 
у  заједничкој 
активности; 
писање 
позивнице за 
прославу / журку 
или  имејла / 
СМС-а којим се 
уговара 
заједничка 
активност; 
прихватање  /одб
ијање предлога, 
усмено или 
писано, уз 
поштовање 
основних  норми 
учтивости  

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 
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– разуме и 
једноставне 
молбе и 
захтеве и 
реагује на 
њих; – упути 
једноставне 
молбе и 
захтеве;  
– затражи и пружи кратко 
обавештење;  
– захвали и извине се на 
једноставан начин;  
– саопшти кратку поруку 
(телефонски разговор, 
дијалог уживо, 
СМС,  писмо, имејл) 
којом се захваљује  

Can I have my magazine back? Can/Could we have 
some advice/information about the trip? Could you 

speak a bit more slowly/speak up, please? Mother 

told the children to stop arguing/fighting. The flight 
attendant told the passangers to fasten their seat 

belts. The librarian asked us not to make noise in 

the library. Will you leave me alone, please? He 
asked me to leave him alone. She promised/refused 

to let me use her laptop/dictionary. I’m sorry for 
your loss!/I’m sorry to hear that! Thank you for 
your sympathy/kindness! He thanked me for my 

help/support. Sorry for being late. Thanks for 

coming. Thank you in advance! I´ll put it down so 
that I don´t make the same mistake again!  
Модални глаголи за изражавање молбе и 
захтева – can/could/may/will  
Индиректне наредбе и молбе  
Gerund/Infinitive   

Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Дигитална компетенција 
Сарадња 
Решавање проблема Одговорно 
учешће у демократском 
друштву  
(српски, грађанско васпитање) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани 
радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуалн
и, рад у пару, 
пад у групи 
или тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

Слушање и читање 
једноставнијих 
исказа којима се 
тражи 
/нуди  помоћ, 
услуга, обавештње 
или се изражава 
жеља, извињење, 
захвал ност; 
усмено и писано 
тражење и давање 
обавештења, 
упућивање  молбе 
за помоћ / услугу и 
реаговање на њу, 
изражавање жеља, 
изви њења и 
захвалности.   

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 

РАЗУМ
ЕВАЊЕ 

И 
ДАВА

ЊЕ 
УПУТС
ТАВА 

4 

– разуме и следи 
једноставнија упутства у 
вези с уобичајеним ситуа 
цијама из свакодневног 
живота (правила игре, 
рецепт за 
припремање  неког јела и 
сл.) са визуелном 
подршком без ње;  
– да једноставна упутства 
(нпр. може да опише како 

If you want to help the charity, email... or call...  
If you want to recycle, sort out/separate different 

materials and put them in recycling containers.  
You can set up your account in just a few steps.  
Once you have finished, you can save your work 

and share the link.  
Make sure you check your essay for spelling 
mistakes before you hand it in!  
Make/ Do a class survey on their reading habits/ 

media preferences. Compare/ Present the results.  
The form must be completed in ink.   

Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Дигитална компетенција 
Сарадња 
Решавање проблема Одговорно 
учешће у демократском 
друштву  
(српски, ликовно, немачки)  

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани 
радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуалн
и, рад у пару, 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

Слушање и читање 
текстова који 
садрже 
једноставнија 
упутства (нпр.  за 
компјутерску или 
обичну игру, 
употребу апарата, 
рецепт за пра 
вљење јела и сл.) 
са визуелном 

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 
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се нешто користи  / прави, 
напише рецепт и сл.);  

Write your name and address in block capitals.   
Fill in the blanks.   
Don’t let go of the handlebar on that bike!   
Keep your dog on a leash!  
Hold on! Hold the line!  
When a challenge is given don’t step back. Step 
up!  
Први кондиционал  
Заповедни начин  
Пасивни облик модалних глагола   

пад у групи 
или тиму 

подршком и без 
ње; усмено и 
писано  давање 
упутстава.   

 

ОПИС
ИВАЊ

Е 
РАДЊ

И У 
САДА

ШЊОС
Т 

4 

– разуме једноставније 
текстове у којима се 
описују сталне, 
уобичајене и тренутне 
радње и способности;  
– размени информације 
које се односе на дату 
комуникативну ситуа 
цију;  
– опише сталне, 
уобичајене и тренутне 
догађаје / активности и 
способ ности користећи 
неколико везаних исказа;  

How long does it take you to get to school?It takes 

me half an hour if I go by bus, but this week Dad’s 
driving me to school, so it’s taking  me only half 

the time. Who’s the teacher telling off? What are 
the police looking for? She’s getting dressed for the 
party, isn’t she? The children are dressed up for 
the celebration, aren’t they? My parents have been 
married since 2002. Can you do a handstand/ a 

cartwheel/ a forward/backward roll/ a split/ a 

bridge? We’ve been able to use the application for 
over a year now. Teenagers don’t watch TV as 
often as they used to. My neighbours have got a 

very big house with a swimming pool – they must 
be rich! Pavle can’t be on holiday – I’ve just seen 
him! In Serbian tradition, if you hiccup, someone is 

talking about you. Plants die if they don’t get 
enough water. The novel/film is based on an oral 

folk story/a historic fact.  
The Present Simple Tense за изражавање сталних 
и уобичајених радњи  
The Present Continuous Tense за изражавање 
тренутних и привремених радњи.  
Разлике у употреби глаголских облика The 

Present Simple Tense и The Present Continuous 

Tense  
The Present Perfect 

Simple Tense за 
изражавање радњи 
које су почеле у 
прошлости и још увек 
трају Нулти 
кондиционал  
Питања са препозиционим глаголима   
Can за изражавање способности у садашњости  
Модални глаголи за извођење закључака о 
садашњости (must, can’t, may...)  
Пасивни облик глагола у простим временима 
(Present Simple)  
Question tags  

Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Дигитална компетенција 
Сарадња 
Решавање проблема Одговорно 
учешће у демократском 
друштву  
(историја, српски, географија) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани 
радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуалн
и, рад у пару, 
пад у групи 
или тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

Слушање и 
читање описа и 
размењивање 
исказа у вези са 
сталним,  уобичај
еним и 
тренутним 
догађајима / 
активностима и 
способности ма; 
усмено и писано 
описивање 
сталних, 
уобичајених и 
тренутних  догађ
аја / активности и 
способности  

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 

 

ОПИС
ИВАЊ

Е 
РАДЊ

И У 
ПРОШ
ЛОСТИ  

4 

– – разуме краће текстове 
у којима се описују 
догађаји и способности 
у  прошлости;  
– размени 
информације у вези 
са догађајима и 
способностима 
у  прошлости;  
– опише у неколико 
краћих, везаних 

It was very nice/kind of Nadja to help me with my 
homework. Nicholas did very well in his test – 

better than in the previous one! Lara was born in 

Canada, but her family moved to the USA two 
years ago. Which US state did they move to? Have 

you ever read this book? No, but I’d like to. Has 

Marco finished his exams yet? She has already had 
supper, hasn’t she? It’s been ages since we last 
met, hasn’t it? Everybody enjoyed themselves, 

didn’t they? We’ve won! They’ve lost! Have the 
police been able to find the criminals who robbed 

Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Дигитална компетенција 
Сарадња 
Одговорно учешће у 
демократском друштву  
(историја, српски, немачки) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани 
радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуалн
и, рад у пару, 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

Слушање и 
читање описа и 
усмено и писано 
размењивање 
исказа у  вези са 
догађајима / 
активностима и 
способностима у 
прошлости; 
описивање 
догађаја / 

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 
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исказа догађај у 
прошлости; – опише 
неки историјски 
догађај, историјску 
личност и сл.;   

the bank? When we looked up we could see the 

stars. I broke my glasses so I couldn’t see the 
board at school. It was raining when I left home 

this morning. While we were watching TV, I fell 

asleep. Who were you talking to when I saw you at 
the party? What was Isaac Newton doing when he 

discovered the law of gravity? He was sitting in his 

garden when an apple fell on his head. I didn’t use 
to like animals, but I do now. What kind of TV 

programmes did you use to watch when you were a 

child? Robin Hood used to take from the rich and 
give to the poor. The Indians didn’t use to hunt 
with guns, they used to hunt with bows and arrows.  
The plane was late so we had to wait for ages.  
It was very warm so we didn’t have to wear 
jumpers. Did you have to study hard for your maths 

test? I was given a lot of useful advice/information 
about the project. How many people were killed in 

the hurricane/flood/earthquake? How many homes 

were destroyed by the hurricane /flood 
/earthquake? What was the deadliest hurricane 

/flood/earthquake? America was discoverd in 1492. 

When was George Washington elected the first 
president of the United States? Peter I reigned as 

the last King of Serbia and as the first King of the 

Serbs, Croats and Slovenes. When was he 
proclaimed King of  Serbia? Queen Elizabeth II 

has ruled Britain since 1952, when her father, King 

George VI, died. When was she crowned? ”The 
Bridge on the Drina”was written by Ivo Andrić. 
Who was ”Oliver Twist” written by?  
The Past Simple Tense правилних и неправилних 
глагола, све употребе  
The Past Continuous Tense, све употребе  
Контрастирање употребе и значења 
глаголских облика The Past Simple Tense и 
The Past Continuous Tense The Present Perfect 

Simple Tense за изражавање искустава и 
радњи у неодређеној прошлости и са ever, 

never, just, аlready, yet… Контрастирање 
употребе и значења глаголских облика The 

Past Simple Tense и The Present Perfect Simple 

Tense Used to   
Could и was/were able to за изражавање 
способности у прошлости  
Питања са Who/What/Which/Where/When/Why…  
Питања са препозиционим глаголима  
Пасивни облик глагола у простим временима 
(Past Simple)  
Question tags   

пад у групи 
или тиму 

активности и 
способности 
у  прошлости; 
израда и 
презентација   
пројеката о 
историјским 
догађајима, 
личностима и сл.   

 

ОПИС
ИВАЊ

Е 
БУДУЋ

ИХ 
РАДЊ
И  (ПЛ

АНОВА
, 

4 

 – разуме жеље планове и 
намере и реагује на њих;  
– размени једноставне 
исказе у вези са својим и 
туђим жељама, плано 
вима и намерама;  
– саопшти шта он/ она или 
неко други жели, планира, 
намерава;  

I’m going to the dentist’s/doctor’s tomorrow 

morning. Anja is spending the weekend at her 

grandparents’. My auntie Sara is getting married 
next month. My mum’s flying to Rome this 
afternoon. What time does her plane leave?  
The project will/could/may/might be finished by the 
end of the month. Will you be able to hand in your 

project in time? I hope the rain will stop soon!  
Look at the bright sky – it’s going to be a lovely 
day today! The car’s going to hit the child! We’re 

Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Дигитална компетенција  
Одговорно учешће у 
демократском друштву  
(српски, ликовно, грађанско 
васпитање, немачки)  

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани 
радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуалн

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

Слушање и 
читање краћих 
текстова у вези са 
жељама, 
плановима 
и  намерама; 
усмено и писано 
договарање о 
жељама, 
плановима и наме 

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 
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НАМЕР
А, 

ПРЕДВ
ИЂАЊ

А)  

going to miss the train! Mina’s going to take the 
final exam at the end of term – I’m sure she’ll pass 
it. I’ll let you know as soon as I get the results!  
Let’s cross that bridge when we come to it!   
The teacher will get angry if we don’t finish our 
homework, won’t he? If Nenad doesn’t do any 
revision for his exam, he will get bad marks and 

fail it. I haven’t heard from my cousins for ages – 
I’ll text them to check if they’re OK. What will 

happen if we don’t stop polluting our planet?  
In Serbian tradition, if your left palm is itching, you 
will get money, but if it’s the right one then you will 

give money.  

The Present Continuous Tense за изражавање 
унапред договорених/испланираних радњи  
The Present Simple Tense за изражавање будућих 
радњи које су део утврђених 
распореда/програма The Future Simple Tense за 
изражавање одлука донетих у тренутку говора, 
обећања и предвиђања на основу знања, 
искуства и  веровања  
Модални глаголи за изражавање вероватноће: 
could/may/might  
Going to за изражавање планова, намера и 
предвиђања на основу чулних опажања  
Временске зависне реченице за 
изражавање будућности и 
одговарајући везници (when, after, 

before, as soon as...) Stative verbs 
(promise, believe, think, hope...)  
Пасивни облик глагола у простим временима 
(Future Simple)  
Question tags  
Will be able to за изражавање способности у 
будућности  

и, рад у пару, 
пад у групи 
или тиму 

рама (телефонски 
разговор, 
разговор уживо, 
СМС, имејл и 
сл.).   

ИСКАЗ
ИВАЊ

Е 
ЖЕЉА, 
ИНТЕР
ЕСОВА
ЊА,  П
ОТРЕБ

А, 
ОСЕТА 

И 
ОСЕЋА

ЊА  

5 

– разуме и реагује на 
свакодневне изразе у 
вези са непосредним 
и  конкретним 
потребама, осетима и 
осећањима;  
– изрази, основне 
потребе, осете и осећања 
једноставнијим 
језичким  средствима  

What’s wrong/the matter with you? My knee/ankle 
hurts! / I’ve got a sore throat and a runny nose. 
That must be the flu. You need some medicine. Get 
well/better soon! What do you want to talk about?  
She’s been very lonely since her best friend moved 

house last year. Why’s Sara angry with me? She 
might be jealous of you! He’s disappointed with his 
test results. I’m (very) happy for you/about visiting 
my aunt in Dublin. My heart sank/ I was over the 
moon when I heard the news. My parents were very 

proud of me when I won the first prize. The cake 

smells/tastes delicious. Can I taste your pie?  
Teenagers aren’t interested in reading the news.  
The children are not hungry enough to eat a whole 

pizza. I’m too tired to go out tonight. Stative verbs 
(be, want, need, have, hurt, feel, smell, taste…)  
Why don’t we/you + инфинитивна основа 
глагола.   
Would like + именица/инфинитив глагола.  
Употреба придевско-предлошких израза tireд of 
/ sick of / fed up with / bored with / disappointed 
with/by / happy for/about / angry  with / proud of / 

interested in...  
The Present Simple / Past Simple / Presen Perfect 
Simple Tense  

Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација  
Сарадња 
Решавање проблема Одговорно 
учешће у демократском 
друштву   

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани 
радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуалн
и, рад у пару, 
пад у групи 
или тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

Слушање и читање 
исказа у вези са 
потребама, 
осетима и 
осећањима;  усмен
о и писано 
договарање у вези 
са задовољавањем 
потреба; 
предлагање 
решења у вези са 
осетима и 
потребама; усмено 
и 
писано  исказивањ
е, својих осећања и 
реаговање на туђа.   

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 
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Модални глаголи за извођење закључака о 
садашњости (must, can’t, may...)  
Пасивни облик глагола у 
простим временима (Present 

Simple, Present Perfect Simple, 
Past Simple, Future Simple) 
Заповедни начин  
Gerund/Infinitive  
too (adjective) to/(not) enough (adjective) to   

 

ИСКАЗ
ИВАЊ

Е 
ПРОСТ
ОРНИХ 
ОДНОС

А  И 
УПУТС
ТАВА 

ЗА 
ОРИЈЕ
НТАЦИ

ЈУ 
У  ПРО
СТОРУ 

4 

– разуме једноставнија 
питања и одговори на њих;  
– разуме обавештења о 
простору и величинама;  
– опише специфичније 
просторне односе и 
величине 
једноставним,  везаним 
исказима;  

Could you tell me the way to a nearby/the nearest 

station? The city hall is closer to/nearer the city 

centre than the cathedral. The Modern Art Museum 
is the farthest from the centre. They built their 

home in a forest on a mountain, among pine trees.  
We put up our tent on a campsite by the lake, and 

we slept under the stars. They went sledging down 

the steep hills. We often go for long walks along the 
river bank. You mustn’t go across this road here.  
The children were running past/through/around the 

park. The plane was flying high above the clouds.   
I placed the speakers right against the wall.   
Can you wait outside/inside? The cat jumped 

onto/off the roof/over the wall and into the garden.  
Yuri Gagarin was the first human being to travel 

into space. How can I find these places on the 

map? Canada is north of, and Mexico is south of 
the United States. The UK is bordered to the south 

by the English Channel, which separates it from 

continental Europe, to the east by the North Sea 
and to the west by the Irish Sea and the Atlantic 

Ocean. Tara Mountain is located in western 

Serbia, while the Djerdap Gorge is situated in 
eastern Serbia. It’s on the tip of my tongue!  
I wrote off the top of my head.  
Предлози за изражавање положаја и 
просторних односа: in front of, 

behind, between, opposite, along, 

above, against... Предлози са 
глаголима кретања: onto, into...  
Предлошки изрази са 
именицама за означавање 
страна света: north of, 

south of, to the south, to the 

west... Придеви изведени 
од именица за означавање 
страна света: western, 
eastern...  
Компаратив и суперлатив придева  
Заповедни начин  
Пасивни облик глагола у простим временима 
(Present Simple, Present Perfect Simple, Past 

Simple, Future Simple) Употреба/изостављање 
одређеног члана са основним географским 
појмовима (називима градова, држава, река, 
планина, мора,  океана...)   

Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Сарадња 
Однос према околини  
Естетичка компетенција  
(математика, српски, ликовно)  

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани 
радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуалн
и, рад у пару, 
пад у групи 
или тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

Слушање и 
читање краћих 
текстова у вези са 
специфичнијим  п
росторним 
односима и 
величинама; 
усмено и писано 
размењивање  инф
ормација у вези са 
просторним 
односима и 
величинама; 
усмено и  писано 
описивање 
просторних 
односа и 
величина.   

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 
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ИЗРАЖ
АВАЊ

Е 
ПРИПА
ДАЊА 

И   

ПОСЕД
ОВАЊ

А  

5 

– разуме, тражи и даје 
једноставнија обавештења 
о хронолошком времену и 
метеоролошким приликама 
у ширем 
комуникативном  контекст
у;  
– опише дневни / недељни 
распоред активности;  
– опише метеоролошке 
прилике и климатске 
услове у својој земљи 
и  једној од земаља циљне 
културе једноставним 
језичким средствима;  

Тhat’s your parents’ car, isn’t it? These are my 

sunglasses, aren’t they? Is that Lazar’s phone? I’m 
not sure, it could be Sanja’s. This can’t be my 
book, it must be yours; I left mine at home.  
Саксонски генитив са именицом у једнини и 
множини (правилна и неправилна множина) – 
my friend’s/ friends’/ children’s books Присвојне 
заменице mine, yours…  
Питања са Whose  
Модални глаголи за извођење закључака о 
садашњости (must, can’t, may...)  
Question tags   

Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Дигитална компетенција  
Одговорно учешће у 
демократском друштву  
Однос према здрављу 
Однос према околини  
(математика, српски, 
географија, историја) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани 
радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуалн
и, рад у пару, 
пад у групи 
или тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

 Слушање и читање 
једноставнијих 
текстова у вези са 
хронолошким време
ном, 
метеоролошким 
приликама и 
климатским 
условима; усмено и 
писано тражење и 
давање 
информација о 
времену 
дешавања  неке 
активности, 
метеоролошким 
приликама и 
климатским 
условима  у ширем 
комуникативном 
контексту;  

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 

ИЗРАЖ
АВАЊ

Е 
ДОПАД

АЊА 
И   

НЕДОП
АДАЊ

А  

4 

– разуме и реагује на 
једноставније забране, 
своје и туђе обавезе; – 
размени једноставније 
информације које се 
односе на забране 
и  правила понашања у 
школи и на јавном месту 
(у превозном 
средству,  спортском 
центру, биоскопу, 
зоолошком врту и сл.) 
као и на своје и  туђе 
обавезе;  
– представи правила 
понашања, забране и 
листу својих и туђих 
обаве за користећи 
одговарајућа језичка 
средства;  

My most/least favourite outdoor/indoor acivity is...  
Masha enjoys outdoor swimming, doesn’t she?   
She can’t be keen on skiing, she doesn’t like winter 
sports.   
My sister prefers vanilla to chocolate ice-
cream / traditional shopping to online 

shopping / downloading music to buying 

CDs. Which one do you prefer?  
It’s not my cup of tea!  
Придевско-предлошке фразе – interested in, 

good/bad at, crazy about, keen on…  
Глаголи like/love/hate/enjoy/prefer/can’t stand + 
глаголска именица  
Питања са What, Who, Why, Which…  
Модални глаголи за извођење закључака о 
садашњости (must, can’t, may...)  
Question tags   

Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Дигитална компетенција 
Сарадња 
Решавање проблема Одговорно 
учешће у демократском 
друштву  
Однос према околини  
(српски, грађанско васпитање) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани 
радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуалн
и, рад у пару, 
пад у групи 
или тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

Слушање и читање 
исказа у вези са 
забранама, 
правилима 
понашања и 
обавезама; 
постављање питања 
у вези са забранама, 
правилима 
понашања и 
обавезама и 
одговарање на њих; 
усмено и писано 
саопштавање 
забрана, правила 
понашања и обавеза 
(нпр.креирање посте
ра са правилима 
понашања, списка 
обавеза и сл 

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 

ИЗРАЖ
АВАЊ

Е 
МИШ

ЉЕЊА 

6 

– разуме и формулише 
једноставније изразе који 
се односе на поседо вање 
и припадност;  
– пита и каже шта неко има 
/ нема и чије је нешто; 
– разуме и реагује на 
једноставније исказе који 
се односе на описива ње 
интересовања, хобија и 
изражавање допадања и 
недопадања; – опише своја 
и туђа интересовања и 
хобије и изрази допадање 
и  недопадање уз 
једноставно образложење; 

I don’t think that mobile phones should be banned 
in schools. / In my opinion, students should be 

allowed to use cell phones in school  for safety 
reasons. What do you think? What’s your opinion?  
Who do you think will win/lose the match?  
What do you mean by that?  
They must/can’t be rich/poor/famous...  
I agree/disagree with you on that!  
Stative verbs (think, like, agree, believe, mean…)  
Питања са What, Why, How…  
Модални глаголи за извођење закључака о 
садашњости (must, can’t, may...)  
Пасивни облик глагола у простим временима 
(Present Simple, Past Simple, Future Simple)  
Пасивни облик модалних глагола   

Сарадња 
Решавање проблема Одговорно 
учешће у демократском 
друштву  
(српски, немачки, математика) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани 
радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуалн
и, рад у пару, 
пад у групи 
или тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

Слушање и читање 
једноставнијих 
текстова с 
исказима у којима 
се  говори шта неко 
има/нема или чије 
је нешто; 
постављање 
питања у  вези са 
датом 
комуникативном 
ситуацијом и 
одговарање на њих. 

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 

ИЗРИЦ
АЊЕ 

ДОЗВО
6 

– разуме и формулише 
једноставније исказе 
којима се тражи мишље ње, 

The head teacher ordered us not to use our mobile 

phones in class.  
Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација  

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 

Слушање и читање 
једноставнијих 
текстова у вези са 

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
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ЛА, 

ЗАБРА
НА,  У
ПОЗОР
ЕЊА, 

ПРАВИ
ЛА 

ПОНА
ШАЊА 
И  ОБА
ВЕЗА  

изражава 
слагање/неслагање; 

They must be put away before the beginning of 

class. What are the rules about using cell phones in 
your school? The local council warned the people 

not to pollute the river. My parents told me not to 

leave the house without their permission. The 
animals mustn’t be disturbed. Don’t let the children 

feed them! The teams cannot have more than 11 

players on the field during a match. The new 
Spiderman film is rated 12. This means we’re 
allowed to watch it. We’re not allowed to talk 
during the performance. Don’t go near Ljubica. 
She’s got chicken pox. Look out! There’s a car 
coming! Watch out! The floor/staircase/pavement 

is slippery. Be careful. You could burn yourself.   
Take care in the sun. You may/might get sunburnt.  
Keep off the grass! No entry! We should say good-

bye now!  
Заповедни начин  
Модални глаголи и глаголски облици за 
изражавање дозволе, забране, правила 
понашања и присуство/одсуство обавезе: can/ 

can’t, must/mustn’t, should/shouldn’t, have 
to/don’t/doesn’t have to, had to/didn’t have to, (not 
to) be allowed to Модални глаголи за 
изражавање вероватноће: could/may/might  
Let/Make + инфинитивна основа глагола  
Индиректне наредбе и молбе  
Пасивни облик глагола у комбинацији са 
модалним глаголима  

Сарадња 
Одговорно учешће у 
демократском друштву   

писани 
радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуалн
и, рад у пару, 
пад у групи 
или тиму 

речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

тражењем ми 
шљења и 
изражавањем 
слагања/неслагања
; усмено и писано 
тражење  мишљењ
а и изражавање 
слагања и 
неслагања.   

превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 

ИЗРАЖ
АВАЊ

Е 
КОЛИ
ЧИНЕ, 
ДИМЕ
НЗИЈА  

И 
ЦЕНА 

5 

– разуме једноставније 
изразе који се односе на 
количину нечега; – пита и 
каже колико нечега има/ 
нема, користећи 
једноставија 
језичка  средства;  
– на једноставан начин 
затражи артикле у 
продавници 
једноставним  изразима 
за количину, наручи јело 
и/или пиће у ресторану и 
пита/ каже/ израчуна 
колико нешто кошта;  
– састави списак за 
куповину – намирнице и 
количина намирница 
(две  векне хлеба, пакет 
тестенине, три конзерве 
туњевине и сл.) – изрази 
количину у мерама – 100 
гр шећера, 300 гр брашна и 
сл.  

What’s the population of Belgrade? It’s nearly 1.7 
million people. It lies 116.75 metres above sea 

level. The Dead Sea is the world’s lowest point of 
land at 423 metres below sea level. What’s the 
height of the world’s tallest building? It’s a 
skyscraper in Dubai that reaches 829.8 m. My mum 
works on the 15th floor of a 29-storey 

building. What’s the length of the world’s longest 
river? It’s the Nile in Africa, and it’s 6,853 km 
(4,258 miles) long. What’s the weight of the 

world’s heaviest animal? It’s the blue whale, and it 

weighs about 200 tonnes. What are the length, 
width and depth of the pool? It’s 6 metres long, 4 
metres wide and 2 metres deep. What’s its size? Its 
area is 24 square metres. What’s the size of the 
image? It’s 29.6 KB. How much do these apples 

weigh? They’re almost two and a half kilos/five and 
a half pounds. We need only 2 loaves of bread for 

the party. That’s a bargain! This costs a lot!  
They gave us a lot of useful advice/information.  
I heard some amazing news this morning. How 
much homework did you have last night? We’ve got 
fewer subjects/ less homework this year. Neda got 

full marks in her test – ten out of ten!  
Основни бројеви преко 1000  
Небројиве именице: information, advice, news, 

homework...  
Грађење именица за изражавање димензија: 
high-height, long-length, deep-depth, wide-width...   

Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Дигитална компетенција 
Сарадња 
Решавање проблема Одговорно 
учешће у демократском 
друштву  
Однос према здрављу 
Однос према околини  
Естетичка компетенција  
(математика, српски, 
биологија) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани 
радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуалн
и, рад у пару, 
пад у групи 
или тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

Слушање и 
читање 
једноставнијих 
текстова који 
говоре о 
количини  нечега; 
постављање 
питања у вези с 
количином и 
одговарање на 
њих,  усмено и 
писано; слушање и 
читање текстова 
на теме поруџбине 
у  ресторану, 
куповине, играње 
улога (у 
ресторану, у 
продавници, у ку 
хињи …); писање 
списка за 
куповину; 
записивање и 
рачунање цена., 
тумачење 
рецепата   

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 
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Образовни 
стандарди 

Основни 
ниво 

ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА ПСТ.1.1.1. Разуме фреквентне речи и једноставне изразе у јасно контекстуализованом и спором говору. ПСТ.1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања 
која се односе на једноставне информације и непосредно окружење. ПСТ.1.1.3. Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро изговорена упутства. ПСТ.1.1.4. Разуме кратка 
саопштења и питања која се односе на познате/блиске теме. ПСТ.1.1.5. Разуме предмет једноставног разговора других лица о познатим/блиским темама (нпр. личне и породичне 
ствари, непосредно окружење) уколико се говори споро и разговетно. ПСТ.1.1.6. Разуме појединачне речи и једноставне изразе из текстова савремене музике. 
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА ПСТ.1.1.7. Разуме кратке поруке које се односе на једноставне информације и непосредно окружење (нпр. писма, мејлови итд.). ПСТ.1.1.8. 
Разуме кратка, појединачна упутства која се тичу његових непосредних потреба, уколико укључују визуелне елементе. ПСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и најважније информације 
у једноставним врстама текстова (кратке приче, извештаји, огласи, временске прогнозе и сл.) уз одговарајуће илустративне елементе. 
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ ПСТ.1.1.10. Успоставља и одржава друштвени контакт користећи једноставна језичка средстава приликом поздрављања, представљања, добродошлице, 
окончања комуникације, захваљивања, извињавања, давања података о себи, распитивања о основним подацима који се тичу саговорника (нпр. ко је, одакле је, чиме се бави итд.). 
ПСТ.1.1.11. Уз дуже паузе и уз помоћ саговорника, саопштава основне информације о себи и свом непосредном окружењу, тражи одређени предмет, користећи кратке једноставне 
исказе. ПСТ.1.1.12. Уз дуже паузе, описује или представља људе, предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене активности користећи најједноставнија језичка средства. 
ПСТ.1.1.13. Поставља једноставна питања о темама које одговарају његовим интересовањима (слободно време, хоби, школа, породица, другови) и одговара на слична питања 
саговорника. ПСТ.1.1.14. Поставља и одговара на питања која се односе на изражавање допадања и недопадања, слагања и неслагања користећи једноставна језичка средства. 
ПСТ.1.1.15. Формулише молбе и извињења. 
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ПСТ.1.1.16. Пише једноставне податке о себи и лицима из блиског окружења, у обрасцима, упитницима или табелама. ПСТ.1.1.17. Пише краће белешке 
о важним информацијама и тренутним потребама. ПСТ.1.1.18. Писаним путем доставља/тражи основне информације о себи/другима. ПСТ.1.1.19. Пише кратке и једноставне 
поруке (нпр. СМС, имејл, објаве на друштвеним мрежама) у којима се захваљује, извињава или нешто честита. ПСТ.1.1.20. Повезује неколико кратких исказа у кратак, везани текст 
о блиским темама. 
МЕДИЈАЦИЈА ПСТ.1.1.21. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих текстова опште информативне природе (плаката, транспарената, 
јеловника...). ПСТ.1.1.22. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког усменог исказа на страном језику. ПСТ.1.1.23. На матерњем језику саопштава 
основну тему и најопштији садржај кратког писаног текста на страном језику. 
 ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА ПСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне интонацијске схеме 
(нарочито упитну). ПСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику. ПСТ.1.2.3. Познаје и користи ограничен број фреквентних морфолошких облика и синтаксичких структура у 
оквиру наученог репертоара језичких средстава. ПСТ.1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за обављање основних комуникативних активности. 
 ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА ПСТ.1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, 
разонода). ПСТ.1.3.2. Зна за регије и државе у којима се страни језик користи као већински. ПСТ.1.3.3. Познаје најзначајније историјске догађаје циљних култура. ПСТ.1.3.4. 
Познаје неколико најпознатијих историјских и савремених личности циљних култура; наводи и на матерњем језику даје основне податке о некој личности из циљних култура за 
коју показује интересовање. ПСТ.1.3.5. Познаје неколико најпознатијих културних остварења циљних култура; наводи и описује на матерњем језику неколико локација циљних 
култура за које показује интересовање. 

Средњи 
ниво 

ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРАПСТ.2.1.1. Разуме краће низове (2-3) саопштења, упутстава, молби који се односе на његове потребе и интересовања. ПСТ.2.1.2. Разуме основни смисао и 
главне информације из разговора двоје или више (са) говорника о блиским и познатим темама, уколико се говори разговетно и умереним темпом. ПСТ.2.1.3. Разуме основни 
смисао и главне информације споријих, јасно артикулисаних монолошких излагања и прича о познатим и узрасно адекватним темама, уз одговарајућу визуелну подршку, паузе и 
понављања. ПСТ.2.1.4. Разуме основни смисао и главне информације из подкаста, радио и телевизијских емисија о познатим и узрасно адекватним темама, уколико се говори 
споро и разговетно. ПСТ.2.1.5. Разуме општи смисао и фреквентне фразе и изразе једноставнијих текстова из савремене музике. 
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА ПСТ.2.1.6. Разуме општи смисао и главне информације у краћим порукама, писмима, мејловима о блиским темама. ПСТ.2.1.7. Разуме краће 
низове (2-3) упутстава која се тичу његових непосредних потреба (нпр. оријентација у простору, употреба уређаја и апарата, правила игре и сл.), праћених визуелним елементима. 
ПСТ.2.1.8. Разуме општи смисао и главне информације у краћим текстовима, различитих врста и једноставне садржине, са интернета или других писаних медија, о познатим и 
узрасно адекватним темама. ПСТ.2.1.9. Разуме општи смисао једноставних књижевних текстова прилагођених узрасту и интересовањима. ПСТ.2.1.10. Разуме општи смисао и 
једноставније формулације у текстовима савремене музике. ПСТ.2.1.11. Разуме смисао једноставних рекламних порука уколико не садрже игру речи или неко 
конотативно/скривено/метафорично значење. 
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ ПСТ.2.1.12. Успева да поведе и/или одржи разговор на блиске и познате теме. ПСТ.2.1.13. Уз краће паузе и минималну помоћ саговорника, размењује 
информације, тражи одређени предмет, објашњење, услугу, повезујући неколико краћих исказа у смислену целину. ПСТ.2.1.14. Уз краће паузе, описује себе и своје непосредно 
окружење, свакодневне активности, искуства из прошлости користећи једноставна језичка средства. ПСТ.2.1.15. Поставља и одговара на 2-3 повезана питања, о познатим темама, у 
вези са личним потребама, интересовањима, обавезама, жељама, уз одговарајућу помоћ саговорника и понављање. ПСТ.2.1.16. Исказује допадање и недопадање, слагање и 
неслагање и једноставним језичким средствима даје кратко објашњење. ПСТ.2.1.17. Размењује основне информације о плановима и обавезама. ПСТ.2.1.18. Једноставним језичким 
средствима пореди људе, ствари и појаве. ПСТ.2.1.19. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ вербалним и невербалним средствима. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ПСТ.2.1.20. 
Писаним путем доставља/тражи или преноси детаљније информације, обавештења или податке о себи и другима. ПСТ.2.1.21. Пише једноставна лична писма, поруке, мејлове у 
којима се са пријатељима и познаницима договара о активностима или одговара на питања. ПСТ.2.1.22. Саставља краће текстове о себи, својој породици и непосредном окружењу. 
ПСТ.2.1.23. Описује искуства, активности и догађаје из прошлости користећи једноставније језичке структуре и увежбану лексику. 
МЕДИЈАЦИЈА ПСТ.2.1.24. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних текстова опште информативне 
природе. ПСТ.2.1.25. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег усменог исказа. ПСТ.2.1.26. На матерњем језику саопштава основну тему и 
најважније информације краћег писаног текста. ПСТ.2.1.27. На страном језику саопштава туристима најједноставније информације које су тражили од трећег лица (назив улице, 
број линије у градском саобраћају, цену). 
ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА ПСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења (акценти, 
интонација, дужина). ПСТ.2.2.2. Правилно записује фреквентне и увежбане речи, познаје и примењује одређени број основних правописних правила. ПСТ.2.2.3. Познаје и користи 
једноставније граматичке елементе и конструкције. ПСТ.2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и вишечланих конструкција за исказивање свакодневних конкретних 
активности и потреба. 
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ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА ПСТ.2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у свакодневном животу (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, разонода). 
ПСТ.2.3.2. Познаје основне елементе у области умећа живљења (начин обраћања и поздрављања, тачност, конвенције и сл.). ПСТ.2.3.3. Препознаје најкритичније обрасце 
понашања који су непримерени/неприкладни у контексту циљних култура. ПСТ.2.3.4. Препознаје најчешће стереотипе у вези са својом и циљним културама. 21 ПСТ.2.3.5. Познаје 
основне одлике регија и држава у којима се страни језик користи као већински. ПСТ.2.3.6. Познаје животне услове који владају у појединим екосистемима света (клима, 
географске одлике и сл.) где се користи страни језик. ПСТ.2.3.7. Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости циљних култура. ПСТ.2.3.8. 
Представља и укратко описује на циљном језику неколико познатих личности и појава из циљних култура, као и оне за које показује интересовање.  

Напредни 
ниво 

ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА ПСТ.3.1.1. Разуме дуже низове саопштења, упутстава, молби итд. који се тичу његових потреба и интересовања. ПСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и 
главне информације у аутентичном разговору два или више (са)говорника, уколико се говори разговетно и умереним темпом. ПСТ.3.1.3. Разуме основни смисао и главне 
информације јасно артикулисаних монолошких излагања, прича, презентација и предавања на узрасно адекватне и блиске теме, уз одговарајућу визуелну подршку. ПСТ.3.1.4. 
Разуме основни смисао и може да издвоји главне информације из аутентичних подкаста, радио и телевизијских емисија о познатим, узрасно адекватним темама (нпр. репортажа, 
научно-популарних, документарних, играних, анимираних филмова, спотова) које слуша/гледа у смисленим целинама. ПСТ.3.1.5. Разуме општи смисао и већину фраза и израза 
сложенијих разговетних текстова савремене музике. 
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА ПСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и може да издвоји већину релевантних информација у порукама, писмима и мејловима о блиским темама. 
ПСТ.3.1.7. Разуме упутства која се односе на сналажење на јавним местима (нпр. руковање апаратима и уређајима, упозорења, безбедносне информације и сл.). ПСТ.3.1.8. Разуме 
општи смисао и главне информације различитих врста текстова са интернета или других писаних медија који су у складу са узрастом и интересовањима ученика. ПСТ.3.1.9. Разуме 
главне идеје, поруке и специфичне информације адаптираних верзија белетристике за младе. ПСТ.3.1.10. На основу смисла читавог текста и садржаја појединачних делова открива 
значења непознатих речи и конструкција. ПСТ.3.1.11. Разуме експлицитно изражена осећања, жеље и расположења. ПСТ.3.1.12. Разуме општи смисао и већину фраза и израза у 
текстовима из савремене музике. ПСТ.3.1.13. Разуме смисао једноставних рекламних порука. 
ПСТ.3.1.14. Проналази потребне информације у речницима, енциклопедијама, брошурама и на интернет страницама. ПСТ.3.1.15. Разуме и може да издвоји потребне информације 
из табела, графикона, информатора и сл. 
 УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ ПСТ.3.1.16. Течно и с лакоћом описује себе и околину, школски контекст и приватан живот, свакодневне навике, искуства/догађаје из прошлости и 
планове за будућност. ПСТ.3.1.17. Учествује у неформалном и формалном разговору (нпр. са наставницима, службеним лицима и сл.), поставља и одговара на неколико питања у 
низу на познате теме у вези са личним потребама, интересовањима, обавезама, жељама, уз евентуалну помоћ и понављање. ПСТ.3.1.18. Објашњава зашто му се нешто допада или 
не допада, зашто се слаже или не слаже, зашто нешто воли или не; на једноставан начин износи и образлаже своје ставове и мишљење. ПСТ.3.1.19. Објашњава оно што не разуме, 
уме да тражи помоћ и да изрази мишљење/потребу расположивим језичким средствима. ПСТ.3.1.20. На једноставан начин излаже на задату тему и одговара на питања која се 
односе на њу. ПСТ.3.1.21. Описује и тумачи податке из табела, графикона, информатора и сл. ПСТ.3.1.22. Резимира текст који слуша или чита ослањајући се у мањој мери на 
језичка средства која се у њему појављују. 
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ПСТ.3.1.23. Пише обична и електронска писма у којима са пријатељима и познаницима договара активности и једноставним језичким средствима 
обрађује/спомиње узрасно релевантне теме. ПСТ.3.1.24. Пише краће текстове од неколико логички повезаних реченица о узрасно релевантним темама (о себи, друштвеном и 
природном окружењу, аспектима приватног и школског живота). ПСТ.3.1.25. Прецизно описује искуства, активности и догађаје из садашњости и прошлости у виду дескриптивних 
и наративних текстова користећи познате сложеније језичке структуре и адекватну лексику. ПСТ.3.1.26. Пише кратке приче од понуђеног језичког материјала на узрасно адекватне 
теме. ПСТ.3.1.27. Резимира/парафразира одслушан или прочитан текст, ослањајући се минимално на језичка средства која се у њему појављују. ПСТ.3.1.28. Описује и тумачи 
податке из табела, графикона, информатора и сл. 
МЕДИЈАЦИЈА ПСТ.3.1.29. На матерњем језику саопштава основну тему и појединачне информације нешто опширнијег усменог исказа, примереног узрасту и интересовањима. 
ПСТ.3.1.30. На матерњем језику преноси саговорнику тему, садржај и главне информације из краћих и једноставнијих писаних текстова (новинских и књижевних), примерених 
узрасту и интересовањима. 
ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА ПСТ.3.2.1. Углавном коректно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у тежим комбинацијама гласова, уз поштовање акценатско-
интонацијских правила или уз мање неправилности које не угрожавају разумевање поруке коју жели да саопшти. ПСТ.3.2.2. Записује речи и изразе уз минималне ортографске 
неправилности које не ремете разумевање датог записа; познаје и примењује фреквентна правописна правила. ПСТ.3.2.3. Познаје и користи одређени број граматичких елемената и 
конструкција, укључујући и најчешће изузетке, као и основне начине творбе и флексије именица, глагола, придева, прилога. ПСТ.3.2.4. Користи фреквентне лексичке елементе 
који се односе на теме и ситуације из његовог непосредног искуства. 
ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА ПСТ.3.3.1. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у различитим аспектима свакодневног живота и 
прихвата постојање разлика. ПСТ.3.3.2. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у области умећа живљења и прихвата постојање разлика; примењује 
неке основне елементе у области умећа живљења (нпр. начин обраћања и поздрављања). ПСТ.3.3.3. Разуме и избегава основне облике непримереног/неприкладног понашања у 
контексту циљних култура. ПСТ.3.3.4. Препознаје да постоји пристрасност у тумачењу културних појава и негује критичко мишљење у њиховом посматрању и разумевању. 
ПСТ.3.3.5. Познаје положај земаља у којима се користи страни језик. ПСТ.3.3.6. Познаје положај циљног језика у глобалном контексту и код нас. ПСТ.3.3.7. Познаје најтипичније 
представнике појединих екосистема света где се користи страни језик и доводи их у везу са одликама екосистема. ПСТ.3.3.8. Препознаје повезаност најважнијих појава из историје 
циљних култура и опште историје. ПСТ.3.3.9. Препознаје утицај неколико најзначајнијих личности и дела из друштвене и уметничке историје циљних култура у свету, које доводи 
у везу са друштвеним и уметничким појавама из наше историје и обрнуто.  
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Предмет: Енглески језик  Разред: осми разред Фонд часова: 68 часова годишње 

Област/
Тема  

Трај. 
прогр.
(бр.ча
сова) 

ИСХОДИ  САДРЖАЈИ  

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин развоја 
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 
ПРАЋЕЊЕ 

ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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– разуме општи смисао и 
главне информације из 
уобичајених текстова 
који се односе на 
представљање и 
тражење/ давање 
информација личне 
природе;  

– тражи, саопшти, пренесе 
информације личне 
природе или податке о 
себи и другима;  
– у неколико повезаних 
исказа представи себе, 
своју ужу/ширу 
породицу и пријатеље 
користећи једноставнија 
језичка средства; – 
разуме општи смисао и 
главне информације из 
текстова који се односе 
на опис бића, предмета, 
места, појaва, радњи, 
стања и збивања;   

How are you/have you been/are you doing? I’m/I’ve 
been/I’m doing fine, and you? It’s been long time. / Long 
time no see! Yes, it’s been a while. I was born and 
raised/brought up in Kruševac, a town in Serbia. Where did 
you grow up? I live in a nuclear/an immediate family. Who 
do you live with? We live in a suburb/in the suburbs/on the 
outskirts of the town. We share the house with another 
family. We’ve lived there since I was born. What part of 
town do you live in?  
I’ve got a twin/half/step brother. Have you got any 

siblings? The man over there is Alex’s and my stepdad. Is 
Luka your relative? Yes, he’s my second cousin. / He’s my 
close/distant relative. / No, we’re not related. He’s just a 
friend of mine. What country was he born in? What/Which 
school did he go to? Have you got any family in an English 
speaking country? Is your step brother the same age as 
you? No, he’s twice/half as old as me. He doesn’t go to 
school, he goes to kindergarten. The boy in the photo is our 
schoolmate /teammate/roоmmate and our mutual friend. 
He’s my namesake. Our name is pronounced, but it is 
spelled.... My mum’s the only person who calls me by my 
first name, and it usually means I’m in trouble! Do your 
friends call you by your first name or your nickname?  
Dunja’s my soulmate; we are inseperable.  
Who’s your role model? My dad’s my main role model, I 

have always looked up to/admired him. Who has been the 
most important and most influential person in your 
life? Mark Twain was a pen name of the American writer 
whose real name was Samuel Clemens. What other names 
did Samuel Clemens write under? What was Agatha 
Christie famous for? She was famous for her detective 
stories. What films did Daniel Radcliffe play in? He played 
the title character in the Harry Potter film series.  It’s been 
nice meeting you/talking to you. Have a good 
life! Farewell, my friends!   

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Дигитална компетенција 
Сарадња 
Решавање проблема 
Одговорно учешће у 
демократском друштву  
Естетичка компетенција  
(немачки, српски, грађанско 
васпиатње) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму  

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

Слушање и читање 
краћих, 
једноставнијих 
текстова који се 
односе на дате 
комуникативне 
ситуације 
(дијалози, 
наративни 
текстови, фор 
мулари и сл.); 
реаговање на 
усмени или писани 
импулс 
саговорника 
(наставника, 
вршњака и сл.) и 
иницирање 
комуникације; 
усмено и писaно 
давање 
информација о 
себи и тражење и 
давање 
информација о 
другима (СМС, 
имејл, формулари, 
чланске карте, опис 
фотографије и сл.).   

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 
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 -размени 
информације које се 
односе на опис 
бића, предмета, 
места, појaва, 
радњи, стања и 
збивања;  
– повеже неколико 
исказа у краћи текст 
којим се описују и 
пореде бића, предмети, 
места, појаве, радње, 
стања и збивања;  

The Present Simple Tense и The Present Continuous 

Tense за изражавање појава, радњи, стања и збивања 
у садашњости The Present Perfect Simple Tense за 
изражавање искустава и радњи у неодређеној 
прошлости и радњи које су почеле у прошлости и 
још увек трају  
The Past Simple Тense и The Past Continuous 

Tense за изражавање појава, радњи, стања и 
збивања у прошлости Stative verbs (look, seem, 

appear, sound, taste, smell...)  
Пасивни облик глагола у простим временима 
(Present Simple, Present Perfect Simple, Past 

Simple, Future Simple) Питања са Who...look 

like, What…look/taste/smell like, How 
(adjective)... Префикси over-, under-, un-, in-, 

im-, ir-, il-, dis-... Twice/three times... as 

(adjective/adverb) as   

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Дигитална компетенција 
Сарадња 
Одговорно учешће у 
демократском друштву  
Однос према здрављу 
Однос према околини  
(биологија, српски) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

Слушање и читање 
једноставнијих 
описа живих бића, 
предмета, појава и 
места и њиховог 
поређења; усмено и 
писано описивање / 
поређење живих 
бића, предмета, 
појава и места; 
израда и презентаци 
ја пројеката 
(постера, стрипова, 
ППТ-а, кратких 
аудио / видео 
записа, радио 
емисија и слично).   

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 
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– разуме краће низове 
исказа који се односе 
на предлоге, савете и 
позиве на заједничке 
активности и одговори 
на њих уз одговарајуће 
образложење;    

Should/Ought to/Had better за давање савета  
Изрази: How/What about…? Why 
don’t we…? Would you like…? Do 
you want…? Shall we…? 
Let’s...  Stative verbs (think, mean, 

sound...)  
Модални глаголи за изражавање предлога и 
вероватноће - can/could/may/might...  
Пасивни облик модалних глагола  
Заповедни начин  
Gerund/Infinitive  
Индиректни предлози и савети  
Први и други кондиционал  
Негативни префикси un-, im-, ir-, il-...   

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација  
Сарадња 
Решавање проблема 
Одговорно учешће у 
демократском друштву  
(српски, немачки) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

Слушање и читање 
једноставниjих 
текстова који 
садрже предлоге; 
усмено и писано 
преговарање и 
договарање око 
предлога и учешћа 
у заједничкој 
активности; писање 
позивнице за 
прославу / журку 
или имејла / СМС-а 
којим се уговара 
заједничка 
активност; 
прихватање/ 
одбијање предлога, 
усмено или писано, 
уз поштовање 
основних норми 
учтивости  

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 
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– упути предлоге, савете 
и позиве на заједничке 
активности користећи 
ситуационо прикладне 
комуникационе моделе; 
– затражи и пружи 
детаљније информације 
у вези са 
предлозима,  саветима и 
позивима на заједничке 
активности;  

– разуме краће низове 
обавештења, молби и 
захтева који се односе 
на потребе и 
интересовања и реагује 
на њих;  

– саопшти краће низове 
обавештења, молби и 
захтева који се односе 
на потребе и 
интересовања;  

– разуме и на прикладан 
начин одговори на 
честитку, захвалност и 
извињење;   

– упути честитку, 
захвалност и извињење 
користећи 
ситуационо  прикладне 
комуникационе моделе;   

Can/Could/May I retake the listening text? I’ve misheard 
some questions. Can/Could/Will you rewrite the essay? 
You’ve misspelled/misspelt some words.  
Excuse me teacher, can you draw/pull/close the 

curtains? Ok, you put the light on. Can you now 
draw/pull/open them? Ok, let’s have some sunlight in!  
Could/Would you come to my place tonight if you had 

time? Your place, sixish! Please don’t tattle on me to my 
mother/teacher. / Don’t be such a tattletale!   
Promise not to tell anyone! I promise!   

Stop showing off! Nobody likes a show-off!  
Stop arguing, will you? Can I tell my side if you let me 

talk? Stop beating around the bush and tell me what the 

problem is! She told me to stop making fuss about 
nothing! My mum asked/warned us to stop giggling.  

The head teacher promised to look into the matter.   

I’m sorry I overslept/overreacted. It’s ok, make sure you 
don’t do that again! Sorry to disturb/interrupt!  

Sorry, it wasn’t on purpose. I’m truly sorry.  
Thanks for letting me stay/for waiting for me!  
Thank you, you’ve been very kind. Many thanks in 

advance! I (really) appreciate that/your help.  

Tell your parents I said thank you. Say hi for me!  
Pretty please! Happy anniversary! Better luck next time! 

Fingers crossed! Congrats on your exams!  

Модални глаголи за изражавање молбе и захтева – 
can/could/may/will  

Заповедни начин  

Први и други кондиционал   
Индиректне наредбе и молбе  

Gerund/Infinitive  

Префикси over-, mis-, over-, re...   

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Дигитална компетенција 
Сарадња 
Решавање проблема 
Одговорно учешће у 
демократском друштву  
(српски, грађанско 
васпитање) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

Слушање и 
читање 
једноставнијих 
исказа којима се 
тражи 
/нуди  помоћ, 
услуга, 
обавештње или се 
изражава жеља, 
извињење, захвал 
ност; усмено и 
писано тражење и 
давање 
обавештења, 
упућивање  молбе 
за помоћ / услугу 
и реаговање на 
њу, изражавање 
жеља, изви њења 
и захвалности.   

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 
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– разуме и следи 
једноставнија 
упутства у вези с 
уобичајеним ситуа 
цијама из 
свакодневног живота 
(правила игре, рецепт 
за припремање  неког 
јела и сл.) са 
визуелном подршком 
без ње;  
– да једноставна 
упутства (нпр. може да 
опише како се нешто 
користи  / прави, 
напише рецепт и сл.);  

Choose a person in the classroom, but keep the name 

secret. Note down as much information about the 
person as you can.  What shall we do next? Take turns 

to ask questions, and try to guess your partner’s 
person! Find out about an eco-project in your country. 
Produce a leaflet explaining where it is and what 

happens there. What can I use this application for?  
Click on the photos if you want to find out more.   
If you want to make an appointment/need further 

information call our office at 555-333.  
I think I’ve been overcharged for my mobile 
phone bill. What shall/should I do first? Dial 

these numbers to speak to customer service...  
Read the exercise in silence/silently. Time’s up! Put down 
your pens and hand in your tests. Sit tight! Sit up straight! 

Straighten your back! Behave yourself! Turn sideways! 

Why/What for? Move over to make room for some more 
students. Look me in the eye! Speak when spoken to! 

Don’t speak/talk out of turn! Speak your mind!  
Don’t blame me, it’s not my fault! Don’t wait for me! I 
might be long! Don’t peek! It’s none of your business!  
Don’t touch the stove until is gets cool. Hold this for me!   
He told me to hold on to his arm. Tell me who the book 
belongs to. The P.E. teacher told/instructed us to pass the 

ball to each other/one another. Mind your step!  
Beware of the dog! Caution: wet floor! Danger: strong 
current! Don’t limit your challenges – challenge your 

limits! Let go of bad memories and be happy!   
Заповедни начин  
Модални глаголи shall/should за тражење упутстава  
Модални глаголи за изражавање вероватноће: 
might/may/could  
Пасивни облик глагола у комбинацији са модалним 
глаголима  
Први и други кондиционал  
Индиректне наредбе и молбе   

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Дигитална компетенција 
Сарадња 
Решавање проблема 
Одговорно учешће у 
демократском друштву  
(српски, ликовно, немачки)  

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

Слушање и 
читање текстова 
који садрже 
једноставнија 
упутства (нпр.  за 
компјутерску или 
обичну игру, 
употребу апарата, 
рецепт за пра 
вљење јела и сл.) 
са визуелном 
подршком и без 
ње; усмено и 
писано  давање 
упутстава.   

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 
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– разуме и следи краће 
низове упутстава у вези с 
уобичајеним  ситуацијама 
из свакодневног живота;   
– тражи и пружи неколико 
везаних једноставнијих 
упутстава у вези с 
уобичајеним ситуацијама 
из свакодневног живота; – 
разуме општи смисао и 
главне информације из 
текстова који се  односе на 
описивање радњи и 
ситуација у садашњости; – 
разуме општи смисао и 
главне информације из 
текстова који се  односе на 
описивање способности и 
умећа у садашњости; – 
размени неколико 
информација у низу које 
се односе на радње 
у  садашњости;  
– опише радње, 
способности и умећа 
користећи неколико 
везаних исказа;   

The Present Continuous Tense за изражавање 
тренутних и привремених радњи  
The Present Simple Tense за изражавање сталних и 
уобичајених радњи  
Stative verbs (taste, smell, remind...)  
The Present Perfect Simple Tense за изражавање 
радњи које су почеле у прошлости и још увек трају и 
у изразима This is the first/second/third time...   
Други кондиционал  
Can за изражавање способности у садашњости  
Модални глаголи за извођење закључака о 
садашњости (must/can’t/might/may/could)  
Пасивни облик глагола у простим временима (Present 
Simple, Present Perfect Simple)  
Индиректне наредбе и молбе  
Индиректне изјаве и питања са уводним глаголом у 
садашњем времену  
Gerund/Infinitive  
Питања са препозиционим глаголима   
Get + adjective   

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Дигитална компетенција 
Сарадња 
Естетичка компетенција  
(српски, немачки, ликовно)  

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

Слушање и 
читање 
једноставнијих 
текстова у 
којима се 
описују и 
честитају 
празници, 
рођендани и 
значајни 
догађаји; 
описивање  праз
ника, рођендана 
и значајних 
догађаја; 
упућивање 
пригодних 
честитки  у 
усменом и 
писаном облику;  

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 
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– разуме општи смисао и 
главне информације из 
текстова који  се односе на 
описивање искустава, 
догађаја и способности 
у  прошлости;  
– размени неколико 
информација у низу о 
искуствима, догађајима и 
способностима у 
прошлости;  
– опише искуства, 
догађаје и способности из 
прошлости  повезујући 
неколико краћих исказа у 
смислену целину; –   

Past Simple Tense правилних и неправилних глагола, 
све употребе  
The Past Continuous Tense, све употребе  
The Present Perfect Simple Tense за изражавање 
искустава и радњи у неодређеној прошлости и са 
ever, never, just, аlready, yet…  
Could и was/were able to за изражавање способности у 
прошлости  
Пасивни облик глагола у простим временима (Present 

Perfect Simple, Past Simple)  
Индиректне наредбе и молбе  
Питања са Who/What/Which/Where/When/Why…  
Питања са препозиционим глаголима  
Герунд/Инфинитив  
Префикси mis-, over-, re...   

Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Дигитална компетенција 
Сарадња 
Решавање проблема 
Одговорно учешће у 
демократском друштву  
(историја, српски, 
географија) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

Слушање и 
читање описа и 
размењивање 
исказа у вези са 
сталним, уобича
јеним и 
тренутним 
догађајима / 
активностима и 
способности ма; 
усмено и писано 
описивање 
сталних, 
уобичајених и 
тренутних  дога
ђаја / 
активности и 
способности  

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 
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– разуме општи 
смисао и главне 
информације из 
текстова који  се 
односе на одлуке, 
обећања, планове, 
намере и предвиђања 
у  будућности;   
– размени 
неколико исказа 
у вези са 
обећањима, 
одлукама,  плано
вима, намерама 
и предвиђањима 
у будућности; – 
саопшти 
планове, намере 
и предвиђања;   

The Present Continuous Tense за изражавање унапред 
договорених/испланираних радњи  
The Present Simple Tense за изражавање будућих 
радњи које су део утврђених распореда/програма 
The Future Simple Tense за изражавање одлука 
донетих у тренутку говора, обећања и предвиђања 
на основу знања,  искуства и веровања  
Модални глаголи за изражавање вероватноће: 
may/might/could  
Going to за изражавање општих планова и намера, 
као и предвиђања на основу чулних опажања 
Временске зависне реченице за изражавање 
будућности и одговарајући везници (when, after, 

before, as soon as, by the time...)  
Stative verbs (promise, believe, think, guess, suppose, 

hope...)  
Пасивни облик глагола у протим временима (Future 
Simple)  
Први и други кондиционал  
Will be able to за изражавање способности у 
будућности   

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Дигитална компетенција 
Сарадња 
Одговорно учешће у 
демократском друштву  
(историја, српски, немачки) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

Слушање и 
читање описа и 
усмено и 
писано 
размењивање 
исказа у вези са 
догађајима / 
активностима и 
способностима 
у прошлости; 
описивање 
догађаја / 
активности и 
способности 
у  прошлости; 
израда и 
презентација   
пројеката о 
историјским 
догађајима, 
личностима и сл.   

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 
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 – разуме општи 
смисао и главне 
информације из 
текстова који се 
односе на жеље, 
интересовања, 
потребе, осете и 
осећања;  – размени 
неколико повезаних 
информација у вези са 
жељама,  интересовањ
има, осетима и 
осећањима;  

– искаже и 
образложи жеље, 
интересовања, 
потребе, осете и 
осећања;    

The Present Simple / Past Simple / Presen Perfect Simple 

Tense  
Stative verbs (be, want, wish, need, expect, hope, have, 

hurt, feel, smell, taste…)  
Need/Needn’t  
Why don’t/haven’t you...  
Питања са препозиционим глаголима  
Придевско-предлошке фразе – interested in, keen on, 
pleased with, embarrassed by…  
Глаголско-предлошке фразе - be into...  
Пасивни облик глагола у простим временима 
(Present Simple, Present Perfect Simple, Past 

Simple, Future Simple) Индиректне изјаве и 
питања са уводним глаголом у садашњем 
времену  
Модални глаголи за извођење закључака о садашњости 
(must, can’t, may...)  
Први и други кондиционал  
Заповедни начин  
Gerund/Infinitive   

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Дигитална компетенција  
Одговорно учешће у 
демократском друштву  
(српски, ликовно, грађанско 
васпитање, немачки)  

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

Слушање и 
читање краћих 
текстова у вези 
са жељама, 
плановима и 
намерама; 
усмено и писано 
договарање о 
жељама, 
плановима и 
наме рама 
(телефонски 
разговор, 
разговор уживо, 
СМС, имејл и 
сл.).   

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 
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– разуме и реагује 
на свакодневне 
изразе у вези са 
непосредним и 
конкретним 
потребама, осетима 
и осећањима;  
– изрази, основне 
потребе, осете и 
осећања 
једноставнијим 
језичким  средствима  

Индиректна питања са уводним глаголом у садашњем 
времену  
Предлошки изрази за изражавање положаја и 
просторних односа: halfway between / on the 

left/right side / at the top/ bottom / in the top/bottom 

left/right corner...   
Предлози са глаголима кретања: towards, onto, into, 

across, along...  
as + adjective + as: as close/near/far... as   
twice/three times... + adjective + as: twice/three times... 

as (far) as   

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација  
Сарадња 
Решавање проблема 
Одговорно учешће у 
демократском друштву   

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

Слушање и читање 
исказа у вези са 
потребама, осетима и 
осећањима; усмено и 
писано договарање у 
вези са 
задовољавањем 
потреба; предлагање 
решења у вези са 
осетима и потребама; 
усмено и 
писано исказивање, 
својих осећања и 
реаговање на туђа.   

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 
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– разуме једноставније 
текстове који се односе 
на дозволе, забране, 
упозорења, правила 
понашања и обавезе и 
реагује на њих; – 
размени неколико 
информација које се 
односе на 
дозволе, забране, 
упозорења, правила 
понашања и обавезе;   

You needn’t take that subject. It’s optional!  
You mustn’t cheat in exams. It’s illegal!  
I’ve had to study hard this month.  
We had to make the decision in a split second.  
We can’t both use the bike at once so we’ll have to take 
turns. I’m underage – I’m not allowed in pubs!  
It’s a rude question – you should apologise to the teacher!  
I don’t think you should drink that water! I wouldn’t swim 
here if I were you! My parents always remind me to throw 

the tissue in the bin after using it. The government/local 

authorities should/ought to take more care of the 
unemployed/homeless/poor/elderly / unemployed/ 

homeless/poor/elderly people. In my country the 

young/young people are not permitted to vote until the age 
of 18. The Louvre is a must for visitors to Paris. These are 

dos and don’ts of social etiquette.  
Модални глаголи и глаголски облици за изражавање 
дозволе, забране, упозорења, правила понашања и 
присуства/ одсуства обавезе: can/can’t, must/mustn’t, 
need/needn’t, should/shouldn’t, ought (not) to, have 
to/don’t/doesn’t have to, had to/didn’t have to, (not to) be 
allowed to  
Употреба и изостављање одређеног члана у изразима: 
the unemployed/homeless/poor/elderly/young... и 
unemployed/ homeless/poor/elderly/young... people   

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Дигитална компетенција  
Одговорно учешће у 
демократском друштву  
Однос према здрављу 
Однос према околини  
(математика, српски, 
географија, историја) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

 Слушање и читање 
једноставнијих 
текстова у вези са 
хронолошким  врем
еном, 
метеоролошким 
приликама и 
климатским 
условима; усмено и 
писано тражење и 
давање 
информација о 
времену 
дешавања  неке 
активности, 
метеоролошким 
приликама и 
климатским 
условима  у ширем 
комуникативном 
контексту;  

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 
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– разуме општи смисао 
и главне информације 
из краћих 
текстова  који се 
односе на поседовање 
и припадање;  
  

He’s a friend of mine. Is that a friend of your couisin’s?  
My father owns a book/food stall. Who’s the owner of that 
restaurant?  
This house has always belonged to my family. Who does 
that house belong to?  
Someday, I would like to possess a sailboat.  
How much money does he owe you? He ows me 100 
dinars.  
Саксонски, нормански и дупли генитив  
Присвојне заменице mine, yours…  
Stative verbs (have, own, belong, possess, owe)   

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Дигитална компетенција 
Сарадња 
Решавање проблема 
Одговорно учешће у 
демократском друштву  
Однос према околини  
(српски, грађанско 
васпитање) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

Слушање и читање 
исказа у вези са 
забранама, 
правилима 
понашања и 
обавезама; 
постављање 
питања у вези са 
забранама, 
правилима  понаша
ња и обавезама и 
одговарање на 
њих; усмено и 
писано  саопштава
ње забрана, 
правила понашања 
и обавеза (нпр. 
креирање постера 
са правилима 
понашања, списка 
обавеза и сл 

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 
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– разуме општи 
смисао и 
главне 
информације 
из краћих 
текстова  који 
се односе на 
изражавање 
допадања и 
недопадања; – 
разуме краће 
низове исказа 
који се односе 
на 
количину,  дим
ензије и цене;  

– размени 
информације у 
вези са 
количином, 
димензијама 
и ценама. 

  

How do you like this colour? I’d prefer a darker/lighter 
shade.  
My dog loves being cuddled/spending time with us.  
Would you fancy a drink?   
I didn’t fancy swimming in that water.  
We enjoyed ourselves at the party.  
Please don’t throw these photos away. They’re really 
close to my heart!  
I like doing jumping jacks. They are great for warming up 

before my gym exercise!  
Cycling/Rollerblading is my most liked/preferred leisure 
activity.  
What’s your family’s favourite pastime? I would say 
our favourite pastime has always been watching 
informational videos / exploring interesting places 

closer to home.  
Yoda from the Star Wars series has been one of my best-
loved science fiction characters for as long as I can 

remember. Who’s your favourite film character?  
One third of the class prefers fantasy books, they say they 
expand their imagination.  
Stative verbs (like/dislike/love/hate/fancy/prefer...)  
Gerund/Infinitive  
Питања са What, Who, Why, Which, How…   

Сарадња 
Решавање проблема 
Одговорно учешће у 
демократском друштву  
(српски, немачки, 
математика) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

Слушање и читање 
једноставнијих 
текстова с 
исказима у којима 
се говори шта неко 
има/нема или чије 
је нешто; 
постављање 
питања у вези са 
датом 
комуникативном 
ситуацијом и 
одговарање на 
њих. 

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 
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– разуме општи 
смисао и главне 
информације из 
краћих текстова  који 
се односе на 
изражавање 
мишљења;  

– тражи и саопшти 
мишљење, слагање/ 
неслагање и даје 
кратка  образложења;   

I agree/disagree. So do I. / Well, I don’t.  
I don’t agree. Neither do I. / I don’t agree either. / Well, I 
do!  
I didn’t think of that - good idea!   
I guess/suppose we should never learn anything by heart.  
What exactly do you mean by ‘lousy singing’?  
It’s not a big deal/no biggie.  
That’s embarrassing/correct/ 
incorrect/possible/impossible/regular/irregular/conv

enient/inconvenient/honest/dishonest... How 

icredible/disappointing!  
Stative verbs (think, guess, suppose, agree, disagree, 

believe, mean, promise…)  
Питања са What, Why, How…  
So/Neither/Either за изражавање слагања и неслагања.  
Префикси un-, in-, im-, ir-, il-, dis-...   

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Сарадња 
Однос према здрављу 
Естетичка компетенција  
(српски, немачки, биологија)  

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

Слушање и читање 
једноставнијих 
текстова у вези са 
нечијим инте 
ресовањима, 
хобијима и 
стварима које воли 
/ не воли, које му / 
joj се свиђају / не 
свиђају;  
размена 
информација о 
својим и туђим 
интересовањима, 
хобијима, допадањ
у и недопадању  

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 
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– разуме краће низове 
исказа који се односе на 
количину, димензије и 
цене;  

– размени информације у 
вези са количином, 
димензијама и ценама.  

It’s only half-an-hour’s drive / a couple of minutes’ walk.  
He gave me a few tips/a piece of/some advice.  
They told us an interesting piece/a bit of information.  
She bought a bunch of grapes/flowers / a bar of 

chocolate/soap / a jar of honey/jam.  
The man was so weak that he could only take a sip of 

water.  
How much sugar do you take in your tea? Half a 
teaspoon, please.  
I don’t have as many DVDs as you!  
My sister doesn’t eat as much chocolate as I do.  
There is ten times as much traffic in my town as in yours.  
The deep end of the pool is 2 metres deep. The shallow 

end is only half as deep.  
This jacket is twice as expensive as that one.  
How much is the return/one-way fare from London to 

Brighton?  
What’s the bus fare in London? A single bus fare costs 
£1.50.  
How much did the roasted chestnuts cost? They cost 
90 pence/cents a/per cone. How much did they weigh? 

They weighed 100 g.  
None of my classmates won the prize.  
Neither of my parents speaks/speak a foreign language.  
Саксонски генитив са временским периодима: half-

an-hour’s, couple of minutes’...  
Партитиви: a piece/bit/bunch/bar/jar/sip of...  
Twice/three times.../half as (adjective) as  
None/Neither   

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама  
Дигитална компетенција 
Сарадња 
Решавање проблема 
Одговорно учешће у 
демократском друштву  
Однос према здрављу 
Однос према околини  
Естетичка компетенција  
(математика, српски, 
биологија) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад 
на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи или 
тиму 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

Слушање и читање 
једноставнијих 
текстова који 
говоре о 
количини  нечега; 
постављање 
питања у вези с 
количином и 
одговарање на 
њих,  усмено и 
писано; слушање и 
читање текстова на 
теме поруџбине 
у  ресторану, 
куповине, играње 
улога (у ресторану, 
у продавници, у ку 
хињи …); писање 
списка за 
куповину; 
записивање и 
рачунање цена., 
тумачење 
рецепата   

Формативно 
Писмено 
(диктат, 
превод, 
састав, 
граматички 
задаци...) 
усмено 

Образовни 
стандарди 

Основни 
ниво 

ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА ПСТ.1.1.1. Разуме фреквентне речи и једноставне изразе у јасно контекстуализованом и спором говору. ПСТ.1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања која 
се односе на једноставне информације и непосредно окружење. ПСТ.1.1.3. Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро изговорена упутства. ПСТ.1.1.4. Разуме кратка саопштења и 
питања која се односе на познате/блиске теме. ПСТ.1.1.5. Разуме предмет једноставног разговора других лица о познатим/блиским темама (нпр. личне и породичне ствари, непосредно 
окружење) уколико се говори споро и разговетно. ПСТ.1.1.6. Разуме појединачне речи и једноставне изразе из текстова савремене музике. 
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА ПСТ.1.1.7. Разуме кратке поруке које се односе на једноставне информације и непосредно окружење (нпр. писма, мејлови итд.). ПСТ.1.1.8. Разуме 
кратка, појединачна упутства која се тичу његових непосредних потреба, уколико укључују визуелне елементе. ПСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и најважније информације у 
једноставним врстама текстова (кратке приче, извештаји, огласи, временске прогнозе и сл.) уз одговарајуће илустративне елементе. 
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ ПСТ.1.1.10. Успоставља и одржава друштвени контакт користећи једноставна језичка средстава приликом поздрављања, представљања, добродошлице, 
окончања комуникације, захваљивања, извињавања, давања података о себи, распитивања о основним подацима који се тичу саговорника (нпр. ко је, одакле је, чиме се бави итд.). 
ПСТ.1.1.11. Уз дуже паузе и уз помоћ саговорника, саопштава основне информације о себи и свом непосредном окружењу, тражи одређени предмет, користећи кратке једноставне 
исказе. ПСТ.1.1.12. Уз дуже паузе, описује или представља људе, предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене активности користећи најједноставнија језичка средства. 
ПСТ.1.1.13. Поставља једноставна питања о темама које одговарају његовим интересовањима (слободно време, хоби, школа, породица, другови) и одговара на слична питања 
саговорника. ПСТ.1.1.14. Поставља и одговара на питања која се односе на изражавање допадања и недопадања, слагања и неслагања користећи једноставна језичка средства. 
ПСТ.1.1.15. Формулише молбе и извињења. 
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ПСТ.1.1.16. Пише једноставне податке о себи и лицима из блиског окружења, у обрасцима, упитницима или табелама. ПСТ.1.1.17. Пише краће белешке о 
важним информацијама и тренутним потребама. ПСТ.1.1.18. Писаним путем доставља/тражи основне информације о себи/другима. ПСТ.1.1.19. Пише кратке и једноставне поруке (нпр. 
СМС, имејл, објаве на друштвеним мрежама) у којима се захваљује, извињава или нешто честита. ПСТ.1.1.20. Повезује неколико кратких исказа у кратак, везани текст о блиским 
темама. 
МЕДИЈАЦИЈА ПСТ.1.1.21. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих текстова опште информативне природе (плаката, транспарената, 
јеловника...). ПСТ.1.1.22. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког усменог исказа на страном језику. ПСТ.1.1.23. На матерњем језику саопштава 
основну тему и најопштији садржај кратког писаног текста на страном језику. 
 ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА ПСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне интонацијске схеме 
(нарочито упитну). ПСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику. ПСТ.1.2.3. Познаје и користи ограничен број фреквентних морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру 
наученог репертоара језичких средстава. ПСТ.1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за обављање основних комуникативних активности. 
 ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА ПСТ.1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, разонода). 
ПСТ.1.3.2. Зна за регије и државе у којима се страни језик користи као већински. ПСТ.1.3.3. Познаје најзначајније историјске догађаје циљних култура. ПСТ.1.3.4. Познаје неколико 
најпознатијих историјских и савремених личности циљних култура; наводи и на матерњем језику даје основне податке о некој личности из циљних култура за коју показује 
интересовање. ПСТ.1.3.5. Познаје неколико најпознатијих културних остварења циљних култура; наводи и описује на матерњем језику неколико локација циљних култура за које 
показује интересовање. 



 

340 

Средњи 
ниво 

ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРАПСТ.2.1.1. Разуме краће низове (2-3) саопштења, упутстава, молби који се односе на његове потребе и интересовања. ПСТ.2.1.2. Разуме основни смисао и 
главне информације из разговора двоје или више (са) говорника о блиским и познатим темама, уколико се говори разговетно и умереним темпом. ПСТ.2.1.3. Разуме основни смисао и 
главне информације споријих, јасно артикулисаних монолошких излагања и прича о познатим и узрасно адекватним темама, уз одговарајућу визуелну подршку, паузе и понављања. 
ПСТ.2.1.4. Разуме основни смисао и главне информације из подкаста, радио и телевизијских емисија о познатим и узрасно адекватним темама, уколико се говори споро и разговетно. 
ПСТ.2.1.5. Разуме општи смисао и фреквентне фразе и изразе једноставнијих текстова из савремене музике. 
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА ПСТ.2.1.6. Разуме општи смисао и главне информације у краћим порукама, писмима, мејловима о блиским темама. ПСТ.2.1.7. Разуме краће 
низове (2-3) упутстава која се тичу његових непосредних потреба (нпр. оријентација у простору, употреба уређаја и апарата, правила игре и сл.), праћених визуелним елементима. 
ПСТ.2.1.8. Разуме општи смисао и главне информације у краћим текстовима, различитих врста и једноставне садржине, са интернета или других писаних медија, о познатим и узрасно 
адекватним темама. ПСТ.2.1.9. Разуме општи смисао једноставних књижевних текстова прилагођених узрасту и интересовањима. ПСТ.2.1.10. Разуме општи смисао и једноставније 
формулације у текстовима савремене музике. ПСТ.2.1.11. Разуме смисао једноставних рекламних порука уколико не садрже игру речи или неко конотативно/скривено/метафорично 
значење. 
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ ПСТ.2.1.12. Успева да поведе и/или одржи разговор на блиске и познате теме. ПСТ.2.1.13. Уз краће паузе и минималну помоћ саговорника, размењује 
информације, тражи одређени предмет, објашњење, услугу, повезујући неколико краћих исказа у смислену целину. ПСТ.2.1.14. Уз краће паузе, описује себе и своје непосредно 
окружење, свакодневне активности, искуства из прошлости користећи једноставна језичка средства. ПСТ.2.1.15. Поставља и одговара на 2-3 повезана питања, о познатим темама, у 
вези са личним потребама, интересовањима, обавезама, жељама, уз одговарајућу помоћ саговорника и понављање. ПСТ.2.1.16. Исказује допадање и недопадање, слагање и неслагање и 
једноставним језичким средствима даје кратко објашњење. ПСТ.2.1.17. Размењује основне информације о плановима и обавезама. ПСТ.2.1.18. Једноставним језичким средствима 
пореди људе, ствари и појаве. ПСТ.2.1.19. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ вербалним и невербалним средствима. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ПСТ.2.1.20. Писаним путем 
доставља/тражи или преноси детаљније информације, обавештења или податке о себи и другима. ПСТ.2.1.21. Пише једноставна лична писма, поруке, мејлове у којима се са 
пријатељима и познаницима договара о активностима или одговара на питања. ПСТ.2.1.22. Саставља краће текстове о себи, својој породици и непосредном окружењу. ПСТ.2.1.23. 
Описује искуства, активности и догађаје из прошлости користећи једноставније језичке структуре и увежбану лексику. 
МЕДИЈАЦИЈА ПСТ.2.1.24. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних текстова опште информативне 
природе. ПСТ.2.1.25. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег усменог исказа. ПСТ.2.1.26. На матерњем језику саопштава основну тему и 
најважније информације краћег писаног текста. ПСТ.2.1.27. На страном језику саопштава туристима најједноставније информације које су тражили од трећег лица (назив улице, број 
линије у градском саобраћају, цену). 
ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА ПСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења (акценти, интонација, 
дужина). ПСТ.2.2.2. Правилно записује фреквентне и увежбане речи, познаје и примењује одређени број основних правописних правила. ПСТ.2.2.3. Познаје и користи једноставније 
граматичке елементе и конструкције. ПСТ.2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и вишечланих конструкција за исказивање свакодневних конкретних активности и 
потреба. 
ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА ПСТ.2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у свакодневном животу (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, разонода). 
ПСТ.2.3.2. Познаје основне елементе у области умећа живљења (начин обраћања и поздрављања, тачност, конвенције и сл.). ПСТ.2.3.3. Препознаје најкритичније обрасце понашања 
који су непримерени/неприкладни у контексту циљних култура. ПСТ.2.3.4. Препознаје најчешће стереотипе у вези са својом и циљним културама. 21 ПСТ.2.3.5. Познаје основне 
одлике регија и држава у којима се страни језик користи као већински. ПСТ.2.3.6. Познаје животне услове који владају у појединим екосистемима света (клима, географске одлике и 
сл.) где се користи страни језик. ПСТ.2.3.7. Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости циљних култура. ПСТ.2.3.8. Представља и укратко 
описује на циљном језику неколико познатих личности и појава из циљних култура, као и оне за које показује интересовање.  

Напредни 
ниво 

ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА ПСТ.3.1.1. Разуме дуже низове саопштења, упутстава, молби итд. који се тичу његових потреба и интересовања. ПСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и главне 
информације у аутентичном разговору два или више (са)говорника, уколико се говори разговетно и умереним темпом. ПСТ.3.1.3. Разуме основни смисао и главне информације јасно 
артикулисаних монолошких излагања, прича, презентација и предавања на узрасно адекватне и блиске теме, уз одговарајућу визуелну подршку. ПСТ.3.1.4. Разуме основни смисао и 
може да издвоји главне информације из аутентичних подкаста, радио и телевизијских емисија о познатим, узрасно адекватним темама (нпр. репортажа, научно-популарних, 
документарних, играних, анимираних филмова, спотова) које слуша/гледа у смисленим целинама. ПСТ.3.1.5. Разуме општи смисао и већину фраза и израза сложенијих разговетних 
текстова савремене музике. 
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА ПСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и може да издвоји већину релевантних информација у порукама, писмима и мејловима о блиским темама. 
ПСТ.3.1.7. Разуме упутства која се односе на сналажење на јавним местима (нпр. руковање апаратима и уређајима, упозорења, безбедносне информације и сл.). ПСТ.3.1.8. Разуме 
општи смисао и главне информације различитих врста текстова са интернета или других писаних медија који су у складу са узрастом и интересовањима ученика. ПСТ.3.1.9. Разуме 
главне идеје, поруке и специфичне информације адаптираних верзија белетристике за младе. ПСТ.3.1.10. На основу смисла читавог текста и садржаја појединачних делова открива 
значења непознатих речи и конструкција. ПСТ.3.1.11. Разуме експлицитно изражена осећања, жеље и расположења. ПСТ.3.1.12. Разуме општи смисао и већину фраза и израза у 
текстовима из савремене музике. ПСТ.3.1.13. Разуме смисао једноставних рекламних порука. 
ПСТ.3.1.14. Проналази потребне информације у речницима, енциклопедијама, брошурама и на интернет страницама. ПСТ.3.1.15. Разуме и може да издвоји потребне информације из 
табела, графикона, информатора и сл. 
 УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ ПСТ.3.1.16. Течно и с лакоћом описује себе и околину, школски контекст и приватан живот, свакодневне навике, искуства/догађаје из прошлости и планове 
за будућност. ПСТ.3.1.17. Учествује у неформалном и формалном разговору (нпр. са наставницима, службеним лицима и сл.), поставља и одговара на неколико питања у низу на 
познате теме у вези са личним потребама, интересовањима, обавезама, жељама, уз евентуалну помоћ и понављање. ПСТ.3.1.18. Објашњава зашто му се нешто допада или не допада, 
зашто се слаже или не слаже, зашто нешто воли или не; на једноставан начин износи и образлаже своје ставове и мишљење. ПСТ.3.1.19. Објашњава оно што не разуме, уме да тражи 
помоћ и да изрази мишљење/потребу расположивим језичким средствима. ПСТ.3.1.20. На једноставан начин излаже на задату тему и одговара на питања која се односе на њу. 
ПСТ.3.1.21. Описује и тумачи податке из табела, графикона, информатора и сл. ПСТ.3.1.22. Резимира текст који слуша или чита ослањајући се у мањој мери на језичка средства која се 
у њему појављују. 
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ПСТ.3.1.23. Пише обична и електронска писма у којима са пријатељима и познаницима договара активности и једноставним језичким средствима 
обрађује/спомиње узрасно релевантне теме. ПСТ.3.1.24. Пише краће текстове од неколико логички повезаних реченица о узрасно релевантним темама (о себи, друштвеном и 
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природном окружењу, аспектима приватног и школског живота). ПСТ.3.1.25. Прецизно описује искуства, активности и догађаје из садашњости и прошлости у виду дескриптивних и 
наративних текстова користећи познате сложеније језичке структуре и адекватну лексику. ПСТ.3.1.26. Пише кратке приче од понуђеног језичког материјала на узрасно адекватне теме. 
ПСТ.3.1.27. Резимира/парафразира одслушан или прочитан текст, ослањајући се минимално на језичка средства која се у њему појављују. ПСТ.3.1.28. Описује и тумачи податке из 
табела, графикона, информатора и сл. 
МЕДИЈАЦИЈА ПСТ.3.1.29. На матерњем језику саопштава основну тему и појединачне информације нешто опширнијег усменог исказа, примереног узрасту и интересовањима. 
ПСТ.3.1.30. На матерњем језику преноси саговорнику тему, садржај и главне информације из краћих и једноставнијих писаних текстова (новинских и књижевних), примерених узрасту 
и интересовањима. 
ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА ПСТ.3.2.1. Углавном коректно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у тежим комбинацијама гласова, уз поштовање акценатско-
интонацијских правила или уз мање неправилности које не угрожавају разумевање поруке коју жели да саопшти. ПСТ.3.2.2. Записује речи и изразе уз минималне ортографске 
неправилности које не ремете разумевање датог записа; познаје и примењује фреквентна правописна правила. ПСТ.3.2.3. Познаје и користи одређени број граматичких елемената и 
конструкција, укључујући и најчешће изузетке, као и основне начине творбе и флексије именица, глагола, придева, прилога. ПСТ.3.2.4. Користи фреквентне лексичке елементе који се 
односе на теме и ситуације из његовог непосредног искуства. 
ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА ПСТ.3.3.1. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у различитим аспектима свакодневног живота и прихвата 
постојање разлика. ПСТ.3.3.2. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у области умећа живљења и прихвата постојање разлика; примењује неке основне 
елементе у области умећа живљења (нпр. начин обраћања и поздрављања). ПСТ.3.3.3. Разуме и избегава основне облике непримереног/неприкладног понашања у контексту циљних 
култура. ПСТ.3.3.4. Препознаје да постоји пристрасност у тумачењу културних појава и негује критичко мишљење у њиховом посматрању и разумевању. ПСТ.3.3.5. Познаје положај 
земаља у којима се користи страни језик. ПСТ.3.3.6. Познаје положај циљног језика у глобалном контексту и код нас. ПСТ.3.3.7. Познаје најтипичније представнике појединих 
екосистема света где се користи страни језик и доводи их у везу са одликама екосистема. ПСТ.3.3.8. Препознаје повезаност најважнијих појава из историје циљних култура и опште 
историје. ПСТ.3.3.9. Препознаје утицај неколико најзначајнијих личности и дела из друштвене и уметничке историје циљних култура у свету, које доводи у везу са друштвеним и 
уметничким појавама из наше историје и обрнуто.  
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Предмет: Биологија Разред: V разред Фонд часова: 72 часа годишње 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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истражује особине живих бића према 
упутствима наставника и води рачуна о 
безбедности током рада; 
- групише жива бића према њиховим 
заједничким особинама; 
- одабира макро-морфолошки видљиве 
особине важне за класификацију живих 
бића; 

Жива бића, нежива природа и биологија. 
Особине живих бића: ћелијска грађа, 
исхрана, дисање, излучивање, 
надражљивост, покретљивост, 
размножавање, раст и развиће. 
Једноћелијски и вишећелијски 
организми. 
Основе класификације: главни 
(морфолошки) карактери и особине 
важне за класификацију. Формирање 
скупова карактера који се уклапају једни 
у друге (груписање живих бића). 
Исхрана. Храна као извор енергије и 
градивних супстанци потребних за 
обављање свих животних процеса. 
Дисање као размена гасова у различитим 
срединама. 
Излучивање. 
Надражљивост. 
Покретљивост - кретање. 
Размножавање: бесполно и полно. 
Раст и развиће. Дужина живота. 
Промене које човек пролази током 
развића; пубертет и полна зрелост 

Геогеафија (географска дистрибуција 
живих бића на планети Земљи у односу 
на биолошке прилагођености) 

-дијалошко 
монолошка 
метода 
-ндивидуални, 
фронтални и 
групни облик 
рада 
 

-
лаборат.прибо
р и оптички 
инструменти(
лупа и 
микроскоп), 
природни 
материјал, 
кишна глиста, 
квасци 

-руковање и 
одржавање 
лабор.прибора и 
оптичких 
инструмената 

-праћење 
активности 
ученика у 
току групног 
и 
појединачног 
рада на часу 
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идентификује основне прилагођености 
спољашње грађе живих бића на услове 
животне средине, укључујући и основне 
односе исхране и распрострањење; 
- једноставним цртежом прикаже 
биолошке објекте које посматра и 
истражује и означи кључне детаље; 

Живот у воденој и копненој средини - 
изглед, прилагођености на начин живота 
Живот у води - изглед, прилагођености 
на начин живота. 
Живот на копну - изглед, 
прилагођености на начин живота. 
Живот под земљом - изглед, 
прилагођености на начин живота.  

Ликовна култура (илустрације живота у 
воденој, копненој животној средини) 

--дијалошко 
монолошка 
метода 
-индивидуалан, 
фронтални и 
групни 

-уџбеник и 
ппт слајдови 
 

-да уоче разлику 
у изгледу и 
прилагођености 
живота у води 
на копну и под 
земљом 

-праћење рада 
на часу и 
вежбама 
-понављање и 
оцењивање 
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- прикупља податке о варијабилности 
организама унутар једне врсте, 
табеларно и графички их представља и 
изводи једноставне закључке; 
- разликује наследне особине и особине 
које су резултат деловања средине, на 
моделима из свакодневног живота; 
- поставља једноставне претпоставке, 
огледом испитује утицај срединских 
фактора на ненаследне особине живих 
бића и критички сагледава резултате; 
- користи доступну ИКТ и другу опрему 
у истраживању, обради података и 
приказу резултата; 

Преношење особина са родитеља на 
потомке. Разлике родитеља и потомака. 
Разлике полног и бесполног 
размножавања у настанку 
варијабилности. Јединке унутар једне 
врсте се међусобно разликују 
(варијабилност) - узроци 
варијабилности: наслеђивање и утицај 
средине на развиће сваке јединке. 
Варијабилност организама унутар врсте 
је предуслов за еволуцију.  

Географија (уочавање раличитости 
људских популација у односу на 
географску распрострањеност) 

--дијалошко 
монолошка 
метода 
-индивидуалан, 
фронтални и 
групни 

-преношење 
особина са 
родитеља на 
потомство и 
наслеђивање и 
еволуција 
  

-да уоче ралике 
родитеља и 
потомака и 
разлике између 
полног и 
бесполног 
размножавања 
 

-праћење 
њихових 
активности на 
вежбама 
-понављање и 
оцењивање 
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- доведе у везу промене у спољашњој 
средини (укључујући утицај човека) са 
губитком разноврсности живих бића на 
Земљи; 
- направи разлику између одговорног и 
неодговорног односа према живим 
бићима у непосредном окружењу; 
- предлаже акције бриге о биљкама и 
животињама у непосредном окружењу, 
учествује у њима, сарађује са осталим 
учесницима и решава конфликте на 
ненасилан начин; 
- илуструје примерима деловање људи на 
животну средину и процењује последице 
таквих дејстава 

Жива бића из непосредног окружења. 
Позитиван и негативан утицај људи на 
жива бића и животну средину. 
Заштита живих бића и животне средине. 
Пројекат очувања природе у мом крају. 
Дивље животиње као кућни љубимци - 
да или не. 
Значај врста за човека (самоникло 
јестиво, лековито, отровно биље; 
животиње као храна и могући 
преносиоци болести, отровне 
животиње).  

Техничко и информатичко образовање 
(сарадња у изградђи кућица за птице и 
склоништа за кућне љубимце) 

--дијалошко 
монолошка 
метода 
-индивидуалан, 
фронтални и 
групни 

-уџбеник, 
слајдови и 
слике 
 

-прављење 
кућица за птице, 
уочавање 
позитивног и 
негативног 
утицаја човека 
на животну 
средину у 
непосредном 
окружењу 

-пратити рад 
ученика на 
часу 
обраде,понав
љања и вежби 
и то 
евидентирати  
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идентификује елементе здравог начина 
живота и у односу на њих уме да процени 
сопствене животне навике и избегава 
ризична понашања. 

Здрава исхрана и унос воде. Енергетски 
напици. 
Штетност дуванског дима и 
психоактивних супстанци. 
Физичка активност и здравље. 
Промене у пубертету и последице 
прераног ступања у сексуалне односе.  

Физичко и здравствено васпитање 
(повезивање важности физичке 
активности са значајем здраве исхране у 
циљу што бољег здравственог стања) 

-дијалошко 
монолошка 
метода 
-индивидуалан, 
фронтални и 
групни 

-уџбеник, 
слајдови, 
природни 
материјал  
 

-да сагледају 
штетност 
дуванског дима 
и 
психоактивних 
супстанци 

-посматрати 
рад у току 
вежби 
--кроз 
понављање и 
утврђивање 
их оценити 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

БИ.1.1.1. уме да наведе основне карактеристике живог света 
БИ.1.1.2. разликује живу и неживу природу у непосредном окружењу и у типичним случајевима 
БИ.1.1.3. препознаје основне сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и животиња 
БИ.1.1.4. уме да наведе називе пет царстава и познаје типичне представнике истих 
БИ.1.1.5. зна да постоје просторне и временске промене код живих бића и познаје основне чињенице о томе  
БИ.1.2.1. зна да су најмањи организми саграђени од једне ћелије у којој се одвијају сви карактеристични животни процеси и зна основне карактеристике грађе такве ћелије 
БИ.1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организама у чијим одељцима се одвијају разноврсни процеси, и зна основне карактеристике грађе тих ћелија 
БИ.1.2.3. зна основне карактеристике грађе биљака, животиња и човека и основне функције које се обављају на нивоу организма 
БИ.1.2.4. познаје основну организацију органа у којима се одвијају различити животни процеси 
БИ.1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују исхраном 
БИ.1.2.6. разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива бића (дисање, надражљивост, покретљивост, растење, развиће, размножавање) 
БИ.1.2.7. зна да организми функционишу као независне целине у сталној интеракцији са околином 
БИ.1.3.1. разуме да јединка једне врсте даје потомке исте врсте 
БИ.1.3.2. зна основне појмове о процесима размножавања 
БИ.1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи генетички материјал 
БИ.1.3.4. зна за појам и основну улогу хромозома 
БИ.1.3.5. зна основне принципе наслеђивања 
БИ.1.3.6. зна како делују гени и да се стечене особине не наслеђују 
БИ.1.3.7. зна да од зигота настаје организам и да се тај процес назива развиће 
БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији живота на Земљи 
БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом можемо упознати на основу фосилних записа 
БИ.1.3.10. зна да је природно одабирање основни механизам прилагођавања организама 
БИ.1.4.1. препознаје основне еколошке појмове (животна средина, станиште - биотоп, животна заједница - биоценоза, популација, еколошка ниша, екосистем, биом, биосфера) и зна 
најопштије чињенице о њима 
БИ.1.4.2. препознаје утицаје појединих абиотичких и биотичких фактора на организме и популације 
БИ.1.4.3. уме на задатом примеру да одреди материјалне и енергетске токове у екосистему, чланове ланаца исхране и правце кружења најважнијих супстанци (воде, угљеника, азота) 
БИ.1.4.4. препознаје животне услове који владају у карактеристичним екосистемима Србије и најважније представнике врста које их насељавају 
БИ.1.4.5. препознаје основне последице развоја човечанства на природу (утицај киселих киша, озонских рупа, појачање ефекта стаклене баште, глобалне климатске промене) и 
најважније врсте загађивања воде, ваздуха, земљишта 
БИ.1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност (нестанак врста, сеча шума, интензивна пољопривреда, отпад) 
БИ.1.4.7. препознаје основне процесе важне у заштити и очувању животне средине (рециклажу, компост) и у заштити биодиверзитета (националних паркова, природних резервата) 
БИ.1.4.8. зна шта може лично предузети у заштити свог непосредног животног окружења 
БИ.1.5.1. зна основне мере за одржавање личне хигијене и хигијене околине и разуме зашто је важно да их се придржава 
БИ.1.5.2. разуме значај примене хигијенских навика у исхрани и посебно значај термичке обраде хране 
БИ.1.5.3. разуме значај одржавања хигијене кућних љубимаца, домаћих и дивљих животиња и правилног опхођења са њима 
БИ.1.5.4. разуме зашто је важно да се придржава званичних упутстава која се односе на заразне болести (епидемије и пандемије) 
БИ.1.5.5. препознаје основне знаке поремећаја функције појединих органа и основне симптоме инфекције и разликује стање у коме може сам да интервенише од стања када мора да се 
обрати лекару 

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2712
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2707
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2704
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2700
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2698
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2715
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2728
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2729
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БИ.1.5.6. разуме предности и недостатке употребе додатака у храни и исхрани (конзерванси и неконтролисана употреба витамина, антиоксиданата, минерала итд.) и опасности до 
којих може да доведе неуравнотежена исхрана (редукционе дијете, претерано узимање хране и сл.) и познаје основне принципе правилног комбиновања животних намирница 
БИ.1.5.7. разуме да загађење животне средине (воде, ваздуха, земљишта, бука, итд.) и неке природне појаве (UV зрачење) неповољно утичу на здравље човека 
БИ.1.5.8. зна и разуме какав значај за здравље имају умерена физичка активност и поштовање биолошких ритмова (сна, одмора) 
БИ.1.5.9. разуме да постоје полне болести, познаје мере превенције и могуће путеве инфекције, као и њихове негативне последице на здравље 
БИ.1.5.10. зна да постоје природне промене у понашању које настају као последица физиолошких промена (пубертет, менопауза), зна да у адолесцентом добу могу да се појаве 
психолошки развојни проблеми (поремећаји у исхрани, поремећаји понашања, поремећаји сна и сл.) 
БИ.1.5.11. разуме одговорност и опасност превременог ступања у сексуалне односе и разуме зашто абортус у доба развоја има негативне последице на физичко и ментално здравље 
БИ.1.5.12. зна да болести зависности (претерана употреба дувана, алкохола, дроге) неповољно утичу на укупан квалитет живота и зна коме може да се обрати за помоћ (институцијама 
и стручњацима) 
БИ.1.5.13. зна како се треба понашати према особи која болује од болести зависности или је ХИВ позитивна 

Средњи ниво 

БИ.2.1.1. примењује критеријуме за разликовање живог од неживог на карактеристичном биолошком материјалу (препаратима, огледима) 
БИ.2.1.2. познаје и користи критеријуме за разликовање биљака и животиња и примењује их у типичним случајевима 
БИ.2.1.3. познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу њихових својстава до нивоа кола/класе 
БИ.2.1.4. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена које се дешавају код живих бића у околностима када делује мањи број чинилаца на 
типичне заједнице живих бића или организме  
БИ.2.2.1. разуме да постоје одређене разлике у грађи ћелија у зависности од функције коју обављају у вишећелијским организмима (разлике између биљне и животињске ћелије, 
између коштане и мишићне ћелије и сл.) 
БИ.2.2.2. зна и упоређује сличности и разлике између нивоа организације јединке: зна да се ћелије које врше исту функцију групишу и образују ткива, ткива са истом функцијом 
органе, а органи са истом функцијом системе органа 
БИ.2.2.3. зна карактеристике и основне функције спољашње грађе биљака, животиња и човека 
БИ.2.2.4. разуме да је за живот неопходна енергија која се производи, складишти и одаје у специфичним процесима у ћелији и да се то назива метаболизам 
БИ.2.2.5. разуме да биљне ћелије, захваљујући специфичној грађи, могу да везују енергију и стварају (синтетишу) сложене (хранљиве) материје 
БИ.2.2.6. разуме да и у биљној и у животињској ћелији сложене материје могу да се разграђују, при чему се ослобађа енергија у процесу који се назива дисање 
БИ.2.2.7. познаје термин хомеостаза и зна да објасни шта он значи 
БИ.2.2.8. зна да је неопходна координација функција у вишећелијским организмима и зна који органски системи омогућују ову интеграцију 
БИ.2.2.9. зна да нервни и ендокрини системи имају улогу у одржавању хомеостазе  
БИ.2.3.1. разуме основне разлике између полног и бесполног размножавања 
БИ.2.3.2. разуме механизам настанка зигота 
БИ.2.3.3. разуме зашто потомци личе на родитеље и њихове претке, али нису идентични са њима 
БИ.2.3.4. зна да на развиће организама поред генетичког материјала утиче и средина 
БИ.2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки исте врсте и различитих врста и зна да су оне настале деловањем еволуционих механизама 
БИ.2.3.6. уочава прилагођеност организама и разуме да током еволуције природно одабирање доводи до прилагођавања организама на услове животне средине 
БИ.2.4.1. употребљава еколошке појмове у опису типичних ситуација у природи 
БИ.2.4.2. зна и правилно именује делове екосистема, заједница и популација и зна да опише везе између делова 
БИ.2.4.3. уме да на разноврсним примерима одреди основне материјалне и енергетске токове у екосистему, основне односе исхране и најважнија својства биоценоза и популација 
БИ.2.4.4. зна да у природи постоји кружење појединих супстанци (воде, угљеника и азота) 
БИ.2.4.5. препознаје различите биоме и зна њихов основни распоред на земљи 
БИ.2.4.6. препознаје животне услове који владају у појединим екосистемима Европе и света и карактеристичне представнике врста које их насељавају 
БИ.2.4.7. зна да објасни основне прилагођености живих организама на живот у ваздушној, воденој и земљишној средини 
БИ.2.4.8. разуме последице загађења воде, ваздуха и земљишта, као и значај очувања природних ресурса и уштеде енергије 
БИ.2.4.9. разуме значај природних добара у заштити природе (националних паркова, природних резервата, ботаничких башта, зоо-вртова)  
БИ.2.5.1. познаје основне механизме деловања превентивних мера у очувању здравља 
БИ.2.5.2. разуме значај и зна основне принципе правилног комбиновања животних намирница 
БИ.2.5.3. зна како се чува хранљива вредност намирница 
БИ.2.5.4. зна механизме којима загађење животне средине угрожава здравље човека 
БИ.2.5.5. зна механизме деловања хемијских материја на физиолошке процесе у организму и на понашање (утицај алкохола, различитих врста дрога, енергетских напитака и сл.) 
 

Напредни 
ниво 

БИ.3.1.1. примењује критеријуме за разликовање живог од неживог у граничним случајевима и у атипичним примерима (вируси, делови организама, плодови и сл.) 
БИ.3.1.2. уме да објасни зашто је нешто класификовано као живо или као неживо 
БИ.3.1.3. разуме критеријуме по којима се разликују биљке и животиње и уме да их примени у атипичним случајевима 
БИ.3.1.4. познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу њихових својстава до нивоа класе/реда најважнијих група 
БИ.3.1.5. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена које се дешавају код живих бића у комплексним ситуацијама у сложенијим заједницама  
БИ.3.2.1. зна карактеристике и основне функције унутрашње грађе биљака, животиња и човека 
БИ.3.2.2. разуме морфолошку повезаност појединих нивоа организације и њихову међусобну функционалну условљеност 
БИ.3.2.3. разуме узроке развоја и усложњавања грађе и функције током еволуције 
БИ.3.2.4. разуме да је у остваривању карактеристичног понашања неопходна функционална интеграција више система органа и разуме значај такве интеграције понашања за 
преживљавање 
БИ.3.2.5. разуме сличности и разлике у интеграцији грађе и функције јединке током животног циклуса 
БИ.3.2.6. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који информишу организам о стању у околини и њихову улогу у одржавању унутрашње равнотеже 
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http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2722
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2708
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http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2742
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2710
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2696
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2727
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2738
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2725
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http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2714
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(улога нервног система) 
БИ.3.2.7. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који реагују на промене у околини и карактеристике органа који враћају организам у равнотежу 
онда када је из ње избачен (стресно стање -улога ендокриног система) 
БИ.3.2.8. зна и разуме које су последице стресног стања за организам  
БИ.3.3.1. разуме разлику између телесних и полних ћелија у погледу хромозома и деоба 
БИ.3.3.2. разуме да полне ћелије настају од посебних ћелија у организму 
БИ.3.3.3. зна функцију генетичког материјала и његову основну улогу у ћелији 
БИ.3.3.4. зна да је број хромозома у ћелији карактеристика врсте 
БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, мењајући учесталост особина у популацијама, доводе до еволуције 
БИ.3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих промена својих популација и популација других врста  
БИ.3.4.1. уме да објасни како различити делови екосистема утичу један на други као и међусобне односе популација у биоценози 
БИ.3.4.2. разуме да се уз материјалне токове увек преноси и енергија и обратно и интерпретира односе исхране у екосистему (аутотрофне, хетеротрофне, сапротрофне животне 
комплексе, ланце исхране и трофичке пирамиде) 
БИ.3.4.3. разуме значај кружења појединих супстанци у природи (воде, угљеника и азота) 
БИ.3.4.4. разуме просторну и временску организацију животних заједница и популација 
БИ.3.4.5. предвиђа на основу задатих услова средине тип екосистема који у тим условима настаје 
БИ.3.4.6. познаје механизме којима развој човечанства изазива промене у природи (утицај киселих киша, озонских рупа, појачање ефекта стаклене баште, глобалне климатске 
промене) 
БИ.3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите животне средине, природе и биодиверзитета 
БИ.3.4.8. разуме зашто се неограничен развој човечанства не може одржати у ограниченим условима целе планете  
БИ.3.5.1. познаје узроке и физиолошке последице заразних болести 
БИ.3.5.2. познаје основне принципе лечења заразних и других болести 
БИ.3.5.3. разуме основне биолошке процесе који леже у основи физиолошки правилне исхране 
БИ.3.5.4. познаје главне компоненте намирница и њихову хранљиву вредност 
БИ.3.5.5. познаје симптоме и главне карактеристике болести метаболизма и узроке због којих настају (гојазност, анорексија, булимија, шећерна болест) 
БИ.3.5.6. разуме механизме поремећаја функције појединих органа 
БИ.3.5.7. познаје основне биолошке механизме који доводе до развијања болести зависности 
БИ.3.5.8. разуме механизме стресног стања и утицај јаких негативних емоција на физиолошке процесе у организму и на понашање појединца 
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Предмет: Биологија Разред: VI разред Фонд: 72 часа годишње 
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Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
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- упореди грађу животиња, биљака и 
бактерија на нивоу ћелија и нивоу 
организма;  
-повеже грађу и животне процесе на нивоу 
ћелије и нивоу организма; 
-одреди положај органа човека и њихову 
улогу; 
-цртежом или моделом прикаже основне 
елементе грађе ћелије једноћелијских и 
вишећелијских организама;  
-користи лабораторијски прибор и школски 
микроскоп за израду и посматрање готових 
и самостално израђених препарата; 
-хумано поступа према организмима које 
истражује; 
-користи ИКТ и другу опрему у 
истраживању, обради података и приказу 
резултата. 
-табеларно и графички представи 
прикупљене податке и изведе одговарајуће 
закључке; 
-разматра, у групи, шта и како је 
учио/учила и где та знања може да 
примени. 

Грађа живих бића – спољашња и 
унутрашња. Грађа људског тела: 
хијерархијски низ од организма до ћелије.  
Једноћелијски организми – бактерија, 
амеба, ћелија квасца. Удруживање ћелија у 
колоније. Вишећелијски организми – 
одабрани примери гљива, биљака и 
животиња. 
Основне животне функције на нивоу 
организма: исхрана, дисање, транспорт и 
елиминација штетних супстанци, 
размножавање.  
Разлике у грађи биљака, гљива и животиња 
и начину функционисања, као и сличности 
и разлике у обављању основних животних 
процеса. 
Откриће ћелије и микроскопа. 
Основна грађа ћелије (мембрана, 
цитоплазма, једро, митохондрије, 
хлоропласти). 
Разлика између бактеријске, и биљне и 
животињске ћелије. Ћелијско дисање, 
стварање енергије, основне чињенице о 
фотосинтези. 

Дигитална компетенција, 
Естетичка компетенција, 
Компетенција за целоживотно 
учење, Комуникација, Сарадња, 
Решавање проблема, Одговоран 
однос према здрављу, Рад са 
подацима и информацијама  

-дијалошка 
метода 
-фронтални 
облик рада 
 

-интерактивна 
табла, лаптоп 
и пројектор 

-да ученици 
помоћу 
микроскопа 
посматрају 
трајне 
микроскоп 
препарате 

-да се прати 
рад ученика 
на 
часу,њихове 
активности и 
то се оцењује 
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16 
часова 

направи разлику између животне средине, 
станишта, популације, екосистема и 
еколошке нише; 
-размотри односе међу члановима једне 
популације, као и односе између 
различитих популација на конкретним 
примерима;     
-илуструје примерима међусобни утицај 
живих бића и узајамни однос са животном 
средином; 
-истражи утицај средине на испољавање 
особина, поштујући принципе научног 
метода; 
-користи ИКТ и другу опрему у 
истраживању, обради података и приказу 
резултата. 
-табеларно и графички представи 
прикупљене податке и изведе одговарајуће 
закључке; 
-разматра, у групи, шта и како је 
учио/учила и где та знања може да 
примени. 

- Популација, станиште, екосистем, 
еколошке нише, адаптације, животне 
форме, трофички односи – ланци исхране.  
Абиотички и биотички фактори. Значај 
абиотичких и биотичких фактора. 
Антропогени фактор и облици загађења.  
Угрожавање живих бића и њихова заштита. Дигитална компетенција, 

Естетичка компетенција, 
Компетенција за целоживотно 
учење, Комуникација, Сарадња, 
Решавање проблема, Одговоран 
однос према здрављу, Рад са 
подацима и информацијама, 
Одговоран однос према 
околини, Одговорно учешће у 
демократском друштву 
 

-дијалошко 
монолошка 
метода 
-индивидуални 
фронтални и  
групни облик 
рада 

-креда,табла и 
природни 
материјала 
 

Одлазак у 
нприроду 
(упознавање са 
популацијом, 
стаништем и 
ланцима 
исхране) 

-праћење 
активности и 
интересовања 
ученика и то 
се оцењује 
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часова 
-истражи утицај средине на испољавање 
особина, поштујући принципе научног 
метода; 
-идентификује примере природне и 
вештачке селекције у окружењу и у задатом 
текст 
-повеже еволутивне промене са наследном 
варијабилношћу и природном селекцијом; 
-користи ИКТ и другу опрему у 
истраживању, обради података и приказу 
резултата. 
-табеларно и графички представи 
прикупљене податке и изведе одговарајуће 
закључке; 
-разматра, у групи, шта и како је 
учио/учила и где та знања може да 
примени. 

- Наследни материјал (ДНК, гени). Телесне 
и полне ћелије. Пренос наследног 
материјала. 
Наследне особине (веза између гена и 
особина, утицај спољашње средине). 
Индивидуална варијабилност.  
Природна селекција на одабраним 
примерима. Вештачка селекција.  
Значај гајених биљака и припитомљених 
животиња за човека. 

Дигитална компетенција, 
Естетичка компетенција, 
Компетенција за целоживотно 
учење, Комуникација, Сарадња, 
Решавање проблема, Одговоран 
однос према здрављу, Рад са 
подацима и информацијама, 
Одговоран однос према 
околини, Одговорно учешће у 
демократском друштву 
 

-дијалошко 
монолошка 
метода 
-индивидуални 
фронтални и  
групни облик 
рада 

Интерактивна 
табла, лаптоп 
и пројектор 

Поесета 
стакленику у 
оквиру ЈП 
„Комуналац“ 
значај гајења 
биљака 

-праћење 
активности 
на часу и 
оцењивање 
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6 
часова 

-групише организме према особинама које 
указују на заједничко порекло живота на 
Земљи;-одреди положај непознате врсте на 
„дрвету живота”, на основу познавања 
општих карактеристика једноћелијских и 
вишећелијских организама; 
-користи ИКТ и другу опрему у 
истраживању, обради података и приказу 
резултата.-табеларно и графички представи 
прикупљене податке и изведе одговарајуће 
закључке;-разматра, у групи, шта и како је 
учио/учила и где та знања може да 
примени. 

Постанак живота на Земљи (прве ћелије без 
једра, постанак ћелија са једром и појава 
вишећеличности). 
„Дрво живота” (заједничко порекло и 
основни принципи филогеније, сродност и 
сличност). 
Организми без једра. Организми са једром. 
Положај основних група једноћелијских и 
вишећелијских организама на „дрвету 
живота”. 

Дигитална компетенција, 
Естетичка компетенција, 
Компетенција за целоживотно 
учење, Комуникација, Сарадња, 
Решавање проблема, Одговоран 
однос према здрављу, Рад са 
подацима и информацијама, 
Одговоран однос према 
околини, Одговорно учешће у 
демократском друштву 
 

-дијалошко 
монолошка 
метода 
-индивидуални 
фронтални и  
групни облик 
рада 

Табла, креде у 
боји, 
дигитални 
кабинет 

-да пишу 
реферате и 
праве паное у 
области теме 
постанак 
живота на 
Земљи 

-праћење 
активности 
на часу и 
оцењивање 

5.
 Ч
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 и
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е 

8 
часова 

- прикупи податке о радовима научника 
који су допринели изучавању људског 
здравља и изнесе свој став о значају 
њихових истраживања;  
-одржава личну хигијену и хигијену 
животног простора у циљу спречавања 
инфекција; -доведе у везу измењено 
понашање људи са коришћењем 
психоактивних супстанци; 
-збрине површинске озледе коже, укаже 
прву помоћ у случају убода инсеката, 
сунчанице и топлотног удара и затражи 
лекарску помоћ кад процени да је потребна;  
-повеже узроке нарушавања животне 
средине са последицама по животну 
средину и људско здравље и делује личним 
примером у циљу заштите животне 
средине;-користи ИКТ и другу опрему у 
истраживању, обради података и приказу 
резултата.-табеларно и графички представи 
прикупљене податке и изведе одговарајуће 
закључке;-разматра, у групи, шта и како је 
учио/учила и где та знања може да 
примени. 

- Обољења која изазивају, односно преносе 
бактерије и животиње.  
Бактерије и антибиотици.  
Путеви преношења заразних болести. 
Повреде и прва помоћ: повреде коже, убоди 
инсеката и других бескичмењака, тровање 
храном, сунчаница, топлотни удар. 
Превенција и понашање у складу са 
климатским параметрима. 
Последице болести зависности – 
алкохолизам. 

Дигитална компетенција, 
Естетичка компетенција, 
Компетенција за целоживотно 
учење, Комуникација, Сарадња, 
Решавање проблема, Одговоран 
однос према здрављу, Рад са 
подацима и информацијама, 
Одговоран однос према 
околини, Одговорно учешће у 
демократском друштву, 
Предузимљивост и оријентација 
ка предузетништву 
 

-дијалошко 
монолошка 
метода 
-индивидуални 
фронтални и  
групни облик 
рада 

Интерактивна 
табла, лаптоп 
и пројектор 

-да напишу 
реферате о 
важности 
здравља 

активности 
на часу 
добиће 
заслужену 
оцену 

Образовни 
стандарди 

Основни 
ниво 

БИ.1.1.1. уме да наведе основне карактеристике живог света 
БИ.1.1.2. разликује живу и неживу природу у непосредном окружењу и у типичним случајевима 
БИ.1.1.3. препознаје основне сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и животиња 
БИ.1.1.4. уме да наведе називе пет царстава и познаје типичне представнике истих 
БИ.1.1.5. зна да постоје просторне и временске промене код живих бића и познаје основне чињенице о томе  

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2712
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2707
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2704
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БИ.1.2.1. зна да су најмањи организми саграђени од једне ћелије у којој се одвијају сви карактеристични животни процеси и зна основне карактеристике грађе такве ћелије 
БИ.1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организама у чијим одељцима се одвијају разноврсни процеси, и зна основне карактеристике грађе тих ћелија 
БИ.1.2.3. зна основне карактеристике грађе биљака, животиња и човека и основне функције које се обављају на нивоу организма 
БИ.1.2.4. познаје основну организацију органа у којима се одвијају различити животни процеси 
БИ.1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују исхраном 
БИ.1.2.6. разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива бића (дисање, надражљивост, покретљивост, растење, развиће, размножавање) 
БИ.1.2.7. зна да организми функционишу као независне целине у сталној интеракцији са околином 
БИ.1.3.1. разуме да јединка једне врсте даје потомке исте врсте 
БИ.1.3.2. зна основне појмове о процесима размножавања 
БИ.1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи генетички материјал 
БИ.1.3.4. зна за појам и основну улогу хромозома 
БИ.1.3.5. зна основне принципе наслеђивања 
БИ.1.3.6. зна како делују гени и да се стечене особине не наслеђују 
БИ.1.3.7. зна да од зигота настаје организам и да се тај процес назива развиће 
БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији живота на Земљи 
БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом можемо упознати на основу фосилних записа 
БИ.1.3.10. зна да је природно одабирање основни механизам прилагођавања организама 
БИ.1.4.1. препознаје основне еколошке појмове (животна средина, станиште - биотоп, животна заједница - биоценоза, популација, еколошка ниша, екосистем, биом, биосфера) и зна 
најопштије чињенице о њима 
БИ.1.4.2. препознаје утицаје појединих абиотичких и биотичких фактора на организме и популације 
БИ.1.4.3. уме на задатом примеру да одреди материјалне и енергетске токове у екосистему, чланове ланаца исхране и правце кружења најважнијих супстанци (воде, угљеника, азота) 
БИ.1.4.4. препознаје животне услове који владају у карактеристичним екосистемима Србије и најважније представнике врста које их насељавају 
БИ.1.4.5. препознаје основне последице развоја човечанства на природу (утицај киселих киша, озонских рупа, појачање ефекта стаклене баште, глобалне климатске промене) и најважније 
врсте загађивања воде, ваздуха, земљишта 
БИ.1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност (нестанак врста, сеча шума, интензивна пољопривреда, отпад) 
БИ.1.4.7. препознаје основне процесе важне у заштити и очувању животне средине (рециклажу, компост) и у заштити биодиверзитета (националних паркова, природних резервата) 
БИ.1.4.8. зна шта може лично предузети у заштити свог непосредног животног окружења 
БИ.1.5.1. зна основне мере за одржавање личне хигијене и хигијене околине и разуме зашто је важно да их се придржава 
БИ.1.5.2. разуме значај примене хигијенских навика у исхрани и посебно значај термичке обраде хране 
БИ.1.5.3. разуме значај одржавања хигијене кућних љубимаца, домаћих и дивљих животиња и правилног опхођења са њима 
БИ.1.5.4. разуме зашто је важно да се придржава званичних упутстава која се односе на заразне болести (епидемије и пандемије) 
БИ.1.5.5. препознаје основне знаке поремећаја функције појединих органа и основне симптоме инфекције и разликује стање у коме може сам да интервенише од стања када мора да се обрати 
лекару 
БИ.1.5.6. разуме предности и недостатке употребе додатака у храни и исхрани (конзерванси и неконтролисана употреба витамина, антиоксиданата, минерала итд.) и опасности до којих може 
да доведе неуравнотежена исхрана (редукционе дијете, претерано узимање хране и сл.) и познаје основне принципе правилног комбиновања животних намирница 
БИ.1.5.7. разуме да загађење животне средине (воде, ваздуха, земљишта, бука, итд.) и неке природне појаве (UV зрачење) неповољно утичу на здравље човека 
БИ.1.5.8. зна и разуме какав значај за здравље имају умерена физичка активност и поштовање биолошких ритмова (сна, одмора) 
БИ.1.5.9. разуме да постоје полне болести, познаје мере превенције и могуће путеве инфекције, као и њихове негативне последице на здравље 
БИ.1.5.10. зна да постоје природне промене у понашању које настају као последица физиолошких промена (пубертет, менопауза), зна да у адолесцентом добу могу да се појаве психолошки 
развојни проблеми (поремећаји у исхрани, поремећаји понашања, поремећаји сна и сл.) 
БИ.1.5.11. разуме одговорност и опасност превременог ступања у сексуалне односе и разуме зашто абортус у доба развоја има негативне последице на физичко и ментално здравље 
БИ.1.5.12. зна да болести зависности (претерана употреба дувана, алкохола, дроге) неповољно утичу на укупан квалитет живота и зна коме може да се обрати за помоћ (институцијама и 
стручњацима) 
БИ.1.5.13. зна како се треба понашати према особи која болује од болести зависности или је ХИВ позитивна 

Средњи 
ниво 

БИ.2.1.1. примењује критеријуме за разликовање живог од неживог на карактеристичном биолошком материјалу (препаратима, огледима) 
БИ.2.1.2. познаје и користи критеријуме за разликовање биљака и животиња и примењује их у типичним случајевима 
БИ.2.1.3. познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу њихових својстава до нивоа кола/класе 
БИ.2.1.4. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена које се дешавају код живих бића у околностима када делује мањи број чинилаца на типичне 
заједнице живих бића или организме  
БИ.2.2.1. разуме да постоје одређене разлике у грађи ћелија у зависности од функције коју обављају у вишећелијским организмима (разлике између биљне и животињске ћелије, између 
коштане и мишићне ћелије и сл.) 
БИ.2.2.2. зна и упоређује сличности и разлике између нивоа организације јединке: зна да се ћелије које врше исту функцију групишу и образују ткива, ткива са истом функцијом органе, а 
органи са истом функцијом системе органа 
БИ.2.2.3. зна карактеристике и основне функције спољашње грађе биљака, животиња и човека 
БИ.2.2.4. разуме да је за живот неопходна енергија која се производи, складишти и одаје у специфичним процесима у ћелији и да се то назива метаболизам 
БИ.2.2.5. разуме да биљне ћелије, захваљујући специфичној грађи, могу да везују енергију и стварају (синтетишу) сложене (хранљиве) материје 
БИ.2.2.6. разуме да и у биљној и у животињској ћелији сложене материје могу да се разграђују, при чему се ослобађа енергија у процесу који се назива дисање 
БИ.2.2.7. познаје термин хомеостаза и зна да објасни шта он значи 
БИ.2.2.8. зна да је неопходна координација функција у вишећелијским организмима и зна који органски системи омогућују ову интеграцију 
БИ.2.2.9. зна да нервни и ендокрини системи имају улогу у одржавању хомеостазе  

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2700
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2698
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http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2722
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2708
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2744
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2706
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2735
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2735
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2703
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2701
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БИ.2.3.1. разуме основне разлике између полног и бесполног размножавања 
БИ.2.3.2. разуме механизам настанка зигота 
БИ.2.3.3. разуме зашто потомци личе на родитеље и њихове претке, али нису идентични са њима 
БИ.2.3.4. зна да на развиће организама поред генетичког материјала утиче и средина 
БИ.2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки исте врсте и различитих врста и зна да су оне настале деловањем еволуционих механизама 
БИ.2.3.6. уочава прилагођеност организама и разуме да током еволуције природно одабирање доводи до прилагођавања организама на услове животне средине 
БИ.2.4.1. употребљава еколошке појмове у опису типичних ситуација у природи 
БИ.2.4.2. зна и правилно именује делове екосистема, заједница и популација и зна да опише везе између делова 
БИ.2.4.3. уме да на разноврсним примерима одреди основне материјалне и енергетске токове у екосистему, основне односе исхране и најважнија својства биоценоза и популација 
БИ.2.4.4. зна да у природи постоји кружење појединих супстанци (воде, угљеника и азота) 
БИ.2.4.5. препознаје различите биоме и зна њихов основни распоред на земљи 
БИ.2.4.6. препознаје животне услове који владају у појединим екосистемима Европе и света и карактеристичне представнике врста које их насељавају 
БИ.2.4.7. зна да објасни основне прилагођености живих организама на живот у ваздушној, воденој и земљишној средини 
БИ.2.4.8. разуме последице загађења воде, ваздуха и земљишта, као и значај очувања природних ресурса и уштеде енергије 
БИ.2.4.9. разуме значај природних добара у заштити природе (националних паркова, природних резервата, ботаничких башта, зоо-вртова)  
БИ.2.5.1. познаје основне механизме деловања превентивних мера у очувању здравља 
БИ.2.5.2. разуме значај и зна основне принципе правилног комбиновања животних намирница 
БИ.2.5.3. зна како се чува хранљива вредност намирница 
БИ.2.5.4. зна механизме којима загађење животне средине угрожава здравље човека 
БИ.2.5.5. зна механизме деловања хемијских материја на физиолошке процесе у организму и на понашање (утицај алкохола, различитих врста дрога, енергетских напитака и сл.) 

Напредни 
ниво 

БИ.3.1.1. примењује критеријуме за разликовање живог од неживог у граничним случајевима и у атипичним примерима (вируси, делови организама, плодови и сл.) 
БИ.3.1.2. уме да објасни зашто је нешто класификовано као живо или као неживо 
БИ.3.1.3. разуме критеријуме по којима се разликују биљке и животиње и уме да их примени у атипичним случајевима 
БИ.3.1.4. познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу њихових својстава до нивоа класе/реда најважнијих група 
БИ.3.1.5. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена које се дешавају код живих бића у комплексним ситуацијама у сложенијим заједницама  
БИ.3.2.1. зна карактеристике и основне функције унутрашње грађе биљака, животиња и човека 
БИ.3.2.2. разуме морфолошку повезаност појединих нивоа организације и њихову међусобну функционалну условљеност 
БИ.3.2.3. разуме узроке развоја и усложњавања грађе и функције током еволуције 
БИ.3.2.4. разуме да је у остваривању карактеристичног понашања неопходна функционална интеграција више система органа и разуме значај такве интеграције понашања за преживљавање 
БИ.3.2.5. разуме сличности и разлике у интеграцији грађе и функције јединке током животног циклуса 
БИ.3.2.6. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који информишу организам о стању у околини и њихову улогу у одржавању унутрашње равнотеже (улога 
нервног система) 
БИ.3.2.7. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који реагују на промене у околини и карактеристике органа који враћају организам у равнотежу онда када је 
из ње избачен (стресно стање -улога ендокриног система) 
БИ.3.2.8. зна и разуме које су последице стресног стања за организам  
БИ.3.3.1. разуме разлику између телесних и полних ћелија у погледу хромозома и деоба 
БИ.3.3.2. разуме да полне ћелије настају од посебних ћелија у организму 
БИ.3.3.3. зна функцију генетичког материјала и његову основну улогу у ћелији 
БИ.3.3.4. зна да је број хромозома у ћелији карактеристика врсте 
БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, мењајући учесталост особина у популацијама, доводе до еволуције 
БИ.3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих промена својих популација и популација других врста  
БИ.3.4.1. уме да објасни како различити делови екосистема утичу један на други као и међусобне односе популација у биоценози 
БИ.3.4.2. разуме да се уз материјалне токове увек преноси и енергија и обратно и интерпретира односе исхране у екосистему (аутотрофне, хетеротрофне, сапротрофне животне комплексе, 
ланце исхране и трофичке пирамиде) 
БИ.3.4.3. разуме значај кружења појединих супстанци у природи (воде, угљеника и азота) 
БИ.3.4.4. разуме просторну и временску организацију животних заједница и популација 
БИ.3.4.5. предвиђа на основу задатих услова средине тип екосистема који у тим условима настаје 
БИ.3.4.6. познаје механизме којима развој човечанства изазива промене у природи (утицај киселих киша, озонских рупа, појачање ефекта стаклене баште, глобалне климатске промене) 
БИ.3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите животне средине, природе и биодиверзитета 
БИ.3.4.8. разуме зашто се неограничен развој човечанства не може одржати у ограниченим условима целе планете  
БИ.3.5.1. познаје узроке и физиолошке последице заразних болести 
БИ.3.5.2. познаје основне принципе лечења заразних и других болести 
БИ.3.5.3. разуме основне биолошке процесе који леже у основи физиолошки правилне исхране 
БИ.3.5.4. познаје главне компоненте намирница и њихову хранљиву вредност 
БИ.3.5.5. познаје симптоме и главне карактеристике болести метаболизма и узроке због којих настају (гојазност, анорексија, булимија, шећерна болест) 
БИ.3.5.6. разуме механизме поремећаја функције појединих органа 
БИ.3.5.7. познаје основне биолошке механизме који доводе до развијања болести зависности 
БИ.3.5.8. разуме механизме стресног стања и утицај јаких негативних емоција на физиолошке процесе у организму и на понашање појединца 
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Предмет: Биологија Разред: VII разред Фонд: 72 часа годишње 
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ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1
. 

Н
ас

ле
ђи

ва
њ

е 
и 

ев
ол

уц
иј

а 

 
12 
часо
ва 

- упореди полно и бесполно размножавањее 
- идентификује разлике између митозе и 

мејозе на основу промене броја хромозома 
и њихове улога у развићу и репродукцији 

- одреди однос између гена и хромозома у 
ћелији на основу улоге генетичког 
материјала 

- шематски прикаже наслеђивање пола и 
других особина према првом Менделовом 
правилу 

- Улога и значај једра у метаболизму 
ћелије. Деоба ћелије (хромозоми, 
настајање телесних и полних 
ћелија). 

- ДНК и појам гена (алел, генотип, 
фенотип) 

- Прво Менделово правило, крвне 
групе, трансфузија и 
трансплантација. 

- Наслеђивање пола. 
- Наследне болести. 
- Животни циклуси биљака и 

животиња. Смена генерација. 
Једнополни и двополни организми. 
Значај и улога полног 
размножавања. 

Информатика 

-дијалошко 
монолошка 
метода    -
фронтални 
индивид. и 
групни рад 

-пано, 
презентација 

истражују о 
актуелним 
болестима 
савременог доба 

-пратити 
њихов рад на 
часу, на час. 
понављ и 
закључно 
оценити 
актив. 

2.
 Је

ди
нс

тв
о 

гр
ађ

е 
и 

фу
нк

ци
је

 к
ао

 о
сн

ов
а 

ж
ив

от
а 

 
14 
часо
ва  

- одреди положај организама на различитим 
позицијама на „дрвету живота“ 

- користи микроскоп за посматрање грађе 
гљива, биљних и животињских ткива  

- упореди грађу једноћелијских организама 
(амебе, бичари, трепљари) о 

- одреди положај гљива и лишајева на 
„дрвету живота“ 

- Основни принципи организације 
живих бића. Појам симетрије – 

- типични примери код 
једноћелијских и вишећелијских 
организама; биолошки значај. 

- Симетрија, цефализација и 
сегментација код животиња. 

- Присуство/одсуство биљних 
органа, (симетрија и сегментација 

- код биљака). 
- Ћелије са специфичном 

функцијом: мишићне, крвне, 
нервне, ћелије затварачице... 

- Грађа и улога ткива, органа, 
органских система и значај за 
функционисање организма. 

- Компаративни преглед грађе 
главних група биљака, гљива и 
животиња – сличности и разлике у 
обављању основних животних 

- процеса на методски одабраним 
представницима. 

Математика 
Ликовна култура 

-дијалошко 
монолошка 
метода 
-фронтални 
индивидуални 
и групни рад 

-микроскоп 
-трајни 
препарати 
- 

анализирају 
шеме и 
илустрације  
биљних и 
животињских 
ткива 

-сви ученици 
треба на часу 
да прате 
наставу да 
активно 
учествују у 
току вежбе и 
на основу 
тога се 
оцењују 

3.
 П

ор
ек

ло
 и

 р
аз

но
вр

сн
ос

т 
ж

ив
от

а 

24 
часа 

- разврстава организме према критеријумима 
применом дихотомих кључева 

- разврстава организме према грађи на 
кичмењаке и бескичмењаке  

- упореди грађу телесних омотача код свих 
животињских група  

- упореди типове скелета код бескичмењака 
- упореди крвни систем бескичмењака и 

кичмењака 
 

- Основни принципи систематике 
(Карл Лине, биномна 
номенклатура). Приказ 
разноврсности живота кроз 
основне систематске 

- категорије до нивоа кола и класе. 
- Докази еволуције, фосили и 

тумачење филогенетских низова 
- (предачке и потомачке форме, 

прелазни фосили). 

Информатика 
Чувари природе 
Историја 

-дијалошко 
монолошка 
метода 
-фронтални 
индивидуални 
и групни рад 

- шеме, 
илустрације, 
слике 

упоређују 
типове 
различитих 
скелета и 
крвних система  

-сви ученици 
треба на часу 
да прате 
наставу да 
активно 
учествују у 
току вежбе и 
на основу 
тога се 
оцењују 
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4.
 Ж

ив
от

 у
 е

ко
си

ст
ем

у 
 

12 
часо
ва 

- идентификује основне односе у биоценози 
на задатим примерима  

- илуструје примерима однос између 
еколошких фактора и ефеката природне 
селекције 

- упореди прикупљене податке о врсти - 
изабраној и њеној бројности у различитим 
стаништима 

- идентификује трофички ниво организације 
у мрежи ланца исхране  

- Састав и структура популација. 
Популациона динамика (природни 
прираштај и миграције). 

- Абиотички фактори и биотички 
односи као чиниоци природне 

- селекције (адаптације). 
- Мреже исхране. Животне области. 
- Конвергенција и дивергенција 

животних форми. 
- Заштита природе. Заштита 

биодиверзитета. 

Географија 
Информатика 
Чувари природе 

-дијалошко 
монолошка 
метода 
-фронтални 
индивидуални 
и групни рад 

- шеме, 
илустрације, 
слике 

на основу паноа 
анализирају 
живот у 
екосистему 

-сви ученици 
треба на часу 
да прате 
наставу да 
активно 
учествују у 
току вежбе и 
на основу 
тога се 
оцењују 

5.
 Ч

ов
ек

 и
 зд

ра
вљ

е 
 10 

часа 

- анализира задати јеловник са аспекта 
разноврсне исхране 

- идентификује поремећаје исхране на 
основу симптома (анорексија, гојазност, 
булимија) 

- планира време за рад, одмор и рекреацију 

- Примери наследних болести. 
- Особине и грађа вируса. Болести 

изазване вирусима. 
- Имунитет, вакцине. 
- Пулс и крвни притисак. 
- Прва помоћ: повреде крвних 

судова (практичан рад). 
- Принципи уравнотежене исхране и 

поремећаји у исхрани. 
- Значај правилног чувања, 

припреме и хигијене намирница; 
тровање храном. 

- Промене у адолесценцији. 
- Здрави стилови живота (сан, 

кондиција, итд). 
- Последице болести зависности – 

наркоманија. 

Историја  
Чувари природе 

-дијалошко 
монолошка 
метода 
-фронтални 
индивидуални 
и групни рад 

- шеме, 
илустрације, 
слике, 
презентације, 
документарни 
филмови 

осмишљавају 
јеловник здраве 
исхране  

-сви ученици 
треба на часу 
да прате 
наставу да 
активно 
учествују у 
току вежбе и 
на основу 
тога се 
оцењују 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

БИ.1.1.1. уме да наведе основне карактеристике живог света 
БИ.1.1.2. разликује живу и неживу природу у непосредном окружењу и у типичним случајевима 
БИ.1.1.3. препознаје основне сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и животиња 
БИ.1.1.4. уме да наведе називе пет царстава и познаје типичне представнике истих 
БИ.1.1.5. зна да постоје просторне и временске промене код живих бића и познаје основне чињенице о томе  
БИ.1.2.1. зна да су најмањи организми саграђени од једне ћелије у којој се одвијају сви карактеристични животни процеси и зна основне карактеристике грађе такве ћелије 
БИ.1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организама у чијим одељцима се одвијају разноврсни процеси, и зна основне карактеристике грађе тих ћелија 
БИ.1.2.3. зна основне карактеристике грађе биљака, животиња и човека и основне функције које се обављају на нивоу организма 
БИ.1.2.4. познаје основну организацију органа у којима се одвијају различити животни процеси 
БИ.1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују исхраном 
БИ.1.2.6. разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива бића (дисање, надражљивост, покретљивост, растење, развиће, размножавање) 
БИ.1.2.7. зна да организми функционишу као независне целине у сталној интеракцији са околином 
БИ.1.3.1. разуме да јединка једне врсте даје потомке исте врсте 
БИ.1.3.2. зна основне појмове о процесима размножавања 
БИ.1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи генетички материјал 
БИ.1.3.4. зна за појам и основну улогу хромозома 
БИ.1.3.5. зна основне принципе наслеђивања 
БИ.1.3.6. зна како делују гени и да се стечене особине не наслеђују 
БИ.1.3.7. зна да од зигота настаје организам и да се тај процес назива развиће 
БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији живота на Земљи 
БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом можемо упознати на основу фосилних записа 
БИ.1.3.10. зна да је природно одабирање основни механизам прилагођавања организама  
БИ.1.4.1. препознаје основне еколошке појмове (животна средина, станиште - биотоп, животна заједница - биоценоза, популација, еколошка ниша, екосистем, биом, биосфера) и зна 
најопштије чињенице о њима 
БИ.1.4.2. препознаје утицаје појединих абиотичких и биотичких фактора на организме и популације 
БИ.1.4.3. уме на задатом примеру да одреди материјалне и енергетске токове у екосистему, чланове ланаца исхране и правце кружења најважнијих супстанци (воде, угљеника, азота) 
БИ.1.4.4. препознаје животне услове који владају у карактеристичним екосистемима Србије и најважније представнике врста које их насељавају 
БИ.1.4.5. препознаје основне последице развоја човечанства на природу (утицај киселих киша, озонских рупа, појачање ефекта стаклене баште, глобалне климатске промене) и најважније 
врсте загађивања воде, ваздуха, земљишта 
БИ.1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност (нестанак врста, сеча шума, интензивна пољопривреда, отпад) 
БИ.1.4.7. препознаје основне процесе важне у заштити и очувању животне средине (рециклажу, компост) и у заштити биодиверзитета (националних паркова, природних резервата) 
БИ.1.4.8. зна шта може лично предузети у заштити свог непосредног животног окружења  

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2712
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2707
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2704
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2700
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2698
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2715
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
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БИ.1.5.1. зна основне мере за одржавање личне хигијене и хигијене околине и разуме зашто је важно да их се придржава 
БИ.1.5.2. разуме значај примене хигијенских навика у исхрани и посебно значај термичке обраде хране 
БИ.1.5.3. разуме значај одржавања хигијене кућних љубимаца, домаћих и дивљих животиња и правилног опхођења са њима 
БИ.1.5.4. разуме зашто је важно да се придржава званичних упутстава која се односе на заразне болести (епидемије и пандемије) 
БИ.1.5.5. препознаје основне знаке поремећаја функције појединих органа и основне симптоме инфекције и разликује стање у коме може сам да интервенише од стања када мора да се 
обрати лекару 
БИ.1.5.6. разуме предности и недостатке употребе додатака у храни и исхрани (конзерванси и неконтролисана употреба витамина, антиоксиданата, минерала итд.) и опасности до којих 
може да доведе неуравнотежена исхрана (редукционе дијете, претерано узимање хране и сл.) и познаје основне принципе правилног комбиновања животних намирница 
БИ.1.5.7. разуме да загађење животне средине (воде, ваздуха, земљишта, бука, итд.) и неке природне појаве (UV зрачење) неповољно утичу на здравље човека 
БИ.1.5.8. зна и разуме какав значај за здравље имају умерена физичка активност и поштовање биолошких ритмова (сна, одмора) 
БИ.1.5.9. разуме да постоје полне болести, познаје мере превенције и могуће путеве инфекције, као и њихове негативне последице на здравље 
БИ.1.5.10. зна да постоје природне промене у понашању које настају као последица физиолошких промена (пубертет, менопауза), зна да у адолесцентом добу могу да се појаве 
психолошки развојни проблеми (поремећаји у исхрани, поремећаји понашања, поремећаји сна и сл.) 
БИ.1.5.11. разуме одговорност и опасност превременог ступања у сексуалне односе и разуме зашто абортус у доба развоја има негативне последице на физичко и ментално здравље 
БИ.1.5.12. зна да болести зависности (претерана употреба дувана, алкохола, дроге) неповољно утичу на укупан квалитет живота и зна коме може да се обрати за помоћ (институцијама и 
стручњацима) 
БИ.1.5.13. зна како се треба понашати према особи која болује од болести зависности или је ХИВ позитивна 
 

Средњи ниво 

БИ.2.1.1. примењује критеријуме за разликовање живог од неживог на карактеристичном биолошком материјалу (препаратима, огледима) 
БИ.2.1.2. познаје и користи критеријуме за разликовање биљака и животиња и примењује их у типичним случајевима 
БИ.2.1.3. познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу њихових својстава до нивоа кола/класе 
БИ.2.1.4. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена које се дешавају код живих бића у околностима када делује мањи број чинилаца на типичне 
заједнице живих бића или организме  
БИ.2.2.1. разуме да постоје одређене разлике у грађи ћелија у зависности од функције коју обављају у вишећелијским организмима (разлике између биљне и животињске ћелије, између 
коштане и мишићне ћелије и сл.) 
БИ.2.2.2. зна и упоређује сличности и разлике између нивоа организације јединке: зна да се ћелије које врше исту функцију групишу и образују ткива, ткива са истом функцијом органе, а 
органи са истом функцијом системе органа 
БИ.2.2.3. зна карактеристике и основне функције спољашње грађе биљака, животиња и човека 
БИ.2.2.4. разуме да је за живот неопходна енергија која се производи, складишти и одаје у специфичним процесима у ћелији и да се то назива метаболизам 
БИ.2.2.5. разуме да биљне ћелије, захваљујући специфичној грађи, могу да везују енергију и стварају (синтетишу) сложене (хранљиве) материје 
БИ.2.2.6. разуме да и у биљној и у животињској ћелији сложене материје могу да се разграђују, при чему се ослобађа енергија у процесу који се назива дисање 
БИ.2.2.7. познаје термин хомеостаза и зна да објасни шта он значи 
БИ.2.2.8. зна да је неопходна координација функција у вишећелијским организмима и зна који органски системи омогућују ову интеграцију 
БИ.2.2.9. зна да нервни и ендокрини системи имају улогу у одржавању хомеостазе  
БИ.2.3.1. разуме основне разлике између полног и бесполног размножавања 
БИ.2.3.2. разуме механизам настанка зигота 
БИ.2.3.3. разуме зашто потомци личе на родитеље и њихове претке, али нису идентични са њима 
БИ.2.3.4. зна да на развиће организама поред генетичког материјала утиче и средина 
БИ.2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки исте врсте и различитих врста и зна да су оне настале деловањем еволуционих механизама 
БИ.2.3.6. уочава прилагођеност организама и разуме да током еволуције природно одабирање доводи до прилагођавања организама на услове животне средине  
БИ.2.4.1. употребљава еколошке појмове у опису типичних ситуација у природи 
БИ.2.4.2. зна и правилно именује делове екосистема, заједница и популација и зна да опише везе између делова 
БИ.2.4.3. уме да на разноврсним примерима одреди основне материјалне и енергетске токове у екосистему, основне односе исхране и најважнија својства биоценоза и популација 
БИ.2.4.4. зна да у природи постоји кружење појединих супстанци (воде, угљеника и азота) 
БИ.2.4.5. препознаје различите биоме и зна њихов основни распоред на земљи 
БИ.2.4.6. препознаје животне услове који владају у појединим екосистемима Европе и света и карактеристичне представнике врста које их насељавају 
БИ.2.4.7. зна да објасни основне прилагођености живих организама на живот у ваздушној, воденој и земљишној средини 
БИ.2.4.8. разуме последице загађења воде, ваздуха и земљишта, као и значај очувања природних ресурса и уштеде енергије 
БИ.2.4.9. разуме значај природних добара у заштити природе (националних паркова, природних резервата, ботаничких башта, зоо-вртова)  
БИ.2.5.1. познаје основне механизме деловања превентивних мера у очувању здравља 
БИ.2.5.2. разуме значај и зна основне принципе правилног комбиновања животних намирница 
БИ.2.5.3. зна како се чува хранљива вредност намирница 
БИ.2.5.4. зна механизме којима загађење животне средине угрожава здравље човека 
БИ.2.5.5. зна механизме деловања хемијских материја на физиолошке процесе у организму и на понашање (утицај алкохола, различитих врста дрога, енергетских напитака и сл.) 
 

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2728
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2729
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2722
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2708
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2744
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2706
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2735
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2735
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2703
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2701
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2699
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2693
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2742
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2710
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2696
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2727
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2738
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2725
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2721
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2719
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Напредни 
ниво 

БИ.3.1.1. примењује критеријуме за разликовање живог од неживог у граничним случајевима и у атипичним примерима (вируси, делови организама, плодови и сл.) 
БИ.3.1.2. уме да објасни зашто је нешто класификовано као живо или као неживо 
БИ.3.1.3. разуме критеријуме по којима се разликују биљке и животиње и уме да их примени у атипичним случајевима 
БИ.3.1.4. познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу њихових својстава до нивоа класе/реда најважнијих група 
БИ.3.1.5. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена које се дешавају код живих бића у комплексним ситуацијама у сложенијим заједницама  
БИ.3.2.1. зна карактеристике и основне функције унутрашње грађе биљака, животиња и човека 
БИ.3.2.2. разуме морфолошку повезаност појединих нивоа организације и њихову међусобну функционалну условљеност 
БИ.3.2.3. разуме узроке развоја и усложњавања грађе и функције током еволуције 
БИ.3.2.4. разуме да је у остваривању карактеристичног понашања неопходна функционална интеграција више система органа и разуме значај такве интеграције понашања за 
преживљавање 
БИ.3.2.5. разуме сличности и разлике у интеграцији грађе и функције јединке током животног циклуса 
БИ.3.2.6. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који информишу организам о стању у околини и њихову улогу у одржавању унутрашње равнотеже 
(улога нервног система) 
БИ.3.2.7. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који реагују на промене у околини и карактеристике органа који враћају организам у равнотежу онда 
када је из ње избачен (стресно стање -улога ендокриног система) 
БИ.3.2.8. зна и разуме које су последице стресног стања за организам  
БИ.3.3.1. разуме разлику између телесних и полних ћелија у погледу хромозома и деоба 
БИ.3.3.2. разуме да полне ћелије настају од посебних ћелија у организму 
БИ.3.3.3. зна функцију генетичког материјала и његову основну улогу у ћелији 
БИ.3.3.4. зна да је број хромозома у ћелији карактеристика врсте 
БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, мењајући учесталост особина у популацијама, доводе до еволуције 
БИ.3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих промена својих популација и популација других врста  
БИ.3.4.1. уме да објасни како различити делови екосистема утичу један на други као и међусобне односе популација у биоценози 
БИ.3.4.2. разуме да се уз материјалне токове увек преноси и енергија и обратно и интерпретира односе исхране у екосистему (аутотрофне, хетеротрофне, сапротрофне животне комплексе, 
ланце исхране и трофичке пирамиде) 
БИ.3.4.3. разуме значај кружења појединих супстанци у природи (воде, угљеника и азота) 
БИ.3.4.4. разуме просторну и временску организацију животних заједница и популација 
БИ.3.4.5. предвиђа на основу задатих услова средине тип екосистема који у тим условима настаје 
БИ.3.4.6. познаје механизме којима развој човечанства изазива промене у природи (утицај киселих киша, озонских рупа, појачање ефекта стаклене баште, глобалне климатске промене) 
БИ.3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите животне средине, природе и биодиверзитета 
БИ.3.4.8. разуме зашто се неограничен развој човечанства не може одржати у ограниченим условима целе планете  
БИ.3.5.1. познаје узроке и физиолошке последице заразних болести 
БИ.3.5.2. познаје основне принципе лечења заразних и других болести 
БИ.3.5.3. разуме основне биолошке процесе који леже у основи физиолошки правилне исхране 
БИ.3.5.4. познаје главне компоненте намирница и њихову хранљиву вредност 
БИ.3.5.5. познаје симптоме и главне карактеристике болести метаболизма и узроке због којих настају (гојазност, анорексија, булимија, шећерна болест) 
БИ.3.5.6. разуме механизме поремећаја функције појединих органа 
БИ.3.5.7. познаје основне биолошке механизме који доводе до развијања болести зависности 
БИ.3.5.8. разуме механизме стресног стања и утицај јаких негативних емоција на физиолошке процесе у организму и на понашање појединца 
 

 
  

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2714
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2746
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2737
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2733
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2745
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2745
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2732
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2743
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2713
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2694
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2739
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2730
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2723
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2741
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2709
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Предмет: Биологија Разред: VIII разред Фонд: 68 часова годишње 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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- повезати грађу ћелијских органела са 
њиховом улогом у метаболизму ћелије 
- идентификује регулаторне механизме 
у одржавању хомеостазе 
- илуструје примерима везу између 
физиолошких одговора живих бића и 
промена у спољашњој средини 
- идентификује поремећаје у раду 
органа и система органа изазваним 
нездравим начином живота 

Улога и значај појединих ћелијских органела у 
организму ћелије: једро, ендоплазмични 
ретикулум, рибозоми, хлоропласти, центриоле, 
ризозоми. 
Матичне ћелије – ћелије програмиране за 
различите функције. 
Принцип економичности грађе и функције 
живих бића. Улога и значај ензима. Ендокрини 
систем и хуморална регулација. Регулаторна 
улога хормона биљака и животиња. 
Надражљивост, проводљивост, контрактилност. 
Чулни – нервни систем животиња. 
Рефлексни лук. 
Поремећај функције ендокриног система, 
нервног система и чула. 
Неуротрансмитери, нервни импулси, драж, 
надражај. 
Хомеостаза- принцип повратне спреге. 
Фотосинтеза. Ћелијско дисање. Транспирација. 
Температурна регулације. 

Хемија 
Компентенције-решавање 
проблема, 
рад са подацима и 
информацијама, 
дигитална компентенција,  
вештина комуникације, 
 компентенција за 
целоживотно учење, 

- дијалошко 
монолошка                          
-
демонстративна                
-групни рад 

- часописи, 
панои                
-интернет                          
-слике            

-активан приступ 
усмерен на 
практичну 
реализацију заштите 
жив.сред. и 
окружења 

-сви ученици 
треба на часу 
да прате 
наставу да 
активно 
учествују у 
току вежбе и 
на основу 
тога се 
оцењују 

2.
 Ч

ов
ек

 и
 зд

ра
вљ

е 

9 - идентификује поремећаје у раду 
органа и система органа изазваним 
нездравим начином живота 
- одговоран однос према свом здрављу  
- повеже промене настале у пубертету 
са деловањем хормона 
- изрази критички став према 
медијским садржајима који се баве 
здравим стиловима живота 
- идентификује поремећање у раду 
органа и система органа изазваних 
нездравим начином живота  

Резултати стандарних лабораторијских анализа 
и урина. 
Биолошки смисао адолесценције (родни и 
полни идентитет у контексту хормонске 
активности и индивидуалне генетичке 
варијабилности). 
Заштита од полно преносивих болести – 
контрацепција. 
Одговорност за сопствено здравље. 
 

Физичко и здравствено 
васпитање 
Компентенције-решавање 
проблема, 
рад са подацима и 
информацијама, 
дигитална компентенција,  
вештина комуникације, 
 компентенција за 
целоживотно учење, 
Иеколошка компетенција 

-
демонстративна                  
-монолошко                  
дијалошка                              
-индивидуални                   
рад                                                 
-групни рад                              
-
експерименталн
а      
-истраживачка 

- интернет 
-часописи 
-слике 
-
енциклопедија 

-активан приступ 
усмерен на 
практичну 
реализацију заштите 
жив.сред. и 
окружења                      
-примена 
интерактивне 
наставе развоја 
односа између 
жив.средине и и 
нтересовања 
ученика у покушају 
да самостално 
орг.активности   и 
реализују пројекте 

-пратити 
њихов рад на 
часу, на 
часовима 
понављања и 
закључно 
оценити 
активност                                 
- укључивање 
ученика у 
истраживачки 
рад 
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10 - доведе у везу промене животних 
услова са еволуцијом живота на 
планети 
- истражи давно нестале екосистеме  
- повеже промене наследног 
материјала са настанком нових врста 
путем природне селекције  
- установи узрочно – последичне везе 
између губитка врста у екосистему и 
негативних последица у процесу 
супстанце и енергије у мрежама 
исхране 
 

„Календар живота“. Еволуција различитих 
група организама кроз геолошка доба и велика 
изумирања. 
Значај алги (цијанобактерија)и биљака за 
продукцију О2 и озонског омотача као заштита 
од УВ зрака и услов за развој осталих живих 
бића. 
Строматолити. Излазак из воде на копно. 

Историја 
Географија 
Хемија 
Компентенције-решавање 
проблема, 
рад са подацима и 
информацијама, 
дигитална компентенција,  
вештина комуникације, 
 компентенција за 
целоживотно учење, 
еколошка компетенција 

-монолошко    
дијалошка                   
-
демонстративна                
-групни рад                               
-
експерименталн
а               -
истраживачка                     

- интернет 
-слике 
-научна 
литература 
-часописи 

-активан приступ 
усмерен на 
практичну 
реализацију заштите 
жив.сред. и 
окружења 
-примена 
интерактивне 
наставе развоја 
односа између 
жив.средине и и 
нтересовања 
ученика у покушају 
да самостално 
орг.активности   и 
реализују пројекте 

-праћење 
њихове 
активности 
на часу и тако 
их оцењивати 
-развој 
еколошке и 
здравствене 
културе 
живљења     -
оцењивање 
ученичких 
пројеката 

4.
 Н

ас
ле

ђи
ва

њ
е 

и 
ев

ол
уц

иј
а 

10 - повеже промене које се догађају у 
организму током животног циклуса са 
активностима гена 
- повеже промене наследног 
материјала са настанком нових врста 
путем природне селекције 
 

Улуткавање и пресвлачење инсеката. Пубертет 
и адолесценција човека. Цветање, 
плодоношење и сазревање плодова биљака. 
Теорија еволуције. Постанак нових врста кроз 
еволуционе процесе.  
Еволуција човека. 
 

Историја 
Хемија 
Физичко и здравствено 
васпитање 
Компентенције-решавање 
проблема, рад са подацима 
и информацијама, 
дигитална компентенција,  
вештина комуникације, 
 компентенција за 
целоживотно учење, 
еколошка компетенција 

- монолошка   
дијалошка                       
-истраживачка              
-рад у пару                           
-
демонстративна 

- интернет 
-слике 
-научна 
литература 
-часописи 

-активан приступ 
усмерен на 
практичну 
реализацију заштите 
жив.сред. и 
окружења              -
усмеравање уч.на 
уочавање 
загађености своје 
околине 

-пратити 
њихов рад на 
часу, на 
часовима 
понављања и 
закључно 
оценити 
активност                                 
-праћење и 
оцењивање 
уч.пројеката 

5.
 Ж

ив
от

 у
 е

ко
си

ст
ем

у 

16 - критички процени последице 
људских делатности у односу на 
расположиве ресурсе на Земљи 
- истражи присуство инванзивних 
врста у својој околини и вероватне 
путеве насељавања 
- истражи разлоге губитка 
биодиверзитета на локалном подручју 

Живот у екосистему.  Еволуција и развој 
екосистема. Концепт климакса. 
Циклуси кружења основних супстанци у 
природи (H2O, C, N) и њихова повезаност. 
Азотофиксација, микориза, симбиоза, 
симбионски организми (лишајеви). 
Органиченост ресурса (капацитет средине) и 
одрживи развој. 
Нестанак врста и фактори угрожавања 
(H.I.P.P.O концепт). 
Типични екосистеми у Србији.  
Ретке и угрожене врсте Србије. 
Интродукције и реинтродукције и инвазивне 
врсте. 
Последице глобалних промена. 

Историја 
Географија 
Хемија 
Физичко и здравствено 
васпитање 
Компентенције-решавање 
проблема, рад са подацима 
и информацијама, 
дигитална компентенција,  
вештина комуникације, 
 компентенција за 
целоживотно учење, 
еколошка компетенција 

- монолошко  
дијалошка                
-
демонстративна                   
-индивидуалан 
рад          -
групни рад                 

- интернет 
-слике 
-научна 
литература 
-часописи 

-активан приступ 
усмерен на 
практичну 
реализацију заштите 
жив.сред. и 
окружења 
-примена 
интерактивне 
наставе развоја 
односа између 
жив.средине и и 
нтересовања 
ученика у покушају 
да самостално 
орг.активности   и 
реализују пројекте 

сви ученици 
треба на часу 
да прате 
наставу да 
активно 
учествују у 
току вежбе и 
на основу 
тога се 
оцењују 
-праћење и 
оцењивање 
уч.пројеката 

Образовни 
стандарди 

Основни 
ниво 

БИ.1.1.1. уме да наведе основне карактеристике живог света 
БИ.1.1.2. разликује живу и неживу природу у непосредном окружењу и у типичним случајевима 
БИ.1.1.3. препознаје основне сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и животиња 
БИ.1.1.4. уме да наведе називе пет царстава и познаје типичне представнике истих 
БИ.1.1.5. зна да постоје просторне и временске промене код живих бића и познаје основне чињенице о томе  
БИ.1.2.1. зна да су најмањи организми саграђени од једне ћелије у којој се одвијају сви карактеристични животни процеси и зна основне карактеристике грађе такве ћелије 
БИ.1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организама у чијим одељцима се одвијају разноврсни процеси, и зна основне карактеристике грађе тих ћелија 
БИ.1.2.3. зна основне карактеристике грађе биљака, животиња и човека и основне функције које се обављају на нивоу организма 
БИ.1.2.4. познаје основну организацију органа у којима се одвијају различити животни процеси 
БИ.1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују исхраном 
БИ.1.2.6. разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива бића (дисање, надражљивост, покретљивост, растење, развиће, размножавање) 
БИ.1.2.7. зна да организми функционишу као независне целине у сталној интеракцији са околином 
БИ.1.3.1. разуме да јединка једне врсте даје потомке исте врсте 
БИ.1.3.2. зна основне појмове о процесима размножавања 
БИ.1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи генетички материјал 
БИ.1.3.4. зна за појам и основну улогу хромозома 

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2712
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2707
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2704
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2700
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2698
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БИ.1.3.5. зна основне принципе наслеђивања 
БИ.1.3.6. зна како делују гени и да се стечене особине не наслеђују 
БИ.1.3.7. зна да од зигота настаје организам и да се тај процес назива развиће 
БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији живота на Земљи 
БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом можемо упознати на основу фосилних записа 
БИ.1.3.10. зна да је природно одабирање основни механизам прилагођавања организама  
БИ.1.4.1. препознаје основне еколошке појмове (животна средина, станиште - биотоп, животна заједница - биоценоза, популација, еколошка ниша, екосистем, биом, биосфера) и зна најопштије 
чињенице о њима 
БИ.1.4.2. препознаје утицаје појединих абиотичких и биотичких фактора на организме и популације 
БИ.1.4.3. уме на задатом примеру да одреди материјалне и енергетске токове у екосистему, чланове ланаца исхране и правце кружења најважнијих супстанци (воде, угљеника, азота) 
БИ.1.4.4. препознаје животне услове који владају у карактеристичним екосистемима Србије и најважније представнике врста које их насељавају 
БИ.1.4.5. препознаје основне последице развоја човечанства на природу (утицај киселих киша, озонских рупа, појачање ефекта стаклене баште, глобалне климатске промене) и најважније врсте 
загађивања воде, ваздуха, земљишта 
БИ.1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност (нестанак врста, сеча шума, интензивна пољопривреда, отпад) 
БИ.1.4.7. препознаје основне процесе важне у заштити и очувању животне средине (рециклажу, компост) и у заштити биодиверзитета (националних паркова, природних резервата) 
БИ.1.4.8. зна шта може лично предузети у заштити свог непосредног животног окружења  
БИ.1.5.1. зна основне мере за одржавање личне хигијене и хигијене околине и разуме зашто је важно да их се придржава 
БИ.1.5.2. разуме значај примене хигијенских навика у исхрани и посебно значај термичке обраде хране 
БИ.1.5.3. разуме значај одржавања хигијене кућних љубимаца, домаћих и дивљих животиња и правилног опхођења са њима 
БИ.1.5.4. разуме зашто је важно да се придржава званичних упутстава која се односе на заразне болести (епидемије и пандемије) 
БИ.1.5.5. препознаје основне знаке поремећаја функције појединих органа и основне симптоме инфекције и разликује стање у коме може сам да интервенише од стања када мора да се обрати 
лекару 
БИ.1.5.6. разуме предности и недостатке употребе додатака у храни и исхрани (конзерванси и неконтролисана употреба витамина, антиоксиданата, минерала итд.) и опасности до којих може да 
доведе неуравнотежена исхрана (редукционе дијете, претерано узимање хране и сл.) и познаје основне принципе правилног комбиновања животних намирница 
БИ.1.5.7. разуме да загађење животне средине (воде, ваздуха, земљишта, бука, итд.) и неке природне појаве (UV зрачење) неповољно утичу на здравље човека 
БИ.1.5.8. зна и разуме какав значај за здравље имају умерена физичка активност и поштовање биолошких ритмова (сна, одмора) 
БИ.1.5.9. разуме да постоје полне болести, познаје мере превенције и могуће путеве инфекције, као и њихове негативне последице на здравље 
БИ.1.5.10. зна да постоје природне промене у понашању које настају као последица физиолошких промена (пубертет, менопауза), зна да у адолесцентом добу могу да се појаве психолошки 
развојни проблеми (поремећаји у исхрани, поремећаји понашања, поремећаји сна и сл.) 
БИ.1.5.11. разуме одговорност и опасност превременог ступања у сексуалне односе и разуме зашто абортус у доба развоја има негативне последице на физичко и ментално здравље 
БИ.1.5.12. зна да болести зависности (претерана употреба дувана, алкохола, дроге) неповољно утичу на укупан квалитет живота и зна коме може да се обрати за помоћ (институцијама и 
стручњацима) 
БИ.1.5.13. зна како се треба понашати према особи која болује од болести зависности или је ХИВ позитивна 

Средњи 
ниво 

БИ.2.1.1. примењује критеријуме за разликовање живог од неживог на карактеристичном биолошком материјалу (препаратима, огледима) 
БИ.2.1.2. познаје и користи критеријуме за разликовање биљака и животиња и примењује их у типичним случајевима 
БИ.2.1.3. познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу њихових својстава до нивоа кола/класе 
БИ.2.1.4. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена које се дешавају код живих бића у околностима када делује мањи број чинилаца на типичне 
заједнице живих бића или организме  
БИ.2.2.1. разуме да постоје одређене разлике у грађи ћелија у зависности од функције коју обављају у вишећелијским организмима (разлике између биљне и животињске ћелије, између коштане 
и мишићне ћелије и сл.) 
БИ.2.2.2. зна и упоређује сличности и разлике између нивоа организације јединке: зна да се ћелије које врше исту функцију групишу и образују ткива, ткива са истом функцијом органе, а органи 
са истом функцијом системе органа 
БИ.2.2.3. зна карактеристике и основне функције спољашње грађе биљака, животиња и човека 
БИ.2.2.4. разуме да је за живот неопходна енергија која се производи, складишти и одаје у специфичним процесима у ћелији и да се то назива метаболизам 
БИ.2.2.5. разуме да биљне ћелије, захваљујући специфичној грађи, могу да везују енергију и стварају (синтетишу) сложене (хранљиве) материје 
БИ.2.2.6. разуме да и у биљној и у животињској ћелији сложене материје могу да се разграђују, при чему се ослобађа енергија у процесу који се назива дисање 
БИ.2.2.7. познаје термин хомеостаза и зна да објасни шта он значи 
БИ.2.2.8. зна да је неопходна координација функција у вишећелијским организмима и зна који органски системи омогућују ову интеграцију 
БИ.2.2.9. зна да нервни и ендокрини системи имају улогу у одржавању хомеостазе  
БИ.2.3.1. разуме основне разлике између полног и бесполног размножавања 
БИ.2.3.2. разуме механизам настанка зигота 
БИ.2.3.3. разуме зашто потомци личе на родитеље и њихове претке, али нису идентични са њима 
БИ.2.3.4. зна да на развиће организама поред генетичког материјала утиче и средина 
БИ.2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки исте врсте и различитих врста и зна да су оне настале деловањем еволуционих механизама 
БИ.2.3.6. уочава прилагођеност организама и разуме да током еволуције природно одабирање доводи до прилагођавања организама на услове животне средине  
БИ.2.4.1. употребљава еколошке појмове у опису типичних ситуација у природи 
БИ.2.4.2. зна и правилно именује делове екосистема, заједница и популација и зна да опише везе између делова 
БИ.2.4.3. уме да на разноврсним примерима одреди основне материјалне и енергетске токове у екосистему, основне односе исхране и најважнија својства биоценоза и популација 
БИ.2.4.4. зна да у природи постоји кружење појединих супстанци (воде, угљеника и азота) 
БИ.2.4.5. препознаје различите биоме и зна њихов основни распоред на земљи 
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БИ.2.4.6. препознаје животне услове који владају у појединим екосистемима Европе и света и карактеристичне представнике врста које их насељавају 
БИ.2.4.7. зна да објасни основне прилагођености живих организама на живот у ваздушној, воденој и земљишној средини 
БИ.2.4.8. разуме последице загађења воде, ваздуха и земљишта, као и значај очувања природних ресурса и уштеде енергије 
БИ.2.4.9. разуме значај природних добара у заштити природе (националних паркова, природних резервата, ботаничких башта, зоо-вртова)  
БИ.2.5.1. познаје основне механизме деловања превентивних мера у очувању здравља 
БИ.2.5.2. разуме значај и зна основне принципе правилног комбиновања животних намирница 
БИ.2.5.3. зна како се чува хранљива вредност намирница 
БИ.2.5.4. зна механизме којима загађење животне средине угрожава здравље човека 
БИ.2.5.5. зна механизме деловања хемијских материја на физиолошке процесе у организму и на понашање (утицај алкохола, различитих врста дрога, енергетских напитака и сл.) 

Напредн
и ниво 

БИ.3.1.1. примењује критеријуме за разликовање живог од неживог у граничним случајевима и у атипичним примерима (вируси, делови организама, плодови и сл.) 
БИ.3.1.2. уме да објасни зашто је нешто класификовано као живо или као неживо 
БИ.3.1.3. разуме критеријуме по којима се разликују биљке и животиње и уме да их примени у атипичним случајевима 
БИ.3.1.4. познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу њихових својстава до нивоа класе/реда најважнијих група 
БИ.3.1.5. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена које се дешавају код живих бића у комплексним ситуацијама у сложенијим заједницама  
БИ.3.2.1. зна карактеристике и основне функције унутрашње грађе биљака, животиња и човека 
БИ.3.2.2. разуме морфолошку повезаност појединих нивоа организације и њихову међусобну функционалну условљеност 
БИ.3.2.3. разуме узроке развоја и усложњавања грађе и функције током еволуције 
БИ.3.2.4. разуме да је у остваривању карактеристичног понашања неопходна функционална интеграција више система органа и разуме значај такве интеграције понашања за преживљавање 
БИ.3.2.5. разуме сличности и разлике у интеграцији грађе и функције јединке током животног циклуса 
БИ.3.2.6. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који информишу организам о стању у околини и њихову улогу у одржавању унутрашње равнотеже (улога 
нервног система) 
БИ.3.2.7. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који реагују на промене у околини и карактеристике органа који враћају организам у равнотежу онда када је 
из ње избачен (стресно стање -улога ендокриног система) 
БИ.3.2.8. зна и разуме које су последице стресног стања за организам  
БИ.3.3.1. разуме разлику између телесних и полних ћелија у погледу хромозома и деоба 
БИ.3.3.2. разуме да полне ћелије настају од посебних ћелија у организму 
БИ.3.3.3. зна функцију генетичког материјала и његову основну улогу у ћелији 
БИ.3.3.4. зна да је број хромозома у ћелији карактеристика врсте 
БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, мењајући учесталост особина у популацијама, доводе до еволуције 
БИ.3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих промена својих популација и популација других врста  
БИ.3.4.1. уме да објасни како различити делови екосистема утичу један на други као и међусобне односе популација у биоценози 
БИ.3.4.2. разуме да се уз материјалне токове увек преноси и енергија и обратно и интерпретира односе исхране у екосистему (аутотрофне, хетеротрофне, сапротрофне животне комплексе, ланце 
исхране и трофичке пирамиде) 
БИ.3.4.3. разуме значај кружења појединих супстанци у природи (воде, угљеника и азота) 
БИ.3.4.4. разуме просторну и временску организацију животних заједница и популација 
БИ.3.4.5. предвиђа на основу задатих услова средине тип екосистема који у тим условима настаје 
БИ.3.4.6. познаје механизме којима развој човечанства изазива промене у природи (утицај киселих киша, озонских рупа, појачање ефекта стаклене баште, глобалне климатске промене) 
БИ.3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите животне средине, природе и биодиверзитета 
БИ.3.4.8. разуме зашто се неограничен развој човечанства не може одржати у ограниченим условима целе планете  
БИ.3.5.1. познаје узроке и физиолошке последице заразних болести 
БИ.3.5.2. познаје основне принципе лечења заразних и других болести 
БИ.3.5.3. разуме основне биолошке процесе који леже у основи физиолошки правилне исхране 
БИ.3.5.4. познаје главне компоненте намирница и њихову хранљиву вредност 
БИ.3.5.5. познаје симптоме и главне карактеристике болести метаболизма и узроке због којих настају (гојазност, анорексија, булимија, шећерна болест) 
БИ.3.5.6. разуме механизме поремећаја функције појединих органа 
БИ.3.5.7. познаје основне биолошке механизме који доводе до развијања болести зависности 
БИ.3.5.8. разуме механизме стресног стања и утицај јаких негативних емоција на физиолошке процесе у организму и на понашање појединца 

 
  

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2696
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2727
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2738
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2725
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2721
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2719
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2714
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2746
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2737
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2733
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2745
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2745
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2732
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2743
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2713
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2694
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2739
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2730
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2723
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2741
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2709


 

358 

Предмет: историја Разред: V разред Фонд часова: 36 часова годишње 

Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

 

1.
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ањ

а 
пр

ош
ло

ст
и 

 
 
 
 
 

4 
 

➔ разликује основне временске одреднице 
(годину, деценију, век, миленијум, еру) 

➔ лоцира одређену временску одредницу на 
временској ленти 

➔ разликује начине рачунања времена у 
прошлости и садашњости 

➔ именује периоде прошлости и историјске 
периоде и наведене граничне догађаје  

➔ разврстава историјске изворе према 
њиховој основној подели 

➔ повеже врсте историјских извора са 
установама у којима се чувају (архив, 
музеј, библиотека) 

 

Основни садржаји: 
Појам прошлости и историја као 
наука о прошлости људског 
друштва. 
Хронологија - рачунање времена. 
Подела прошлости и 
периодизација историје. 
Историјски извори - дефиниција, 
основна подела и установе у 
којима се чувају. 
 
Проширени садржаји: 
Сродне науке и помоћне 
историјске науке. 
Историја око нас. 
Историјско наслеђе - тековине. 

Претходно стечена знања. 
Mатематика: рачунање времена 
Ликовна културура. 
Српски језик. 
Веронаука. 
 
Компентенција за целоживотно 
учење, рад са подацима и 
информацијама, 
решавање проблема. 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 
 
облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 
 
 

уџбеник, 
енциклопедија
,  научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
наставна 
средства 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће 
у раду; 
самопроцењива
ње напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 

ангажовање 
ученика на 
часу, тестови,  
заинтересова
ност ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 

2.
 П

ра
ис

то
ри

ја
 

 
 
 
3 

➔ наведе главне проналаске и опише њихов 
утицај на начин живота људи у праисторији 

➔ разликује основне одлике каменог и 
металног доба 

 

Основни садржаји: 
Основне одлике праисторије 
(начин живота људи, 
проналасци). 
Подела праисторије (камено, 
метално доба). 
 
Проширени садржаји: 
Најважнији праисторијски 
локалитети у Европи и Србији 
(Ласко, Алтамира, Лепенски вир, 
Винча…). 

Математика. 
Географија. 
Српски језик. 
Ликовно. 
Музичка култура. 
Биологија. 
 
Компетенција за целоживотно 
учење, 
Комуникација, 
Рад са подацима и информацијама, 
Дигитална компетенција. 
Сарадња. 
Естетичка компетенција. 
Одговоран однос према здрављу. 
Одговоран однос према околини. 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 
облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 
 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
наставна 
средства 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће 
у раду; 
самопроцењива
ње напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 

ангажовање 
ученика на 
часу, тестови,  
заинтересова
ност ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 
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3.
 С

та
ри

 и
ст

ок
 

  
 
 

 
 

5 

➔ лоцира на историјској карти најважније 
цивилизације и државе Старог истока; 

➔ користећи историјску карту, доведе у везу 
особине рељефа и климе са настанком 
цивилизација Старог истока 

➔ одеди место припадника друштвене групе на 
графичком приказу хијерархијске заједнице 

➔ пореди начин живота припадника 
различитих друштвених слојева на Старом 
истоку 

➔ наведе најважније одлике државног уређења 
цивилизација Старог истока 

➔ идентификује основна обележја и значај 
религије у цивилизацијама Старог истока 

➔ илуструје примерима важност утицаја 
привредних, научних и културних 
достигнућа народа Старог истока на 
савремени свет 

 

➔ користећи дату информацију или ленту 
времена, смести историјску појаву, догађај 
или личност у одговарајући миленијум или 
век 

➔ изложи, у усменом или писменом облику, 
историјске догађаје исправним 
хронолошким редом 

➔ прикупи и прикаже податке из различитих 
извора информација везаних за одређену 
историјску тему 

➔ визуелне и текстуалне информације повеже 
са одговарајућим историјским периодом или 
цивилизацијом 

 

Основни садржаји: 
Појам Старог истока - географске 
одлике, најзначајније 
цивилизације (Месопотамија, 
Египат, Јудеја, Феникија). 
Друштвени односи 
(робовласничко и теократско 
друштво) и државно уређење 
(монархија - царства/краљевства) 
у цивилизацијама Старог истока. 
Основне одлике привреде и 
свакодневни живот - обичаји, 
занимања, култура исхране и 
становања. 
Култура и историјско наслеђе 
народа Старог истока - религија 
(монотеизам и политеизам), 
писмо, књижевност, уметност, 
наука, цивилизацијске тековине 
(математика, архитектура, 
календар, иригациони системи, 
саобраћајна средства, медицина, 
закони…). 
 
Проширени садржаји: 
Специфичности египатске 
религије. 
Специфичности религија 
цивилизација Месопотамије. 
Основне одлике јудаизма. 
Најважније цивилизације Далеког 
истока (Индија, Кина). 

Математика. 
Географија. 
Српски језик. 
Ликовно. 
Музичка култура. 
Информатика. 
Биологија. 
Грађанско васпитање.  
 
 
Компетенција за целоживотно 
учење, 
Комуникација, 
Рад са подацима и информацијама, 
Дигитална компетенција. 
Сарадња. 
Естетичка компетенција. 
Одговорно учешће у демократском 
друштву. 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 
 
облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
наставна 
средства 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће 
у раду; 
самопроцењива
ње напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 

ангажовање 
ученика на 
часу, тестови,  
заинтересова
ност ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 

 

4.
 А

нт
ич

ка
 Г

рч
ка

 

 

 ➔ опише особености природних услова и 
географског положаја античке Грчке, 

➔ лоцира на историјској карти најважније 
цивилизације и државе античке Грчке  

➔ приказује друштвену структуру и државно 
уређење грчких полиса на примеру Атине и 
Спарте 

➔ пореди начин живота припадника 
различитих друштвених слојева у Античкој 
Грчкој 

➔ идентификује узроке и последице Грчко-
персијских ратова 

➔ истражи основна обележја и значај религије 
старих Грка 

➔ разликује легенде и митове од историјских 
чињеница 

➔ наведе значај и последице освајања 
Александра Великог 

➔ илуструје примерима важност утицаја 
привредних, научних и културиних 
достигнућа античке Грчке и хеленистичког 
доба на савремени свет 

 

Основни садражаји: 
Појам античке Грчке - географске 
одлике. 
Најстарији период грчке историје 
(критска и микенска 
цивилизација). 
Грчки митови (појам, примери) и 
хомерски епови. 
Колонизација и основне одлике 
привреде.  
Полиси - Спарта и Атина (појам 
полиса, структура друштва, 
државно уређење). 
Грчко-персијски ратови. 
Пелопонески рат - узроци и 
последице. 
Култура и свакодневни живот 
(религија, олимпијске игре, 
митологија, уметност,  наука, 
обичаји, занимања). 
Хеленистичко доба и његова 
култура. 
Историјско наслеђе (институције, 
закони, књижевност, позориште, 
филозофија, демократија, 

Математика. 
Географија. 
Српски језик. 
Ликовно. 
Музичка култура. 
Информатика. 
Биологија. 
Грађанско васпитање.  
 
 
Компетенција за целоживотно 
учење, 
Комуникација, 
Рад са подацима и информацијама, 
Дигитална компетенција. 
Сарадња. 
Естетичка компетенција. 

Одговорно учешће у демократском 
друштву. 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 
 
облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 
 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 

аудио-
визуелна 
наставна 
средства 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће 
у раду; 
самопроцењива
ње напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 

 

ангажовање 
ученика на 
часу, 
тестови,  
заинтересов
аност 
ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 

12 
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➔ израчуна временску удаљеност између 
појединих догађаја 

➔ користи основне историјске појмове 

медицина, уметност, архитектура, 
беседништво, олимпијске игре). 
 
Проширени садржаји: 
Пелопонески рат (ток рата, 
најважнији догађаји и личности). 
Најистакнутије личности: 
Драконт, Перикле, Филип II, 
Аристотел, Архимед… 
Грчка митологија, пантеон. 

Седам светских чуда античког 
доба. 

 

5.
 А

нт
ич

ки
 Р

им
 

 
 
 
 
 

12 

➔ лоцира на историјској карти простор 
настанка  и ширења Римске државе 

➔ наведе основне разлике између античке 
римске републике и царства 

➔ разликује узорке од последица 
најзначајнијих догађаја у историји античког 
Рима 

➔ истражи основна обележја и значај религије 
античког Рима 

➔ илуструје примерима важност утицаја 
привредних, научних и културних 
достигнућа античког Рима на савремени свет 

➔ пореди начин живота припадника 
различитих друштвених слојева у античком 
Риму  

➔ наведе најзначајније последице настанка и 
ширења хришћанства  

➔ лоцира на карти најважније римске 
локалитете на територији Србије  

➔ користећи дату информацију или ленту 
времена, смести историјску појаву, догађај и 
личност из историје античког Рима у 
одговарајући миленијум, век или деценију 

Основни садржаји: 
Појам античког Рима - географске 
одлике и периодизација. 
Оснивање Рима (легенда о 
Ромулу и Рему). 
Структура друштва и уређење 
Римске републике. 
Ширење римске државе (освајање 
и провинције, привреда). 
Рим у доба царства - принципат и 
доминат. 
Култура и свакодневни живот 
(религија, уметност, наука, 
обичаји, занимања). 
Хришћанство - појава и ширење. 
Пад Западног римског царства 
(почетак Велике сеобе народа, 
подела царства и пад Западног 
римског царства). 
Историјско наслеђе (абецеда, 
календар, медицина, уметност, 
архитектура, путеви, водовод, 
канализација, терме, римски 
бројеви, хришћанство, римско 
наслеђе на територији Србије). 
 
Проширени садржаји: 
Етрурци. 
Римска војска. 
Римски градови на територији 
Србије. 
Најистакнутије личности: 
Ханибал, Цицерон, Јулије Цезар, 
Клеопатра, Октавијан Август, 
Константин Велики… 
Римски пантеон. 
Гладијаторске борбе. 

Математика. 
Географија. 
Српски језик. 
Ликовно. 
Музичка култура. 
Информатика. 
Биологија. 
Грађанско васпитање.  
Веронаука. 
 
 
Компетенција за целоживотно 
учење, 
Комуникација, 
Рад са подацима и информацијама, 
Дигитална компетенција. 
Сарадња. 
Естетичка компетенција. 
Одговорно учешће у демократском 
друштву. 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 
 
облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 
 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
наставна 
средства 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће 
у раду; 
самопроцењива
ње напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 

ангажова
ње 
ученика 
на часу, 
тестови,  
заинтерес
ованост 
ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 

 

 

 

 

 

 

 

Образовни 
стандарди 

 

 

                              

 

 

 

    Основни ниво 

Историјско знање: 
ИС.1.1.1. именује и разликује основне временске одреднице  
ИС.1.1.2. именује историјске периоде и зна редослед историјских периода  
ИС.1.1.3. зна поделу на праисторију и историју  
ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку припадају важне године из прошлости  
ИС.1.1.5. уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из прошлости  
ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације  
ИС.1.1.7. именује најважније појаве из националне историје  
ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје  
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ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје  
ИС.1.1.10.уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости 
 
Истраживање и тумањече историје: 
ИС.1.2.1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској појави,догађају и 
личности је реч  
ИС.1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других текстова познатих ученику, који говоре о истим историјским појавама 
ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми слике  
ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда  
ИС.1.2.5. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми табеле  
ИС.1.2.6. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми графикона  
ИС.1.2.7. зна да исте историјске појаве могу различито да се тумаче  
ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним примерима 

 

 

 

 

 

Средњи ниво 

 

 

 

Историјско знање: 
ИС.2.1.1. уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом временском одредницом и историјским периодом  
ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске историје  
ИС.2.1.3. препознаје да постоји повезаност регионалне и светске историје  
ИС.2.1.4. препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости  
ИС.2.1.5. зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у националној историји  
ИС.2.1.6. зна и разуме узроке 
 
Истраживање и тумачење историје: 
ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену и личности је реч на основу садржаја карактеристичних писаних историјских извора  
ИС.2.2.2. уме да закључи о којем историјском феномену је реч на основу карактеристичних сликовних историјских извора  
ИС.2.2.3. уме да одреди из које епохе или са ког географског простора потиче историјски извор када је текст извора непознат ученику, али су у њему 
наведене експлицитне информације о особинама епохе или географског простора  
ИС.2.2.4. уме да одреди угао гледања на историјску појаву (победника или побеђеног) на основу поређења два историјска извора који говоре о истом 
историјском догађају, феномену  
ИС.2.2.5. препознаје да постоји пристрасност у појединим тумачењима историјских личности, догађаја, феномена 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напредни ниво 

Историјско знање: 
ИС.3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одредикојој деценији и веку, историјском периоду припада одређена 
година, личност и историјски феномен)  
ИС.3.1.2. уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у одговарајућем историјском контексту  
ИС.3.1.3. зна специфичне детаље из националне и опште историје  
ИС.3.1.4. разуме на који начин су повезане појаве из националне, регионалне, опште историје  
ИС.3.1.5. разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости  
ИС.3.1.6. уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које су последице важних историјских дешавања 
 
Истраживање и тумачење историје: 
ИС.3.2.1. уме да изврши селекцију историјских извора  
ИС.3.2.2. уме да анализира и процени релевантност историјског извора  
ИС.3.2.3. уме да анализира и процени ближе хронолошко порекло извора  
ИС.3.2.4. уме да одреди на основу анализе историјског извора контекст у којем је настао извор и контекст о којем говори извор (идеолошки, 
културолошки, социјални, политички, географски контекст извора)  
ИС.3.2.5. уме да прочита историјске информације у различитим симболичким модалитетима и повеже их са претходним историјским знањем 
(закључује на основу историјске карте без понуђене легенде, упоређује два графикона и закључује о појави)  
ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у тумачењима и изворима који се односе на исту историјску појаву  
ИС.3.2.7. уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјског феномена и да одреди врсту пристрасности (манипулација, пропаганда, 
стереотип...) 
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Предмет: Историја Разред: VI разред Фонд часова: 72 часа годишње 

Облас
т/Тем

а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова
) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВН
А 

СРЕДСТВА 
АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1. Основи 
проучавања 
прошлости 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

− временски дефинише средњи век 
и прединдустријско доба на линији времена 

− набраја основне одлике средњег 
века и прединдустријскго доба 

− на карти представља простор 
средњег века и прединдустријског доба 

− набраја историјске изворе који 
служе за проучавање средњег и новог века 

Основне одлике периода средњег 
века и новог века (појмови средњи 
век, нови век, прединдустријско 
доба, хронолошки и просторни 
оквири) 
 
Историјски извори за историју 
средњег века и раног новог века и 
њихова сазнајна вредност (писани и 
материјални). 

Математика. 
Географија. 
Ликовна култура. 
Информатика. 
 
 
Компентенције-решавање 
проблема,рад са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина 
комуникације, компентенција за 
целоживотно учење, 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода 
писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 

уџбеник, 
енциклопеди
је, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
наставна 
средства 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће у 
раду; 
самопроцењивањ
е напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 
 

ангажовање 
ученика на 
часу, 
тестови,  
заинтересова
ност 
ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 

2. Европа, 
Средоземље 

и српске 
земље у 

раном средем 
веку 

 
 

 

− наводи најзначајније последице 
настанка и развоја држава у Европи и 
Средоземљу у раном средњем веку 

− на основу датих примера, изводи 
закључак о повезаности националне 
историје са регионалном и европском (на 
плану политике, економских прилика, 
друштвених и културних појава) 
−  

− сагледава значај и улогу 
истакнутих лилчности у датом историјском 
контексту 

− на историјској карти приказује 
динамију различитих историјских појава и 
промена 

− на историјској карти лиолоцира 
правце миграција и простор насељен 
Србима и њиховим суседима у раном 
средњем веку 

− изводи закључак о значају ране 
српске средњовековне државности и наводи 
најважније владарске породице 

− пореди историјске појаве 

Велика сеоба народа и стварање 
нових држава у Европи (германска 
и словенска племена, Бугари, 
Мађари, Викинзи). 
 
Најзначајније државе раног 
средњег века(христијанизација и 
хришћанска црква, Велики раскол, 
ислам) 
 
Феудално друштво (структура, 
друштвене категорије, вазални 
односи). 
 
Српске земље и Балканско 
полуострво (досељавање Срба и 
Хрвата, односи са староседеоцима 
и суседима, формирање српских 
земаља, христијанизација, ширење 
писмености). 
 
Исткануте личности: Јустинијан, 
Карло Велики, кнез Властимир, цар 
Симеон, Јован Владимир, Василије 

Српски језик. 
Географија. 
Ликовна култура. 
Музичка култура. 
Веронаука. 
Грађанско васпитање. 
Техника и технологија. 
 

Компетенција за целоживотно 
учење  
Комуникација  
Рад с подацима и информацијама 
Дигитална компетенција  
Сарадња  
Одговорно учешће у 
демократском друштву  
Естетичка компетенција 
 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода 
писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 

уџбеник, 
енциклопеди
је, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
наставна 
средства 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће у 
раду; 
самопроцењивањ
е напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 
 
 

ангажовање 
ученика на 
часу, 
тестови,  
заинтересова
ност 
ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 
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− на понуђеним примерима, 
разликује легенде и митове од историјских 
чињеница, као и историјске од легендарних 
личности; 
− разликује споменике раног 
средњег века 

− користећи ИКТ, самостално или 
у групи, презентује резултате елементарног 
истраживања заснованог на коришћењу 
одабраних историјских извора и литературе 

− повезује визуелне и текстуалне 
информације са одговарајућим историјским 
контекстом (хронолошки, политички, 
друштвени, културни) 
− наводи основне одлике 
феудалног друштва; 
− набраја основне карактеристике 
хришћанства и ислама 

− објашњава кључне појмове 
својим речима 

− развијање интелектуални и 
креативних способности 

Други, краљ Михаило, Ћирило и 
Методије. 
 

индивидуализо
ван рад 
 
 

                    
3. Европа, 

Средоземље  
српске земље 

у позном 
средњем веку 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 

−  наводи најзначајније последице 
настанка и развоја држава у Европи и 
Средоземљу у позном средњем веку 

− на основу датих примера, изводи 
закључак о повезаности националне 
историје са регионалном и европском (на 
плану политике, економских прилика, 
друштвених и културних појава) 
− сагледава значај и улогу 
истакнутих лилчности у датом историјском 
контексту 

− на историјској карти приказује 
динамију различитих историјских појава и 
промена 

− на историјској карти лиолоцира 
правце миграција и простор насељен 
Србима и њиховим суседима у позном 
средњем  веку 

− изводи закључак о значају позне 
српске средњовековне државности и наводи 
најважније владарске породице 

− пореди историјске појаве 

− на понуђеним примерима, 
разликује легенде и митове од историјских 
чињеница, као и историјске од легендарних 
личности; 
− разликује споменике позног 
средњег века 

− користећи ИКТ, самостално или 
у групи, презентује резултате елементарног 
истраживања заснованог на коришћењу 
одабраних историјских извора и литературе 

− повезује визуелне и текстуалне 
информације са одговарајућим историјским 
контекстом (хронолошки, политички, 
друштвени, културни) 

 Државно уређење (типови 
европских монархија; република). 
Суседи и прожимање цивилизација 
и народа (хришћанство, ислам, 
јудаизам, Крсташки ратови, 
најзначајнији путописци и њихова 
путовања и њихова путовања – 
Марко Поло, Ибн Батута итд.) 
Српске земље и суседи (краљевина 
и царство, деспотовина, 
аутокефална црква, односи са 
Византијом, Угарском, Бугарском, 
Венецијом, османска освајања у 
југоисточној Европи). 
Свакодневни живот у Европи и 
српским земљама (двор и дворски 
живот, живот на селу и граду – 
занимања, родни односи, 
правоверје и јереси, куга). 
Опште одлике средњовековне 
културе (верски карактер култура, 
витешка култура, културне области, 
школе и универзитети, проналасци; 
писана и визуелна култура код 
Срба-Косовска, о краљу Артуру...). 
Истактнуте личност: Фридрих 
Барбароса, Ричард Лавље Срце, 
Саладин, Стефан Немања, Стефан 
Првовенчани, Сава Немањић, краљ 
Милутин, Стефан Душан, кнез 
Лазар, књегиња Милица, Твртко 
Први Котроманић, Стефан 
Лазаревић, деспот Ђорђе, султанија 
Мара, Ђурађ Кастриот Скендербег, 
Балшићи, Црнојевићи, Мехмед 
Други Освајач. 

 

Српски језик. 
Географија. 
Ликовна култура. 
Музичка култура. 
Веронаука. 
Грађанско васпитање. 
Техника и технологија. 
Компетенција за целоживотно 
учење  
Комуникација  
Рад с подацима и информацијама 
Дигитална компетенција  
Сарадња  
Одговорно учешће у 
демократском друштву  
Естетичка компетенција. 
Одговоран однос према здрављу. 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода 
писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 
 
 

уџбеник, 
енциклопеди
је, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-

визуелна 
наставна 
средства 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће у 
раду; 
самопроцењивањ
е напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 
 
 

ангажовање 
ученика на 
часу, 
тестови,  
заинтересова
ност 
ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 
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− пореди положај и начин живота 
жене и мушкарца, различитих животних 
доби, припаднка постојећих друштвених 
слојева у позном средњем веку 

− објашњава кључне појмове 
својим речима 

− разликује различите облике 
државног уређења 

− лоцира на карти ширење српске 
средњовековне државе 

− распознаје кључне културно-
историјске споменике позног средњег века 

                                
4. Европа,  

свет и српске 
земље у 

раном новом 
веку 

(Прединдуст
ријско доба) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

− на основу датих примера, изводи 
закључак о повезаности националне 
историје са регионалном и европском (на 
плану политике, економских прилика, 
друштвених и културних појава) 
− сагледава значај и улогу 
истакнутих лилчности у датом историјском 
контексту 

− на историјској карти приказује 
динамију различитих историјских појава и 
промена 

− на историјској карти лиолоцира 
правце миграција и простор насељен 
Србима и њиховим суседима у новом веку  
веку 

− образлаже најважније последице 
научно-техничких достигнућа у периоду 
средњег и раног новог века 

− илустрије примерима значај 
прожимања различитих цивилизација 

− илуструје примерима важност 
утицаја политичких, привредних, научних и 
културних тековина средњег и раног новог 
века у савременом друштву 

− пореди историјске појаве 

− на понуђеним примерима, 
разликује легенде и митове од историјских 
чињеница, као и историјске од легендарних 
личности; 
− користећи ИКТ, самостално или 
у групи, презентује резултате елементарног 
истраживања заснованог на коришћењу 
одабраних историјских извора и литературе 

− повезује визуелне и текстуалне 
информације са одговарајућим историјским 
контекстом (хронолошки, политички, 
друштвени, културни) 
 

− најбраја најважнија велика 
географска открића и њихове проналазаче 

− набраја најважнија уметничка и 
научна дела хуманизма и ренесансе 

− уочава узроке настанка 
реформације и објашњава их својим речима 

− разликује карактеристике 
османског државног уређења од европских 
монархија 

 Прединдустријско доба 
(хронолошки оквири, научна и 
техничка достигнућа, штампа, 
промене у начину производње, 
банкарство, успон градова –
примери Фиренце, Венеције, 
Антверпена...). 
 
Велика географска открића и 
колонизација (основна обележја 
хуманизма и ренесансе, 
књижевност, политичка мисао, 
промене у свакодневном животу, 
обичаји и веровања – прогон  
«вештица»...). 
 
Реформација и противреформација 
(узроци, протестантизам, католичка 
реакција – улога језуита; верски 
сукоби и ратови). 
 
Појава апсолутистичких монархија 
(промене у државном уређењу, 
централизација државе, положај 
владара). 
 
Врхунац моћи Османског царства 
(освајања, држава и друштво). 
 
Живот Срба под османском, 
хабзбуршком и млетачком влашћу 
(обнова Пећке патријаршије; 
мењање верског и културног 
идентитета – исламизација, 
покатоличавање, унијаћење; 
учешће у ратовима, отпори и сеобе, 
положај и привилегије, Војна 
крајина). 
 
Историјске личности: Јохан 
Гутемберг, Изабела Кастиљска, 
Кристифор Колумбо, Фернандо 
Магелан, Леондардо да Винчи, 
Микеланђело Буонароти, Николо 
Макијевели, Никола Коперник, 
Исак Њутн, Мартин Лутер, Карло 
Пети, Филип Други Хабзбуршки, 

Српски језик. 
Географија. 
Ликовна култура. 
Музичка култура. 
Веронаука. 
Грађанско васпитање. 
Техника и технологија. 
 
 
Компетенција за целоживотно 
учење  
Комуникација  
Рад с подацима и информацијама 
Дигитална компетенција  
Сарадња  
Одговорно учешће у 
демократском друштву  
Естетичка компетенција. 
Одговоран однос према здрављу. 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-

демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода 
писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 
 
 

уџбеник, 
енциклопеди
је, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
наставна 
средства 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће у 
раду; 
самопроцењивањ
е напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 
 

 

ангажовање 
ученика на 
часу, 
тестови,  
заинтересова
ност 
ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 
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Елизабета Прва, Вилијем Шекспир, 
Луј Четрнаети, Сулејман 
Величанствени, Мехмед-паша 
Соколовић, Арсеније Трећи 
Црнојевић, Арсеније Четврти 
Јовановић. 

 

 

Образовни 
стандарди 

 

Основни 
ниво 

 

Историјско знање: 
ИС.1.1.1. именује и разликује основне временске одреднице  
ИС.1.1.2. именује историјске периоде и зна редослед историјских периода  
ИС.1.1.3. зна поделу на праисторију и историју  
ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку припадају важне године из прошлости  
ИС.1.1.5. уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из прошлости  
ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације  
ИС.1.1.7. именује најважније појаве из националне историје  
ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје  
ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје  
ИС.1.1.10.уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости 

Истраживање и тумачење историје: 
ИС.1.2.1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској појави,догађају и личности је реч  
ИС.1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других текстова познатих ученику, који говоре о истим историјским појавама ИС.1.2.3. препознаје једноставне и 
карактеристичне историјске информације дате у форми слике  
ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда  
ИС.1.2.5. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми табеле  
ИС.1.2.6. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми графикона  
ИС.1.2.7. зна да исте историјске појаве могу различито да се тумаче  
ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним примерима 

 

Средњи 
ниво 

 

Историјско знање: 
ИС.2.1.1. уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом временском одредницом и историјским периодом  
ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске историје  
ИС.2.1.3. препознаје да постоји повезаност регионалне и светске историје  
ИС.2.1.4. препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости  
ИС.2.1.5. зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у националној историји  
ИС.2.1.6. зна и разуме узроке 
Истраживање и тумачење историје: 
ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену и личности је реч на основу садржаја карактеристичних писаних историјских извора  
ИС.2.2.2. уме да закључи о којем историјском феномену је реч на основу карактеристичних сликовних историјских извора  
ИС.2.2.3. уме да одреди из које епохе или са ког географског простора потиче историјски извор када је текст извора непознат ученику, али су у њему наведене експлицитне информације о 
особинама епохе или географског простора  
ИС.2.2.4. уме да одреди угао гледања на историјску појаву (победника или побеђеног) на основу поређења два историјска извора који говоре о истом историјском догађају, феномену  
ИС.2.2.5. препознаје да постоји пристрасност у појединим тумачењима историјских личности, догађаја, феномена 

 

Напредни 
ниво 

 

Историјско знање: 
ИС.3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одредикојој деценији и веку, историјском периоду припада одређена година, личност и историјски феномен)  
ИС.3.1.2. уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у одговарајућем историјском контексту  
ИС.3.1.3. зна специфичне детаље из националне и опште историје  
ИС.3.1.4. разуме на који начин су повезане појаве из националне, регионалне, опште историје  
ИС.3.1.5. разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости  
ИС.3.1.6. уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које су последице важних историјских дешавања 

Истраживање и тумачење историје: 
ИС.3.2.1. уме да изврши селекцију историјских извора  
ИС.3.2.2. уме да анализира и процени релевантност историјског извора  
ИС.3.2.3. уме да анализира и процени ближе хронолошко порекло извора  
ИС.3.2.4. уме да одреди на основу анализе историјског извора контекст у којем је настао извор и контекст о којем говори извор (идеолошки, културолошки, социјални, политички, географски 
контекст извора)  
ИС.3.2.5. уме да прочита историјске информације у различитим симболичким модалитетима и повеже их са претходним историјским знањем (закључује на основу историјске карте без 
понуђене легенде, упоређује два графикона и закључује о појави)  
ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у тумачењима и изворима који се односе на исту историјску појаву  
ИС.3.2.7. уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјског феномена и да одреди врсту пристрасности (манипулација, пропаганда, стереотип...) 
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Предмет: историја Разред: VII разред Фонд часова: 72 часа годишње 

Обл
аст/
Тем
а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и диференцираним и 
индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
1. 
Основи 
проучав
ања 
прошло
сти 

 
 
 
 
 
5 

❖ одређује временске и просторне 
карактеристике периода од Индустријске 
револуције до завршетка Првог светског 
рата 

❖ разликује историјске изворе 
карактеристичке за овај периода 

Основне одлике, хронолошки 
и просторни оквири периода 
од 
 Индустријске револуције до 
завршетка Првог светског 
рата. 
Историјски извори за 
изучавање периода од 
Индустријске револуције до 
завршетка Првог светског 
рата и њихова сазнајна 
вредност (материјални, 
писани, аудио и визуелни). 

Географија: упознавање са географским 
пространствима 
Српски језик: упознавање са 
књижевношћу овог периода 
Ликовна култура: историјски извори 
Математика: рачунање времена 
 
 
Компентенција за целоживотно учење,  
рад са подацима и информацијама 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 
 
облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
наставна 
средства 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће 
у раду; 
самопроцењива
ње напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 
 
 

ангажовање 
ученика на 
часу, 
тестови,  
заинтересов
аност 
ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 

  
 

2. 
Европа, 
свет, 
српска 
држава 
и народ 
на 
почетку 
индустр
ијског 
доба 
(до 
средине 
XIX 
века) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 

❖ доводи у везу узроке и последице 
историјских догађаја, појава и процеса на 
конкретним примерима; 

❖ изводи закључак о повезаности националне 
историје са регионалном и европском, на 
основу датих примера; 

❖ уочава везу између развоја српске 
државности током новог века и савремене 
српске државе; 

❖ сагледа значај и улогу истакнутих личности 
у датом историјском контексту; 

❖ наведе специфичности друштвених појава, 
процеса, политичких идеја, ставова 
појединаца и група насталих у новом веку; 

❖ препознаје основне карактеристике 
различитих идеологија; 

❖ анализира процес настанка модерних 
нација и наводи њихове основне 
карактеристике; 

❖ уочава утицај и улогу књижевних и 
уметничких дела на формирање 
националног идентитета у прошлости; 

❖ уочава утицај историјских догађаја, појава 
и процеса на прилике у савременом 
друштву; 

Индустријска револуција 
(парна машина и њена 
примена; промене у друштву 
– јачање грађанске и појава 
радничке класе). 
Политичке револуције 
(узроци, последице и 
обележја, европске монархије 
уочи револуција, 
просветитељске идеје, 
примери америчке и 
француске револуције; 
појмови уставности и поделе 
власти, Декларација о 
правима човека и грађанина, 
укидање феудализма). 
Наполеоново доба 
(Наполеонова владавина, 
ратови, тековине, Бечки 
конгрес). 
Свакодневни живот и култура 
(промене у начину живота). 
Источно питање и балкански 
народи (политика великих 
сила, борба балканских 
народа за ослобођење). 

Техника и технологија: индустријска 
револуција 
Физика: индустријска револуција 
Хемија: индустријска револуција 
Математика: проценти, рачунање 
времена 
Географија: упознавање са географским 
карактеристикама и сналажење на карти 
Српски језик: упознавање са 
књижевношћу овог периода, анализа 
извора 
Ликовна култура: Начин живота, 
уместичка дела, архитектура 
Музичка култура: начин живота, 
уметничка дела  и личности 
Грађанско васпитање: основи 
демократије 
Биологија: исхрана становништва овог 
периода 
 
 
Компентенције-решавање проблема, 
рад са подацима и информацијама, 
дигитална компентенција,  
вештина комуникације, 
 компентенција за целоживотно учење, 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 
 
облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 
 
 
 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
наставна 
средства 
 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће 
у раду; 
самопроцењива
ње напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 
 

ангажовање 
ученика на 
часу, тестови,  
заинтересова
ност ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 
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❖ препознаје историјску подлогу савремених 
институција и друштвених појава 
(грађанска права, парламентаризам, 
уставност); 

❖ анализирајући дате примере, уочава утицај 
научно-технолошког развоја на промене у 
друштвеним и привредним односима и 
природном окружењу; 

❖ пореди положај и начин живота 
припадника различитих друштвених 
слојева и група у индустријско доба; 

❖ приказује на историјској карти динамику 
различитих историјских појава и промена у 
новом веку; 

❖ уочава историјске промене, поређењем 
политичке карте савременог света са 
историјским картама других епоха; 

❖ пореди информације приказане на 
историјској карти са информацијама датим 
у другим симболичким модалитетима; 

❖ повеже визуелне и текстуалне информације 
са одговарајућим историјским контекстом 
(хронолошки, политички, друштвени, 
културни); 

❖ пореди различите историјске изворе и 
класификује их на основу њихове сазнајне 
вредности; 

❖ анализира и процени ближе хронолошко 
порекло извора на основу садржаја; 

❖ уочава специфичности у тумачењу 
одређених историјских догађаја и појава на 
основу поређења извора различитог 
порекла; 

❖ уочи пристрасност, пропаганду и 
стереотипе у садржајима историјских 
извора; 

❖ употреби податке из графикона и табела у  
елементарном истраживању; 

❖ презентује, самостално или у групи, 
резултате елементарног истраживања 
заснованог на коришћењу одабраних 
историјских извора и литературе, 
користећи ИКТ; 

❖ упоређује, анализира и уочава разлике 
између својих и ставова других; 

❖ раздваја битно од небитног у историјској 
нарацији; 

❖ препознаје смисао и сврху неговања сећања 
на важне личности и догађаје из историје 
државе и друштва; 

❖ идентификује историјске споменике у 
локалној средини и учествује у 
организовању и спровођењу заједничких 
школских активности везаних за развој 
културе сећања 

❖ дефинише значај Индустријске револуције 
и набраја најважније изуме 

Живот Срба под османском и 
хабзбуршком влашћу. 
Српска револуција 1804–1835 
(основна обележја, ток Првог 
и Другог српског устанка, 
последице и значај). 
Развој модерне српске државе 
(аутономија Кнежевине 
Србије, успостава државе, 
оснивање образовних и 
културних установа). 
Црна Гора у доба 
владичанства (основна 
обележја државног и 
друштвеног уређења). 
 
Истакнуте личности: Џејмс 
Ват, Волтер, Катарина II, 
Марија Терезија, Робеспјер, 
Наполеон Бонапарта, вожд 
Карађорђе, кнез Милош, 
кнегиња Љубица, Доситеј 
Обрадовић, Вук Караџић, 
прота Матеја Ненадовић, 
Петар I и Петар II Петровић 
Његош, Сава Текелија, 
митрополит Стефан 
Стратимировић. 
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❖ набраја најважније карактеристике 
револуција са краја 18. века и почетка 19. 
века 

❖ познаје карактеристике Наполеонове 
владавине и периода после тога 

❖ дефинише Источно питање 

❖ набраја најаважније тековине и догађаје 
српске револуције 

❖ зна одлике Црне Горе у доба владичанства 
3. 

Европа, 
свет, 
српска 
држава 
и народ 
у другој 
полови
ни XIX 
века 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 

❖ – доводи у везу узроке и последице 
историјских догађаја, појава 

❖ и процеса на конкретним примерима; 
❖ – изводи закључак о повезаности 

националне историје са регионалном и 
европском, на основу датих примера; 

❖ – уочава везу између развоја српске 
државности током новог 

❖ века и савремене српске државе; 
❖ – сагледа значај и улогу истакнутих 

личности у датом историјском контексту; 
❖ – наведе специфичности друштвених 

појава, процеса, политичких идеја, ставова 
појединаца и група насталих у новом веку; 

❖ – препознаје основне карактеристике 
различитих идеологија; 

❖ – анализира процес настанка модерних 
нација и наводи њихове 

❖ основне карактеристике; 
❖ – уочава утицај и улогу књижевних и 

уметничких дела на формирање 
националног идентитета у прошлости; 

❖ – уочава утицај историјских догађаја, 
појава и процеса на прилике у савременом 
друштву; 

❖ – препознаје историјску подлогу 
савремених институција и друштвених 
појава (грађанска права, парламентаризам, 
уставност); 

❖ – анализирајући дате примере, уочава 
утицај научно-технолошког развоја на 
промене у друштвеним и привредним 
односима 

❖ и природном окружењу; 
❖ – пореди положај и начин живота 

припадника различитих друштвених 
слојева и група у индустријско доба; 

❖ – приказује на историјској карти динамику 
различитих историјских појава и промена у 
новом веку; 

❖ – уочава историјске промене, поређењем 
политичке карте савременог света са 
историјским картама других епоха; 

❖ – пореди информације приказане на 
историјској карти са информацијама датим 
у другим симболичким модалитетима; 

❖ – повеже визуелне и текстуалне 
информације са одговарајућим 

Рађање модерних држава, 
међународни односи и кризе 
(револуције 1848/49 – 
„пролеће народа”, политичке 
идеје, настанак модерне 
Италије и Немачке, успон 
САД и грађански рат, борба за 
колоније у Африци и Азији, 
Персија, Индија, Кина, 
опадање Османског царства). 
Промене у привреди, друштву 
и култури (Друга 
индустријска револуција, 
људска права и слободе – 
право гласа, укидање 
робовласништва, положај 
деце и жена; култура, наука, 
образовање, свакодневни 
живот). 
Кнежевина и Краљевина 
Србија и њено окружење 
(развој државних установа и 
политичког живота, 
унутрашња и спољна 
политика, међународно 
признање – Берлински 
конгрес; културна и просветна 
политика, свакодневни живот; 
положај Срба под 
хабзбуршком и османском 
влашћу). 

 
Истакнуте личности: Ђузепе 
Гарибалди, Ото фон Бизмарк, 
Наполеон III,  краљица 
Викторија, Абрахам Линколн, 
Карл Маркс, 
браћа Лимијер, Алфред 
Нобел, кнез Александар 
Карађорђевић, кнез Михаило, 
краљ Милан, краљица 
Наталија и краљ Александар 
Обреновић, књаз Никола 
Петровић, Илија Гарашанин, 
Јован Ристић, Никола Пашић, 
Стојан Новаковић, патријарх 
Јосиф Рајачић, Катарина 
Ивановић, Светозар Милетић, 
Бењамин Калај, Алекса 
Шантић. 

Математика: проценти, рачунање 
времена 
Географија: упознавање са географским 
карактеристикама и сналажење на карти 
Српски језик: упознавање са 
књижевношћу овог периода, анализа 
извора 
Ликовна култура: Начин живота, 
уместичка дела, архитектура 
Музичка култура: начин живота, 
уметничка дела  и личности 
Грађанско васпитање: основи 
демократије 
Биологија: исхрана становништва овог 
периода 
 
Компентенције-решавање проблема, 
рад са подацима и информацијама, 
дигитална компентенција,  
вештина комуникације,  
компентенција за целоживотно учење 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 
 
облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 
 
 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
наставна 
средства 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће 
у раду; 
самопроцењива
ње напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 
 

ангажовање 
ученика на 
часу, 
тестови,  
заинтересов
аност 
ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 
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❖ историјским контекстом (хронолошки, 
политички, друштвени, 

❖ културни); 
❖ – пореди различите историјске изворе и 

класификује их на основу њихове сазнајне 
вредности; 

❖ – анализира и процени ближе хронолошко 
порекло извора на 

❖ основу садржаја; 
❖ – уочава специфичности у тумачењу 

одређених историјских догађаја и појава на 
основу поређења извора различитог 
порекла; 

❖ – уочи пристрасност, пропаганду и 
стереотипе у садржајима 

❖ историјских извора; 
❖ – употреби податке из графикона и табела у  
❖ елементарном истраживању; 
❖ – презентује, самостално или у групи, 

резултате елементарног 
❖ истраживања заснованог на коришћењу 

одабраних историјских 
❖ извора и литературе, користећи ИКТ; 
❖ – упоређује, анализира и уочава разлике 

између својих и ставова 
❖ других; 
❖ – раздваја битно од небитног у историјској 

нарацији; 
❖ – препознаје смисао и сврху неговања 

сећања на важне личности и догађаје из 
историје државе и друштва; 

❖ – идентификује историјске споменике у 
локалној средини и учествује у 
организовању и спровођењу заједничких 
школских активности везаних за развој 
културе сећања. 

❖ препознаје и наводи значај најаважнијих 
догађаја европске историје 19. века  

❖ дефинише појам колоније и империје 
❖ разуме одлике окружења Кнежевине и 

Краљевине Србије 
4. 
Европа, 
свет, 
српска 
држава 
и народ 
на 
почетку 
XX 
века 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ доводи у везу узроке и последице 
историјских догађаја, појава и процеса на 
конкретним примерима; 

❖ изводи закључак о повезаности националне 
историје са регионалном и европском, на 
основу датих примера; 

❖ уочава везу између развоја српске 
државности током новог века и савремене 
српске државе; 

❖ сагледа значај и улогу истакнутих личности 
у датом историјском контексту; 

❖ наведе специфичности друштвених појава, 
процеса, политичких идеја, ставова 
појединаца и група насталих у новом веку; 

Међународни односи и кризе 
(формирање савеза, сукоби 
око колонија, Руско-јапански 
рат, Мароканска криза, 
Анексиона криза, Либијски 
рат, балкански ратови). 
Култура, наука и свакодневни 
живот (Светска изложба у 
Паризу, примена научних 
достигнућа, положај жена). 
Краљевина Србија и њено 
окружење (Мајски преврат, 
политички живот, унутрашња 
и спољна политика; појава 
југословенства, наука, 
култура, свакодневни живот, 

Техника и технологија: индустријска 
револуција 
Физика: индустријска револуција 
Хемија: индустријска револуција 
Математика: проценти, рачунање 
времена 
Географија: упознавање са географским 
карактеристикама и сналажење на карти 
Српски језик: упознавање са 
књижевношћу овог периода, анализа 
извора 
Ликовна култура: Начин живота, 
уместичка дела, архитектура 
Музичка култура: начин живота, 
уметничка дела  и личности 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
наставна 
средства 
 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће 
у раду; 
самопроцењива
ње напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 

ангажовање 
ученика на 
часу, тестови,  
заинтересова
ност ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 
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23 

❖ препознаје основне карактеристике 
различитих идеологија; 

❖ анализира процес настанка модерних 
нација и наводи њихове основне 
карактеристике; 

❖ уочава утицај и улогу књижевних и 
уметничких дела на формирање 
националног идентитета у прошлости; 

❖ уочава утицај историјских догађаја, појава 
и процеса на прилике у савременом 
друштву; 

❖ препознаје историјску подлогу савремених 
институција и друштвених појава 
(грађанска права, парламентаризам, 
уставност); 

❖ анализирајући дате примере, уочава утицај 
научно-технолошког развоја на промене у 
друштвеним и привредним односима и 
природном окружењу; 

❖ пореди положај и начин живота 
припадника различитих друштвених 
слојева и група у индустријско доба; 

❖ приказује на историјској карти динамику 
различитих историјских појава и промена у 
новом веку; 

❖ уочава историјске промене, поређењем 
политичке карте савременог света са 
историјским картама других епоха; 

❖ пореди информације приказане на 
историјској карти са информацијама датим 
у другим симболичким модалитетима; 

❖ повеже визуелне и текстуалне информације 
са одговарајућим историјским контекстом 
(хронолошки, политички, друштвени, 
културни); 

❖ пореди различите историјске изворе и 
класификује их на основу њихове сазнајне 
вредности; 

❖ анализира и процени ближе хронолошко 
порекло извора на основу садржаја; 

❖ уочава специфичности у тумачењу 
одређених историјских догађаја и појава на 
основу поређења извора различитог 
порекла; 

❖ уочи пристрасност, пропаганду и 
стереотипе у садржајима историјских 
извора; 

❖ употреби податке из графикона и табела у  
елементарном истраживању; 

❖ презентује, самостално или у групи, 
резултате елементарног истраживања 
заснованог на коришћењу одабраних 
историјских 
извора и литературе, користећи ИКТ; 

❖ упоређује, анализира и уочава разлике 
између својих и ставова других; 

положај Срба под 
аустроугарском и османском 
влашћу, Црна Гора – 
доношење устава, 
проглашење краљевине; 
учешће Србије и Црне Горе у 
балканским ратовима). 
Велики рат (узроци и повод, 
савезништва и фронтови, 
Србија и Црна Гора у рату; 
преломнице, ток и последице 
рата; аспекти рата – 
технологија рата, пропаганда, 
губици и жртве, глад и 
епидемије; човек у рату – 
живот у позадини и на 
фронту; живот под 
окупацијом и у избеглиштву; 
Велики рат у сећању). 
 
Истакнуте личности: Алберт 
Ајнштајн, Пјер и Марија 
Кири, 
Сигмунд Фројд, Михајло 
Пупин, Никола Тесла, Хенри 
Форд, 
Вилхелм II, Николај II 
Романов, Вудро Вилсон, краљ 
Петар и 
престолонаследник 
Александар Карађорђевић, 
Јован Цвијић, Надежда 
Петровић, Арчибалд Рајс, 
Милунка Савић, Флора Сендс, 
Радомир Путник, Степа 
Степановић, Живојин Мишић, 
Петар Бојовић, Јанко Вукотић, 
Драгутин Димитријевић Апис. 

Грађанско васпитање: основи 
демократије 
Биологија: исхрана становништва овог 
периода 
 
 
Компентенције-решавање проблема, 
рад са подацима и информацијама, 
дигитална компентенција,  
вештина комуникације,  
компентенција за целоживотно учење, 

 
облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 
 
 
 
 

ослања се на 
претходно 
искуство 
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❖ раздваја битно од небитног у историјској 
нарацији; 

❖ препознаје смисао и сврху неговања сећања 
на важне личности и догађаје из историје 
државе и друштва; 

❖ идентификује историјске споменике у 
локалној средини и учествује у 
организовању и спровођењу заједничких 
школских активности везаних за развој 
културе сећања. 

❖ објашњава међународне односе између 
највећих светских сила 

❖ набраја најважнија културна и научна 
достигнућа са почетка 20. века 

❖ препознаје и разликује хронолошки 
најважније догађаје у вези са Краљевином 
Србијом и Црном Гором на почетку 20. 
века 

❖ наводи узроке, повод и последице Великог 
рада 

❖ влада хронологијом Великог рата и 
најважнијим личностима  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образовни 
стандарди 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основни 
ниво 

Историјско знање: 
ИС.1.1.1. именује и разликује основне временске одреднице  
ИС.1.1.2. именује историјске периоде и зна редослед историјских периода  
ИС.1.1.3. зна поделу на праисторију и историју  
ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку припадају важне године из прошлости  
ИС.1.1.5. уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из прошлости  
ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације  
ИС.1.1.7. именује најважније појаве из националне историје  
ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје  
ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје  
ИС.1.1.10.уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости 
 
Истраживање и тумањече историје: 
ИС.1.2.1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској појави,догађају и личности је реч  
ИС.1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других текстова познатих ученику, који говоре о истим историјским појавама ИС.1.2.3. препознаје једноставне и 
карактеристичне историјске информације дате у форми слике  
ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда  
ИС.1.2.5. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми табеле  
ИС.1.2.6. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми графикона  
ИС.1.2.7. зна да исте историјске појаве могу различито да се тумаче  
ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним примерима 

 
 
 
 
 

 
Средњи 

ниво 

Историјско знање: 
ИС.2.1.1. уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом временском одредницом и историјским периодом  
ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске историје  
ИС.2.1.3. препознаје да постоји повезаност регионалне и светске историје  
ИС.2.1.4. препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости  
ИС.2.1.5. зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у националној историји  
ИС.2.1.6. зна и разуме узроке 
 
Истраживање и тумачење историје: 
ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену и личности је реч на основу садржаја карактеристичних писаних историјских извора  
ИС.2.2.2. уме да закључи о којем историјском феномену је реч на основу карактеристичних сликовних историјских извора  
ИС.2.2.3. уме да одреди из које епохе или са ког географског простора потиче историјски извор када је текст извора непознат ученику, али су у њему наведене експлицитне информације 
о особинама епохе или географског простора  
ИС.2.2.4. уме да одреди угао гледања на историјску појаву (победника или побеђеног) на основу поређења два историјска извора који говоре о истом историјском догађају, феномену  
ИС.2.2.5. препознаје да постоји пристрасност у појединим тумачењима историјских личности, догађаја, феномена 
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Напредни 
ниво 

Историјско знање: 
ИС.3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одредикојој деценији и веку, историјском периоду припада одређена година, личност и историјски феномен)  
ИС.3.1.2. уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у одговарајућем историјском контексту  
ИС.3.1.3. зна специфичне детаље из националне и опште историје  
ИС.3.1.4. разуме на који начин су повезане појаве из националне, регионалне, опште историје  
ИС.3.1.5. разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости  
ИС.3.1.6. уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које су последице важних историјских дешавања 
 
Истраживање и тумачење историје: 
ИС.3.2.1. уме да изврши селекцију историјских извора  
ИС.3.2.2. уме да анализира и процени релевантност историјског извора  
ИС.3.2.3. уме да анализира и процени ближе хронолошко порекло извора  
ИС.3.2.4. уме да одреди на основу анализе историјског извора контекст у којем је настао извор и контекст о којем говори извор (идеолошки, културолошки, социјални, политички, 
географски контекст извора)  
ИС.3.2.5. уме да прочита историјске информације у различитим симболичким модалитетима и повеже их са претходним историјским знањем (закључује на основу историјске карте без 
понуђене легенде, упоређује два графикона и закључује о појави)  
ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у тумачењима и изворима који се односе на исту историјску појаву  
ИС.3.2.7. уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјског феномена и да одреди врсту пристрасности (манипулација, пропаганда, стереотип...) 
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Предмет: Историја Разред: VIII разред Фонд часова: 68 часова годишње 

Обл
аст/
Тем
а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.
И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
1. 
Основи 
проучав
ања 
прошло
сти 
 

5 

★ наводи основне особине и карактеристике 
савременог доба;  
★ смешта кључне догађаје, појаве и процесе 
из савремене историје  на временској ленти; 
★ уочи динамику различитих историјских 
појава и промена на  историјској карти; 
★ набраја врсте историјских извора који се 
користе при проучавању савременог доба; 
★ пореди различите историјске изворе и 
рангира их на основу  њихове сазнајне вредности; 

Основне одлике периода од 
завршетка Првог светског рата до 
наших дана.  
 
Историјски извори за изучавање 
периода од завршетка Првог  
светског рата до наших дана и 
њихова сазнајна вредност  
(материјални, писани, аудио, 
визуелни, усмена сведочанства,  
дигитални) 

Географија 
Српски језик 
Ликовна култура 
Музичка култура 
Техника и технологија 

Информатика 
Грађанско васпитање 
 
 
Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација 
Рад с подацима и 
информацијама 
Дигитална компетенција 
Сарадња  
Одговорно учешће у 
демократском друштву  

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
наставна 
средства 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена стечених 
знања; 
активно учешће у 
раду; 
самопроцењивањ
е напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 

  
ангажовањ
е ученика 
на часу, 
тестови,  
заинтересо
ваност 
ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 
 

2. 
Европа, 
свет и 
српски 
народ у 
југослов
енској 
држави 
у 
периоду 
између 
два 
светска 
рата 

19 

★ 
образложи утицај историјских догађаја, 

појава и процеса на савремено друштво; 

★ 
идентификује основне карактеристике 

тоталитарних идеологија и наводи њихове последице у 
историјском и савременом  контексту; 

★ 
препозна, на примерима из савремене 

историје, важност  поштовањаљудских права; 

★ 
наведе примере како су идеје о родној, 

верској и етничкој равноправности утицале на 
савремене политичке прилике и развој друштва; 

★ 
пореди положај и начин живота припадника 

различитих друштвених група у историјском периоду 
савременог доба; 

★ 
илуструје примерима утицај научно-

технолошког развоја на  промене у друштву, економији 
и природном окружењу; 

★ 
образложи утицај различитих друштвено-

економских система на свакодневни живот људи, 
анализирајући дате примере; 

★ 
препозна како су културне интеракције, и 

сарадња различитих етничких и социјалних група 
утицали на политички, друштвени  и привредни живот; 

★ 
наведе примере утицаја спортских и 

уметничких достигнућа на обликовање савременог 
друштва; 

Последице Великог рата 
(демографски и материјални 
губици,  
одраз рата у друштвеном и 
културном животу, Мировна  
конференција у Паризу – нова 
карта Европе и света). 
Револуције у Русији и Европи 
(узроци, ток и последице). 
Стварање југословенске државе 
(југословенска идеја, процес и  
носиоци уједињења, међународно 

признање и границе). 
Политичке и друштвено-
економске прилике у Европи и 
свету  
(либералне демократије, 
тоталитарне идеологије, 
економске кризе;  
култура, наука и уметност, 
свакодневни живот). 
Југословенска краљевина 
(простор, становништво и 
друштво;  

Географија 
Српски језик 
Ликовна култура 
Музичка култура 
Техника и технологија 
Информатика 
Грађанско васпитање 
 
Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација 
Рад с подацима и 
информацијама 
Дигитална компетенција 
Сарадња  
Одговорно учешће у 
демократском друштву  
Естетичка компетенција 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 
 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
 

 
 
 
 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена стечених 
знања; 
активно учешће у 
раду; 
самопроцењивањ
е напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 
 
 
 
 
 

ангажовањ
е ученика 
на часу, 
тестови,  
заинтересо
ваност 
ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 
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★ 
идентификује узроке, елементе и последице 

историјских сукоба и ратова и дискутује о могућим 
начинима превенције  конфликата; 

★ 
препозна пропаганду, стереотипе и 

идеолошку позицију у историјском извору и 
формулише став који се супротставља  манипулацији; 

★ 
критички се односи према информацијама 

из медија користећи се историјским знањима и 
вештинама; 

★ 
анализира историјске догађаје и појаве на 

основу доступног аудио-визуелног изворног 
материјала; 

★ 
осмисли, спроведе и презентује резултате 

истраживања заснованог на одабраним историјским 
изворима и литератури, користећи ИКТ; 

★ 
образложи смисао неговања сећања на 

важне догађаје и личности из историје савременог 
доба; 

★ 
истражи меморијалне споменике у локалној 

средини и учествује у организовању и спровођењу 
заједничких школских активности везаних за развој 
културе сећања; 

★ 
покаже одговоран однос према културно-

историјском наслеђу сопственог и других народа; 

★ 
уочи одраз историјских догађаја и појава у 

књижевним и уметничким делима; 

конституисање државе, 
политички живот; међународни 
положај;  
економске прилике; култура, 
улога двора; национално и верско  
питање). 
Истакнуте личности: Николај II 
Романов, Владимир Иљич Лењин,  
Роза Луксембург, Александар 
Флеминг, Пабло Пикасо, Волт  
Дизни, Чарли Чаплин, Сергеј 
Ејзенштајн, Бенито Мусолини,  
Адолф Хитлер, Јосиф Стаљин, 
Френклин Рузвелт, Александар  
I, Марија, Петар II и Павле 
Карађорђевић, Никола Пашић,  
Стјепан Радић, Милан 
Стојадиновић, Драгиша 
Цветковић, Влатко  
Мачек, Слободан Јовановић, 
Милутин Миланковић, Исидора  
Секулић, Ксенија Атанасијевић, 
Милена Павловић Барили, Иван  
Мештровић. 

 
 
 
 

 
 
 
 

3. Други 
светски 
рат 
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★ 
смешта кључне догађаје, појаве и процесе из 

савремене историје на временској ленти; 

★ 
уочи динамику различитих историјских 

појава и промена на историјској карти; 

★ 
пореди различите историјске изворе и 

рангира их на основу њихове сазнајне вредности; 

★ 
анализира и процени ближе хронолошко 

порекло извора на основу садржаја; 

★ 
поредећи различите изворе о истој 

историјској појави или догађају, анализира позицију 
аутора; 

★ 
доведе у везу узроке и последице 

историјских догађаја, појава и процеса на конкретним 
примерима; 

★ 
наведе специфичности друштвених појава, 

процеса, политичких идеја, ставова појединаца и група 
у историјском периоду савременог доба; 

★ 
образложи значај и улогу истакнутих 

личности у датом историјском контексту; 

★ 
уочи елементе континуитета и 

дисконтинуитета српске државности; 

★ 
изведе закључак о повезаности националне 

историје са регионалном и светском, на основу датих 
примера; 

★ 
образложи утицај историјских догађаја, 

појава и процеса на савремено друштво; 

★ 
идентификује основне карактеристике 

тоталитарних идеологија и наводи њихове последице у 
историјском и савременом контексту; 

★ 
препозна,на примерима из савремене 

историје, важност  поштовањаљудских права; 

★ 
наведе примере како су идеје о родној, 

верској и етничкој равноправности утицале на 

Свет у рату – узроци, међународне 
кризе, сукоби и освајачка  
политика тоталитарних држава; 
почетак и ток рата, зараћене  
стране, савезништва, фронтови, 
најважније операције, нови 
начини  
ратовања; ратна свакодневица; 
страдање цивила и ратни злочини;  
крај рата, победа антифашистичке 
коалиције. 
Југославија и српски народ у рату 
– улазак у рат, војни пораз,  
окупација, подела, квислиншке 
творевине; геноцид и злочини;  
устанак, антифашистичка борба и 
грађански рат; војне операције,  
живот у рату. 
Последице рата – људски и 
материјални губици; демографске 
и  
друштвене промене, миграције; 
уништавање културног наслеђа;  
суђења за ратне злочине; стварање 
ОУН. 
Истакнуте личности: Френклин 
Рузвелт, Винстон Черчил,  
Јосиф Стаљин, Адолф Хитлер, 
Бенито Мусолини, цар  
Хирохито, Франциско Франко, 
Мао Цедунг, Ана Франк, Петар II  

Географија 
Српски језик 
Ликовна култура 
Музичка култура 
Техника и технологија 
Информатика 
Грађанско васпитање 
 
 
Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација 
Рад с подацима и 
информацијама 
Дигитална компетенција 
Сарадња  
Одговорно учешће у 
демократском друштву  
Естетичка компетенција 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 
 
 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена стечених 
знања; 
активно учешће у 
раду; 
самопроцењивањ
е напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 

ангажовање 
ученика на 
часу, 
тестови,  
заинтересов
аност 
ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 
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савремене политичке прилике и развој друштва; 

★ 
пореди положај и начин живота припадника 

различитих друштвених група у историјском периоду 
савременог доба; 

★ 
илуструје примерима утицај научно-

технолошког развоја на  промене у друштву, економији 
и природном окружењу; 

★ 
образложи утицај различитих друштвено-

економских система на свакодневни живот људи, 
анализирајући дате примере; 

★ 
идентификује узроке, елементе и последице 

историјских сукоба и ратова и дискутује о могућим 
начинима превенције  конфликата; 

★ 
објасни значење појмова геноцид и 

Холокауст; 

★ 
изрази ставове, засноване на историјским 

аргументима, уважавајући мишљење саговорника; 

★ 
препозна пропаганду, стереотипе и 

идеолошку позицију у историјском извору и 
формулише став који се супротставља  манипулацији; 

★ 
критички се односи према информацијама 

из медија користећи се историјским знањима и 
вештинама; 

★ 
анализира историјске догађаје и појаве на 

основу доступног аудио-визуелног изворног 
материјала; 

★ 
осмисли, спроведе и презентује резултате 

истраживања заснованог на одабраним историјским 
изворима и литератури, користећи ИКТ; 

★ 
образложи смисао неговања сећања на 

важне догађаје и личности из историје савременог 
доба; 

★ 
истражи меморијалне споменике у локалној 

средини и учествује у организовању и спровођењу 
заједничких школских активности везаних за развој 
културе сећања; 

★ 
покаже одговоран однос према културно-

историјском наслеђу сопственог и других народа; 

★ 
уочи одраз историјских догађаја и појава у 

књижевним и уметничким делима 

Карађорђевић, Драгољуб 
Михаиловић, Јосип Броз, Милан 
Недић,  
Анте Павелић, Диана 
Будисављевић. 

 
 
4. Свет, 
Европа 
и српски 
народ у 
југослов
енској 
држави 
у 
периоду 
Хладног 
рата 
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★ смешта кључне догађаје, појаве и процесе из 
савремене историје на временској ленти; 
★ уочи динамику различитих историјских 
појава и промена на историјској карти; 
★  пореди различите историјске изворе и 
рангира их на основу њихове сазнајне вредности; 
★ анализира и процени ближе хронолошко 
порекло извора на основу садржаја; 
★ поредећи различите изворе о истој 
историјској појави или догађају, анализира позицију 
аутора; 
★ доведе у везу узроке и последице 
историјских догађаја, појава и процеса на конкретним 
примерима; 
★ наведе специфичности друштвених појава, 
процеса, политичких  идеја, ставова појединаца и група 
у историјском периоду  савременог доба; 
★ образложи значај и улогу истакнутих 
личности у датом  историјском контексту; 

  
Свет после Другог светског рата – 
блоковска подела, трка у  
наоружању, глобална димензија 
хладног рата, ратна жаришта  
и кризе, деколонизација, европске 
интеграције, покрети  
еманципације – покрети за женска 
и мањинска права, антиратни и  
антирасни покрети; научна 
достигнућа, освајање свемира, 
медији,  
популарна култура. 
Југославија и српски народ после 
Другог светског рата – изградња  
новог државног и друштвеног 
уређења, једнопартијски систем,  
однос власти према политичким 
противницима, међународни  

Географија 
Српски језик 
Ликовна култура 
Музичка култура 
Техника и технологија 
Информатика 

Грађанско васпитање 
 
Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација 
Рад с подацима и 
информацијама 
Дигитална компетенција 
Сарадња  
Одговорно учешће у 
демократском друштву  
Естетичка компетенција 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-

демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 
 

облици рада: 
фронтални, 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
 
 
 
 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена стечених 
знања; 
активно учешће у 
раду; 
самопроцењивањ
е напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 

ангажовањ
е ученика 
на часу, 
тестови,  
заинтересо
ваност 
ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори            
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★ уочи елементе континуитета и 
дисконтинуитета српске државности; 
★ изведе закључак о повезаности националне 
историје са регионалном и светском, на основу датих 
примера; 
★ образложи утицај историјских догађаја, 
појава и процеса на савремено друштво; 
★ идентификује основне карактеристике 
тоталитарних идеологија и наводи њихове последице у 
историјском и савременом  контексту; 
★ препозна,на примерима из савремене 
историје, важност  поштовања људских права; 
★ наведе примере како су идеје о родној, 
верској и етничкој равноправности утицале на 
савремене политичке прилике и  развој друштва; 
★ пореди положај и начин живота припадника 
различитих  друштвених група у историјском периоду 
савременог доба; 
★ илуструје примерима утицај научно-
технолошког развоја на  промене у друштву, економији 
и природном окружењу; 
★ образложи утицај различитих друштвено-
економских система на свакодневни живот људи, 
анализирајући дате примере; 
★ препозна како су културне интеракције, и 
сарадња различитих етничких и социјалних група 
утицали на политички, друштвени и привредни живот; 
★ наведе примере утицаја спортских и 
уметничких достигнућа на обликовање савременог 
друштва; 
★ идентификује узроке, елементе и последице 
историјских сукоба и ратова и дискутује о могућим 
начинима превенције  конфликата; 
★ изворе различитог порекла и сазнајне 
вредности; 
★ изрази ставове, засноване на историјским 
аргументима, уважавајући мишљење саговорника; 
★ препозна пропаганду, стереотипе и 
идеолошку позицију у историјском извору и 
формулише став који се супротставља  манипулацији; 
★ критички се односи према информацијама 
из медија користећи се историјским знањима и 
вештинама; 
★ анализира историјске догађаје и појаве на 
основу доступног аудио-визуелног изворног 
материјала; 
★ осмисли, спроведе и презентује резултате 
истраживања заснованог на одабраним историјским 
изворима и литератури, користећи ИКТ; 
★ образложи смисао неговања сећања на 
важне догађаје и личности из историје савременог 
доба; 
★ покаже одговоран однос према културно-
историјском наслеђу сопственог и других народа; 
★ уочи одраз историјских догађаја и појава у 
књижевним и уметничким делима 

положај, економске и културне 
прилике, самоуправљање,  
несврстаност; свакодневица, 
популарна култура, нове 
тенденције  
у култури. 
Истакнуте личности: Џон Кенеди, 
Никита Хрушчов, Махатма  
Ганди, Мартин Лутер Кинг, Роза 
Паркс, Нелсон Мандела, Голда  
Меир, Енди Ворхол, Јосип Броз, 
Александар Ранковић, Милован  
Ђилас, Иво Андрић, Милош 
Црњански, Александар Петровић,  
Мира Траиловић, Душан 
Ковачевић. 
 

индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 
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5. Свет, 
Европа 
и српска 
држава 
у 
савреме
ним 
процеси
ма 

7 

★ препозна историјску димензију политичких, 
културних и технолошких промена у савременом свету 
и Републици Србији. 
★ изведе закључке о узроцима, току и 
последицама ратова условљених распадом СФРЈ 
користећи изворе различитог порекла и сазнајне 
вредности;  
★ смешта кључне догађаје, појаве и процесе из 
савремене историје на временској ленти; 
★ уочи динамику различитих историјских 
појава и промена на историјској карти; 
★  пореди различите историјске изворе и 
рангира их на основу њихове сазнајне вредности; 
★ анализира и процени ближе хронолошко 
порекло извора на основу садржаја; 
★ поредећи различите изворе о истој 
историјској појави или догађају, анализира позицију 
аутора; 
★ доведе у везу узроке и последице 
историјских догађаја, појава и процеса на конкретним 
примерима; 
★ наведе специфичности друштвених појава, 
процеса, политичких идеја, ставова појединаца и група 
у историјском периоду  савременог доба; 
★ образложи значај и улогу истакнутих 
личности у датом историјском контексту; 
★ уочи елементе континуитета и 
дисконтинуитета српске државности; 
★ изведе закључак о повезаности националне 
историје са регионалном и светском, на основу датих 
примера; 
★ образложи утицај историјских догађаја, 
појава и процеса на савремено друштво; 
★ идентификује основне карактеристике 
тоталитарних идеологија и наводи њихове последице у 
историјском и савременом  контексту; 
★ препозна,на примерима из савремене 
историје, важност  поштовања људских права; 
★ наведе примере како су идеје о родној, 
верској и етничкој равноправности утицале на 
савремене политичке прилике и  развој друштва; 
★ пореди положај и начин живота припадника 
различитих друштвених група у историјском периоду 
савременог доба; 
★ илуструје примерима утицај научно-
технолошког развоја на  промене у друштву, економији 
и природном окружењу; 
★ образложи утицај различитих друштвено-
економских система на свакодневни живот људи, 
анализирајући дате примере; 
★ препозна како су културне интеракције, и 
сарадња различитих етничких и социјалних група 
утицали на политички, друштвени  и привредни живот; 
★ наведе примере утицаја спортских и 
уметничких достигнућа на обликовање савременог 
друштва; 
★ идентификује узроке, елементе и последице 
историјских сукоба и ратова и дискутује о могућим 
начинима превенције  конфликата; 

Свет после хладног рата – пад 
Берлинског зида; слом комунизма  
у Европи, распад СССР-а, нова 
политичка карта Европе,  
стварање Европске уније, 
доминација САД, локални 
конфликти  
и интервенције великих сила, 
процеси глобализације, Четврта  
индустријска револуција 
(дигитални медији, интернет, 
друштвене  
мреже и мобилна телефонија), 
претња тероризма, миграције,  
савремени културни покрети. 
Српски народ на крају 20. и 
почетком 21. века – криза СФРЈ  
80-тих година, међунационалне 
тензије, увођење вишестраначког  
политичког система, распад СФРЈ, 
грађански рат и стварање  
нових држава, 
интернационализација сукоба и 
међународне  
интервенције, економске прилике 
и свакодневни живот, ратни  
злочини, страдање цивилног 
становништва, разарање 
културног  
наслеђа, НАТО агресија на СРЈ, 
последице ратова, политичке  
промене 2000. године, Република 
Србија као самостална држава,  
питање статуса Косова и 
Метохије, односи у региону, 
српски народ  
у дијаспори и региону, процес 
придруживања Европској унији,  
култура и спорт. 
Истакнуте личности: Роналд 
Реган, Михаил Горбачов, 
Маргарет  
Тачер, Бил Гејтс, Владимир 
Путин, Ангела Меркел, Слободан  
Милошевић, Фрањо Туђман, 
Алија Изетбеговић, Зоран 
Ђинђић,  
Војислав Коштуница. 
 

Географија 
Српски језик 
Ликовна култура 
Музичка култура 
Техника и технологија 
Информатика 
Грађанско васпитање 
 
Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација 
Рад с подацима и 
информацијама 
Дигитална компетенција 
Сарадња  
Одговорно учешће у 
демократском друштву  
Естетичка компетенција 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-

дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
 
 
 
 
 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена стечених 
знања; 
активно учешће у 
раду; 
самопроцењивањ
е напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 
 
 
 
 
 

   
ангажовањ 
е ученика 
на часу, 
тестови,  
заинтересо
ваност 
ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори       
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★ изворе различитог порекла и сазнајне 
вредности; 
★ изрази ставове, засноване на историјским 
аргументима, уважавајући мишљење саговорника; 
★ препозна пропаганду, стереотипе и 
идеолошку позицију у историјском извору и 
формулише став који се супротставља  манипулацији; 
★ критички се односи према информацијама 
из медија користећи се историјским знањима и 
вештинама; 
★ анализира историјске догађаје и појаве на 
основу доступног аудио-визуелног изворног 
материјала; 
★ осмисли, спроведе и презентује резултате 
истраживања заснованог на одабраним историјским 
изворима и литератури, користећи ИКТ; 
★ образложи смисао неговања сећања на 
важне догађаје и личности из историје савременог 
доба; 
★ покаже одговоран однос према културно-
историјском наслеђу сопственог и других народа; 

Образовни 
стандарди 

 

 

 

 

 

Основни 
ниво 

Историјско знање: 
ИС.1.1.1. именује и разликује основне временске одреднице  
ИС.1.1.2. именује историјске периоде и зна редослед историјских периода  
ИС.1.1.3. зна поделу на праисторију и историју  
ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку припадају важне године из прошлости  
ИС.1.1.5. уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из прошлости  
ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације  
ИС.1.1.7. именује најважније појаве из националне историје  
ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје  
ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје  
ИС.1.1.10.уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости 

Истраживање и тумањече историје: 
ИС.1.2.1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској појави,догађају и личности је реч  
ИС.1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других текстова познатих ученику, који говоре о истим историјским појавама ИС.1.2.3. препознаје једноставне и 
карактеристичне историјске информације дате у форми слике  
ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда  
ИС.1.2.5. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми табеле  
ИС.1.2.6. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми графикона  
ИС.1.2.7. зна да исте историјске појаве могу различито да се тумаче  
ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним примерима 

 

 

Средњи 
ниво 

Историјско знање: 
ИС.2.1.1. уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом временском одредницом и историјским периодом  
ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске историје  
ИС.2.1.3. препознаје да постоји повезаност регионалне и светске историје  
ИС.2.1.4. препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости  
ИС.2.1.5. зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у националној историји  
ИС.2.1.6. зна и разуме узроке 

Истраживање и тумачење историје: 
ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену и личности је реч на основу садржаја карактеристичних писаних историјских извора  
ИС.2.2.2. уме да закључи о којем историјском феномену је реч на основу карактеристичних сликовних историјских извора  
ИС.2.2.3. уме да одреди из које епохе или са ког географског простора потиче историјски извор када је текст извора непознат ученику, али су у њему наведене експлицитне информације о 
особинама епохе или географског простора  
ИС.2.2.4. уме да одреди угао гледања на историјску појаву (победника или побеђеног) на основу поређења два историјска извора који говоре о истом историјском догађају, феномену  
ИС.2.2.5. препознаје да постоји пристрасност у појединим тумачењима историјских личности, догађаја, феномена 

 

 

 

Историјско знање: 
ИС.3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одредикојој деценији и веку, историјском периоду припада одређена година, личност и историјски феномен)  
ИС.3.1.2. уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у одговарајућем историјском контексту  
ИС.3.1.3. зна специфичне детаље из националне и опште историје  
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Напредни 
ниво 

ИС.3.1.4. разуме на који начин су повезане појаве из националне, регионалне, опште историје  
ИС.3.1.5. разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости  
ИС.3.1.6. уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које су последице важних историјских дешавања 

Истраживање и тумачење историје: 

ИС.3.2.1. уме да изврши селекцију историјских извора  
ИС.3.2.2. уме да анализира и процени релевантност историјског извора  
ИС.3.2.3. уме да анализира и процени ближе хронолошко порекло извора  
ИС.3.2.4. уме да одреди на основу анализе историјског извора контекст у којем је настао извор и контекст о којем говори извор (идеолошки, културолошки, социјални, политички, географски 
контекст извора)  
ИС.3.2.5. уме да прочита историјске информације у различитим симболичким модалитетима и повеже их са претходним историјским знањем (закључује на основу историјске карте без 
понуђене легенде, упоређује два графикона и закључује о појави)  
ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у тумачењима и изворима који се односе на исту историјску појаву  
ИС.3.2.7. уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјског феномена и да одреди врсту пристрасности (манипулација, пропаганда, стереотип...) 
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Предмет: географија Разред: пети разред Фонд: 36 часова годишње 

                                      
Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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повеже постојећа знања о природи и друштву са 
географијом као науком; 
- повеже географска знања о свету са 
историјским развојем људског друштва и 
научно-техничким прогресом; 
- на примерима покаже значај учења географије 
за свакодневни живот човека; 
- разликује одговорно од неодговорног 
понашања човека према природним ресурсима и 
опстанку живота на планети Земљи; 

Ширење географских 
хоризоната и велика 
географска открића. 
Одговорност човека према 
планети Земљи. 

Биологија-одговорно понашање човека 
према планети 
Историја- велика географска открића, 
Ератостен  
Компентенција за целоживотно учење, 
рад са подацима и информацијама, 
еколошка компентенциј 

дијалошка, рад 
на тексту, 
фронтални, 
индивидуални 

књига,слике, 
карте 

посматрање, 
бележење, 
закључивање 

упознавање 

2.
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- разликује појмове васиона, галаксија, Млечни 
пут, Сунчев систем, Земља; 
- објасни и прикаже структуру Сунчевог система 
и положај Земље у њему; 
- разликује небеска тела и наводи њихове 
карактеристике; 
- одреди положај Месеца у односу на Земљу и 
именује месечеве мене; 

Васиона, галаксија, Млечни 
пут, звезде, сазвежђа.  
Сунчев систем: Сунце, 
планете, сателити, Месец, 
месечеве мене, астероиди, 
комете, метеори. 

Математика-удаљеност и кретање 
небеских тела,светлосна година 
Историја-истраживање Сунчевог 
система 
Ликовно-цртање Месечевих мена 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуникације 

дијалошко 
монолошка 
метода 
-индивидуални, 
Фронтални и 
групни 

књига,слике, 
карте, глобус, 
филм 

повезује 
претходна 
знања са новим 
знањима 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
 

 

3.Планета Земља 
30 
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- помоћу глобуса опише облик Земље и наведе 
доказе о њеном облику; 
- помоћу карте опише распоред копна и воде на 
Земљи и наведе називе континената и океана; 
- примерима објасни деловање Земљине теже на 
географски омотач; 

Облик и димензије Земље, 
распоред копна и воде на 
Земљи 
Сила Земљине теже, глобус, 
екватор, полови. 

Математика-димензије Земље,однос 
копна и воде на Земљи, облик Земље 
Историја-докази о лоптастом облику 
Земље-старогрчки филозофи, Магелан 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуникације 

дијалошко 
монолошка 
метода 
-индивидуални, 
фронтални и 
групни 

књига,слике, 
карте, глобус, 

активно слуша и 
бележи, 
упознаје нове 
садржаје 
 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
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- разликује и објасни Земљина кретања и њихове 
последице; 
- повеже смер ротације са сменом дана и ноћи; 
- повеже нагнутост земљине осе са различитом 
осветљеношћу површине Земље; 
- повеже револуцију Земље са сменом годишњих 
доба на северној и јужној полулопти и појавом 
топлотних појасева;  

Ротација Земље и последица 
ротације: смена обданице и 
ноћи, привидно кретање 
Сунца, локално време.  
Револуција Земље и 
последице револуције: 
неједнака дужина обданице и 
ноћи током године, смена 
годишњих доба, календар, 
топлотни појасеви. 

Историја-тумачење кретања Земље-
Никола Коперник, Ђордано 
Бруно,Галилео Галилеј,календар 
Математика-нагнутост Земље, 
еклиптика,повратници, поларници 
Биологија-годишња доба, топлотни 
појасеви 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуникације 

дијалошко 
монолошка 
метода 
-индивидуални, 
фронтални и 
групни 

књига,слике, 
карте, глобус, 
филм 

повезује своја 
постојећа знања 
и искуства, 
посматра и 
уочава, 
описује. 
 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
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- разликује деловање унутрашњих сила (сила 
Земљине теже, унутрашња топлота Земље); 
- разликује основне омотаче унутрашње грађе 
Земље; 
- наведе спољашње силе (ветар, вода) Земље; 
- помоћу карте и цртежа опише начине и 
последице кретања литосферних плоча 
(вулканизам, земљотреси, набирање и раседање); 
- разликује хипоцентар и епицентар и наведе 
трусне зоне у свету и у Србији; 
- наведе поступке које ће предузети за време 
земљотреса ; 
- опише процес вулканске ерупције и њене 
последице; 
- помоћу фотографија или узорка стена разликује 
основне врсте стена, описује њихов настанак и 
наводи примере за њихово коришћење; 
- помоћу карте, цртежа и мултимедија 
објашњава настанак планина и низија и 
разликује надморску и релативну висину; 
- разликује ерозивне и акумулативне процесе; 
- наведе примере деловања човека на промене у 
рељефу (бране, насипи, копови); 

Постанак и унутрашња грађа 
Земље, литосферне плоче: 
кретање плоча, промена 
положаја континената.  
Вулканизам и земљотреси: 
елементи, настанак, зоне 
појава у свету и Србији, 
последице и шта радити у 
случају земљотреса.  
Стене: магматске, седиментне, 
метаморфне.  
Постанак рељефа процесима 
набирања и раседања, 
планине, низије, надморска и 
релативна висина.  
Обликовање рељефа дејством 
воде (радом река, таласа, леда, 
растварање стена) и ветра.  
Човек и рељеф (позитивни и 
негативни утицаји). 

Биологија-фосили 
Историја-Помпеја-Везув 
Ликовно-цртање унутрашње грађе 
Земље,вулкана,делова земљотреса 
Техничко-прављење вулкана 
 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуни  
компентенција за целоживотно учење 
кације, 

дијалошко 
монолошка 
метода 
-индивидуални, 
фронтални и 
групни 

књига,слике, 
карте, глобус, 
филм, модели 

развија 
способности и 
вештине 
опажања, 
бележења и 
презентовања, 
сналази се на 
карти 
 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
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- опише структуру атмосфере; 
- наведе временске промене које се дешавају у 
тропосфери (ветрови, падавине, облаци, 
загревање ваздуха...); 
- разликује појам времена од појма клима; 
- наведе климатске елементе и чиниоце и 
основне типове климе; 
- графички представи и чита климатске елементе 
(климадијаграм) користећи ИКТ; 
- користи дневне метеоролошке извештаје из 
медија и планира своје активности у складу са 
њима; 
- наводи примере утицаја човека на загађење 
атмосфере и предвиђа последице таквог 
понашања; 
- наводи примере о утицају атмосферских 
непогода на човека (екстремне температуре и 
падавине, град, гром, олуја); 

Атмосфера (састав, структура 
и значај).  
Време и клима: климатски 
елементи и појаве 
(температура, притисак, 
влажност ваздуха, падавине, 
облачност, ветар).  
Климатски чиниоци, основни 
типови климе.  
Човек и клима (атмосферске 
непогоде, утицај човека на 
климу). 

Биологија-загађивање атмосфере и мере 
заштите 
 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуникације 

дијалошко 
монолошка 
метода 
-индивидуални, 
фронтални и 
групни 

књига,слике, 
карте, глобус, 
филм 

примењује 
раније стечена 
знања, 
мисаоно се 
ангажује. 
 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
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- уочава и разликује на географској карти океане, 
већа мора, заливе и мореузе; 
- наведе и опише својства морске воде; 
- помоћу карте прави разлику између речне 
мреже и речног слива; 
- наведе и опише елементе реке (извор, ушће, 
различити падови на речном току); 
- разликује типове језерских басена према 
начину постанка; 
- наведе узроке настанка поплава и бујица и 
објасни последице њиховог дејства; 
- наведе поступке које ће предузети за време 
поплаве и након ње; 
- наведе примере утицаја човека на загађивање 
вода и предвиђа последице таквог понашања; 

Светско море и његова 
хоризонтална подела, својства 
морске воде (сланост, 
температура, боја, 
провидност), кретање морске 
воде (таласи, цунами, плима и 
осека, морске струје).  
Воде на копну: подземне воде 
и извори, реке, језера и 
ледници.  
Човек и вода - поплаве и 
бујице, заштита вода од 
загађења. 

Физика-кретање морске воде 
Биологија-кружење воде у природи, 
загађивање мора и значај заштите 
Историја-Магелан-Тихи океан 
 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуникације 

дијалошко 
монолошка 
метода 
-индивидуални, 
фронтални и 
групни 

књига,слике, 
карте, глобус, 
филм 

самостално се 
служи картом, 
посматра и 
уочава. 
 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
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- помоћу карте повеже климатске услове са 
распрострањеношћу живог света на Земљи; 
- помоћу карте наведе природне зоне и 
карактеристичан живи свет у њима; 
- опише утицај човека на изумирање одређених 
биљних и животињских врста; 
- наведе примере за заштиту живог света на 
Земљи. 

Распростирање биљног и 
животињског света на Земљи. 
Угроженост и заштита живог 
света. 

Биологија-биљни и животињски свет 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуникације 

дијалошко 
монолошка 
метода 
-индивидуални, 
фронтални и 
групни 

књига,слике, 
карте, глобус, 
филм 

повезује 
претходно 
стечена знања 
са новим 
знањима, 
саопштава и 
преноси своја 
запажања. 
 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

ГЕ.1.1.1. оријентише се у природи и на географској карти ГЕ.1.1.2. препознаје и чита математичке, географске и допунске елементе карте ГЕ.1.1.3. употребљава 
најједноставније мерне инструменте (компас, термометар, хигрометар, барометар, анемометар, кишомер, снегомерна летва) и описује податке које они приказују ГЕ.1.1.4. 
употребљава различите географске изворе и статистичке податке. 
ГЕ.1.2.1. именује небеска тела у Сунчевом систему и наводи њихов распоред ГЕ.1.2.2. препознаје облик Земље и наводи њена кретања ГЕ.1.2.3. именује Земљине сфере 
(литосферу, атмосферу, хидросферу, биосферу) и препознаје њихове основне одлике ГЕ.1.2.4. препознаје догађаје проузроковане деловањем природних сила (земљотреси, 
вулканизам, 

Средњи ниво 

ГЕ.2.1.1. одређује положај места и тачака на географској карти и у простору ГЕ.2.1.2. *познаје значај примене система за глобално позиционирање (ГПС) и географског 
информационог система (ГИС) ГЕ.2.1.3. класификује географске чињенице (објекте, појаве и процесе) и географске податке и представља их на немој карти – картографским 
изражајним средствима (бојама, линијама, простим геометријским знацима, симболичким знацима...), моделом, дијаграмом, табелом, схемом, текстом. 
ГЕ.2.2.1. класификује небеска тела и описује појаве, процесе и њихове односе у Сунчевом систему ГЕ.2.2.2. описује појаве и процесе у вези са обликом Земље и њеним 
кретањима ГЕ.2.2.3. класификује и анализира географске објекте, појаве, процесе и односе у Земљиним сферама (литосфери, атмосфери, хидросфери, биосфери) ГЕ.2.2.4. 
описује елементарне непогоде и идентификује угрожене територије у нашој држави и свету. 

Напредни ниво 

ГЕ.3.1.1. анализира географске карте различитог размера и садржаја и доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама географских чињеница (објеката, 
појава, процеса и односа) ГЕ.3.1.2. користи и анализира географске информације датe у писаним и електронским медијима ГЕ.3.1.3. планира и изводи једноставна теренска 
истраживања 
ГЕ.3.2.1. објашњава појаве и процесе у Сунчевом систему и њихов утицај на планету Земљу ГЕ.3.2.2. анализира последице Земљиног облика и њених кретања ГЕ.3.2.3. 
анализира физичкогеографске законитости у географском омотачу и наводи мере за његову заштиту, обнову и унапређивање ГЕ.3.2.4. објашњава деловање и последице 
елементарних непогода у географској средини и предлаже мере за превенцију, ублажавање и отклањање последица у географској средини. 

 
  



 

383 

Предмет: географија Разред: 6. разред Фонд: 72 часа годишње 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Д
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Ш
Т

В
О
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ГР

А
Ф

И
ЈА

 

2 

− успоставља везе између физичко-

географских и друштвено-географских 

објеката, појава и процеса; 
− одређује математичко-географски 
положај на Земљи. 
 

Друштвена географија, предмет 
проучавања и подела 

 

Историја: историјски извори 

Географија: увод у географију (5. 
разред) 
 Српски језик: говорне вежбе 

Ликовна култура: стваралачка 
уобразиља 

компетенција за целоживотно учење 

.-вештина комуникације 

-. рад са подацима и информацијама  
-дигитална компетенција  
-вештина сарадње 

 -oдговорност према околини 

Метода 
разговора,посма
трања 
,демонстрација.  
Фронтални 
облик, рад у 
пару. 

Уџбеник, пп 
презентација. 

посматрање, 

бележење, 

закључивање 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
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О
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А
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С

К
А
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А
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− анализира, чита и тумачи 

општегеографске и тематскекарте; 
– оријентише се у простору користећи 

компас, географску карту и сателитске 

навигационе системе 

Географска/картографска мрежа 

Географска ширина и географска 
дужина, часовне зоне 

Појам карте и њен развој кроз 
историју 

Елементи карте (математички, 
географски и допунски) 
Картографски знаци и методе за 
представљање рељефа на карти 

Подела карата према садржају и 
величини размера 

Оријентација у простору и 
оријентација карте, мерење на карти, 
сателитски навигациони системи 

Географија: облик и величина Земље 

Математика: координатни 
систем,размер 

 Физика: кретање 

Српски језик: језичка култура 

 Историја: историјски извори 

Информатика и рачунарство: ИКТ – рад 
с презентацијама  

компетенција за целоживотно учење 

.-вештина комуникације 

-. рад са подацима и информацијама  
-дигитална компетенција  
-вештина сарадње 

 -естетичка 

-oдговорност према околини 

монолошко-

дијалошка 
метода, 
илустративно-

демонстративна
, 

текст-метода, 
практичан рад 

Уџбеник, пп 
презентације,  
карта света, 
глобус, 
тематске 
карте 

 

повезује 
претходна 
знања са новим 
знањима 

Активност 
ученика,прец
изност у 
примени 
стандарда 
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− доводи у везу размештајсветског 
становништва са природним 
карактеристикама простора; 
− анализира компоненте популацоне 
динамике и њихов у тицај на формирање 
укупних демографских потенцијала на 
примерима Србије, Европе и света;  
− анализира различита обележја светског 
становништва и развијасвест о 
солидарности између припадника 
различитих социјалних, етничких и 
културних група. 

Основни појмови о становништву: 
демографски развитак и извори 
података о становништву 

Број и распоред становништва на 
Земљи 

Природно кретање становништва 

Миграције становништва 

Структуре становништва: биолошке и 
друштвено-економске 

Савремени демографски процеси у 
Србији, Европи и свету 

Математика: основне рачунске 
операције Физика: мерење (појам 
средња вредност) Историја: Велика 
сеоба народа, велика  географска 
открића, религија у раном средњем 
веку Информатика и рачунарство: 
дигитална писменост Биологија: 
наследне особине 

компетенција за целоживотно учење 

.-вештина комуникације 

-. рад са подацима и информацијама  
-дигитална компетенција  
-вештина сарадње  
-решавање проблема  

Метода 
разговора,посма
трања 
,демонстрација.  
Фронтални 
облик , 
индивидуални 
облик. 
 

 

 

 

 

 

 

Уџбеник, пп 
презентације,  
карта света, 
карта Европе, 
карта Србије, 
филмови. 

активно слуша и 
бележи, 
упознаје нове 
садржаје 

. 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
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− објашњава континуиране процесе у 
развоју насеља и даје примере у Србији, 
Европи и свету; 
− доводи у везу типове насеља и урбане и 
руралне процесе са структурама 
становништва, миграцијама, економским 
и глобалним појавама и процесима. 

Појам и настанак првих насеља 

Положај и географски размештај 
насеља 

Величина и функције насеља 

Типови насеља 

Урбанизација 

Град – унутрашња структура и 
односи са околним простором 

Село и рурални процеси 

 

Историја: основи проучавања 
прошлостин (историјски извори), 
свакодневни живот у Европи и српским 
земљама у позном средњем веку 

Ликовна култура: уметничко наслеђе 
(музеји и експонати) Информатика и 
рачунарство: дигитална писменост 
(претраживање интернета) Физика: 
кретање у свакодневном животу 

компетенција за целоживотно учење 

.-вештина комуникације 

-. рад са подацима и информацијама  
-дигитална компетенција  
-вештина сарадње  
- -брига за здравље  
 -предузетничка компетенција 

дијалошко 
монолошка 
метода 

-индивидуални, 

фронтални и 
групни 

књига,слике, 
карте, глобус, 
филм 

повезује своја 
постојећа знања 
и искуства, 
посматра и 
уочава, 
описује. 

 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 

 

П
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Д
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− уз помоћ географске карте анализира 
утицај природних и друштвених фактора 
на развој и размештај привредних 
делатности; 
− доводи у везу размештај привредних 
објеката и квалитет животне средине; 
− вреднује алтернативе за одрживи развој 
у својој локалној средини, Србији, 
Европи и свету. 

Привреда, привредне делатности и 
сектори привреде 

Пољопривреда и географски простор 

Индустрија и географски простор 

Саобраћај, туризам и географски 
простор 

Ванпривредне делатности 

Развијени и неразвијени региони и 
државе и савремени геоекономски 
односи у свету 

Концепт одрживог развоја 

 

Биологија: живот у екосистему 
(антропогени фактор и облици 
загађења) 
Техника и технологија: ресурси и 
производња (природни ресурси на 
Земљи), подручја човековог рада и 
производње 

Српски језик: говорна вежба 

компетенција за целоживотно учење 

.-вештина комуникације 

-. рад са подацима и информацијама  
-дигитална компетенција  
-вештина сарадње  

дијалошко 
монолошка 
метода 

-индивидуални, 

фронтални и 
групни 

књига,слике 

,карте, филм 

примењује 
раније стечена 
знања, 
мисаоно се 
ангажује. 

 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
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− објасни политичко-географску 
структуру државе; 
− представи процесе који су довели до 
формирања савремене политичко-

географске карте света. 

Појам и настанак првих држава 

Географски положај државе 

Величина и компактност територије 
државe 

Појам и функција државних граница 

Главни град 

Облик владавине 

Политичкогеографска карта Европе 
после Другог светског рата 

Политичкогеографска карта света 
после Другог светског рата 

Територијални интегритет и спорови 

Интеграциони процеси 

Историја: државно уређење 

Математика: појам троугао; 
четвороугао 

Историја: Европа, Средоземље и српске 
земље у раном средњем веку 

Информатика и рачунарство: дигитална 
писменост Историја: Други светски рат, 
велика географска открића и 
колонизација 

компетенција за целоживотно учење 

.-вештина комуникације 

-. рад са подацима и информацијама  
-дигитална компетенција  
-вештина сарадње  

дијалошко 
монолошка 
метода 

-индивидуални, 

фронтални и 
групни 

књига,слике, 

карте, глобус, 
филм 

самостално се 
служи картом, 
посматра и 
уочава. 

 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
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− објасни како се издвајају географске 
регије;  
− илуструје уз помоћ карте најважније 
географске објекте, појаве и процесе на  
Европе. 

Географске регије и регионална 
географија 

Положај и границе Европе 

Природне карактеристике Европе 

Становништво Европе 

Насеља Европе. 
Привреда Европе 

Географске регије Европе 

 

Српски језик: говорна вежба 

Информатика и рачунарство: рад с 
текстом, рад са сликама 

Техника и технологија: природни 
ресурси 

Ликовна култура: боја и простор 

компетенција за целоживотно учење 

.-вештина комуникације 

-. рад са подацима и информацијама  
-дигитална компетенција  
-вештина сарадње  

дијалошко 
монолошка 
метода 

-индивидуални, 

фронтални и 
групни 

књига,слике, 

карте, глобус, 
филм 

повезује 
претходно 
стечена знања 
са новим 
знањима, 
саопштава и 
преноси своја 
запажања. 

 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 

 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

ГЕ.1.1.1. оријентише се у природи и на географској карти ГЕ.1.1.2. препознаје и чита математичке, географске и допунске елементе карте ГЕ.1.1.3. употребљава 
најједноставније мерне инструменте (компас, термометар, хигрометар, барометар, анемометар, кишомер, снегомерна летва) и описује податке које они приказују ГЕ.1.1.4. 
употребљава различите географске изворе и статистичке податке. 
ГЕ.1.3.1. познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов просторни распоред 

Г ГЕ.1.4.1. препознаје основне природне и друштвене одлике наше државе 

Е.1.3.2. дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и привредне гране 

 

Средњи ниво 

ГЕ.2.1.1. одређује положај места и тачака на географској карти и у простору ГЕ.2.1.2. *познаје значај примене система за глобално позиционирање (ГПС) и географског 
информационог система (ГИС) ГЕ.2.1.3. класификује географске чињенице (објекте, појаве и процесе) и географске податке и представља их на немој карти – картографским 
изражајним средствима (бојама, линијама, простим геометријским знацима, симболичким знацима...), моделом, дијаграмом, табелом, схемом, текстом. ГЕ.2.1.4. приказује 
понуђене географске податке: на немој карти, картографским изражајним средствима (бојама, линијама, простим геометријским знацима, симболичким знацима...), 
графиком, табелом и схемом ГЕ.2.3.1. разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) и структуре становништва ГЕ.2.3.2. именује међународне 
рганизације у свету (EU, UNICEF, UN, UNESCO, FAO, Црвени крст ГЕ.2.4.1. описује природне и друштвене одлике наше државе и наводи њене географске регије 

 

 

 

Напредни ниво 

ГЕ.3.1.1. анализира географске карте различитог размера и садржаја и доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама географских чињеница (објеката, 
појава, процеса и односа) ГЕ.3.1.2. користи и анализира географске информације датe у писаним и електронским медијима ГЕ.3.1.3. планира и изводи једноставна теренска 
истраживања 

. ГЕ.3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва и насеља ГЕ.3.3.2. објашњава утицај природних и друштвених фактора на 
развој и размештај привреде и привредних делатностиГЕ.3.4.1. објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и посебне) у 
нашој земљи и уме да издвоји географске регијеГЕ.3.4.2. објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и посебне) у 
Европи и уме да издвоји географске регије 
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Предмет: географија Разред: 7. разред Фонд: 72 часа годишње 

Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1.
Ре

ги
он

ал
на

 
ге

ог
ра

фи
ја

 

2 

-стицање знања о географскин регијама и њеној 
подели 
-разумевање комплексних односа и веза између  
географских објеката, појава и процеса у 
 . географској средини. 

Регионална географија, 
принципи регионализације. 
Хомогеност и хетерогеност 
географског простора. 

Компентенција за целоживотно учење, 
рад са подацима и информацијама 

дијалошко 
монолошка 
метода 

-индивидуални, 
фронтални 

књига,карта 
упознаје нове 
садржаје 
 

праћење рада 
на часу  
-понављање 

 2
.Г

ео
гр

аф
ск

е 
ре

ги
је

 Е
вр

оп
е  23 

-Стицање  знања о природним,друштвеним и 
економским одликама Европе,њеним регијама и 
појединим државама 
-Сналажење на географској карти 

- Уочавање узрочно последичних веза 
-Развијање естетских опажања и осећања 
 

Јужна Европа 
Државе Јужне Европе: државе 
бивше СФРЈ, Италија, 
Шпанија и Грчка 
Средња Европа  
Немачка – основне географске 
карактеристике. 
Западна Европа  
Француска и Уједињено 
Краљевство – основне 
географске карактеристике. 
Северна Европа – природни 
ресурси и економски развој, 
народи, 
политичка подела. 
Норвешка – основне 
географске карактеристике. 
Источна Европа  
Руска Федерација – основне 
географске карактеристике. 
Европска унија – пример 
интеграционих процеса. 

Математика: површина, проценти 
Историја: становништво, сеобе народа 
Биологија: биљне заједнице, екологија, 
флора и фауна. 
 
 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуникације, 
компентенција за целоживотно учење, 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
демонстратив. 
 
фронтални, 
индивидуални 
 

карта света, 
карта Европе, 
књига, 
илустрације, 
пројектор 
 

посматрање 
описивање, 
бележење, 
показивање, 
уочавање 

ангажовање 
ученика, 
заинтересова
ност, 
ученички 
радови 

3.
А

зи
ја

 

15 

-Стицање  знања о географским одликама 
Азије,њеним регијама и појединим државама 
-Сналажење на географској карти 
-Уочавање узрочно последичних веза 

Географски положај, границе 
и величина Азије. 
Природне одлике Азије. 
Становништво Азије. 
Насеља Азије. 
Привреда Азије. 
Политичка и регионална 
подела. 
Југозападна Азија  
Јужна Азија  
Југоисточна Азија  
Источна Азија  
Централна Азија  

Математика: површина, проценти 
Историја: становништво, сеобе народа,  
Биологија: биљне заједнице, екологија, 
флора и фауна. 
 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуникације 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
демонстратив. 
 
фронтални, 
индивидуални 
 

карта Азије, 
књига, 
илустрације, 
пројектор 
 

посматрање 
описивање, 
бележење, 
показивање, 
уочавање 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
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4.
А

фр
ик

а 

9 

-Стицање знања о природним,друштвеним и 
економским одликама Африке 
-Сналажење на географској карти  
-Уочавање узрочно последичних веза 
-Развијање систематичности   
 

Географски положај, границе 
и величина Африке. 
Природне одлике Африке. 
Становништво Африке. 
Насеља Африке. 
Привреда Африке. 
Политичка и регионална 
подела. 
Афрички Медитеран и 
Сахарска Африка. 
Подсахарска Африка. 

Математика: површина, проценти 
Историја: сеобе народа,трговина 
робовима истраживања,откриће 
Америке 
Биологија: биљне заједнице, екологија, 
флора и фауна. 
 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуникације 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
демонстратив. 
 
фронтални, 
индивидуални 
 

карта Африке 
књига, 
илустрације, 
видео запис 
 

развија 
способности и 
вештине 
опажања, 
бележења и 
презентовања, 
сналази се на 
карти 
 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
 

5.
.С

ев
ер

на
 А

ме
ри

ка
 

 9 

-Стицање знања о природним,друштвеним и 
економским одликама Северне  Америке  
-Сналажење на географској карти 
-Уочавање узрочно последичних веза 
-Развијање естетских опажања и осећања 
 

Географски положај, границе, 
величина и регионална подела 
Северне Америке. 
Природне одлике Северне 
Америке. 
Становништво Северне 
Америке. 
Насеља Северне Америке. 
Привреда Северне Америке. 
Политичка подела. 

Математика: површина, проценти 
Историја: сеобе народа, трговина 
робовима истраживања,откриће 
Америке 
Биологија: биљне заједнице, екологија, 
флора и фауна. 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуникације 
 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
демонстратив. 
 
фронтални, 
индивидуални 
 

карта Северне 
Америке, 
књига, 
илустрације, 
видео запис 
 

развија 
способности и 
вештине 
опажања, 
бележења и 
презентовања, 
сналази се на 
карти 
 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
 

6.
Ју

ж
на

 А
ме

ри
ка

 

7 

-Стицање  знања о природним,друштвеним и 
економским одликама Јужне Америке  
-Сналажење на географској карти 
-Уочавање узрочно последичних веза 
-Развијање естетских опажања и осећања 
 

Географски положај, границе 
и величина Јужне Америке. 
Природне одлике Јужне 
Америке. 
Становништво Јужне 
Америке. 
Насеља Јужне Америке. 
Привреда Јужне Америке. 
Политичка подела. 

Математика: површина, проценти 
Историја: сеобе народа,Инке 
Биологија: биљне заједнице, екологија, 
флора и фауна. 
 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуникације 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
демонстратив. 
 
фронтални, 
индивидуални 
 

карта Јужне 
Америке, 
књига, 
илустрације, 
видео запис 
 

развија 
способности и 
вештине 
опажања, 
бележења и 
презентовања, 
сналази се на 
карти 
 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
 

7.
А

ус
тр

ал
иј

а 
и 

О
ке

ан
иј

а 

4 

-Стицање знања о природним,друштвеним и 
економским одликама Аустралије и Океаније 
-Сналажење на географској карти 
-Уочавање узрочно последичних веза 

Географски положај, границе 
и величина Аустралије и 
Океаније. 
Природне одлике Аустралије. 
Колонијални период и 
становништво Аустралије. 
Насеља Аустралије. 
Привреда Аустралије. 
Океанија – основна 
географска обележја. 
Политичка и регионална 
подела. 

Математика: површина, проценти 
Историја: сеобе народа, открића 
Биологија: биљне заједнице, екологија, 
флора и фауна. 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуникације 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
демонстратив. 
 
фронтални, 
индивидуални 
 

карта 
Аустралије и 
Океаније 
књига, 
илустрације, 
видео запис 

развија 
способности и 
вештине 
опажања, 
бележења и 
презентовања, 
сналази се на 
карти 
 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
 

8.
П

ол
ар

не
 о

бл
ас

ти
 

3 
-Стицање знања о географским одликама 
поларних области 
 

Основне географске одлике 
Антарктика – откриће, назив, 
гео- графски положај, 
природне одлике, природни 
ресурси и научна 
истраживања. 
Основне географске одлике 
Арктика – откриће, назив, 
географ-ски положај, 
природне одлике, природни 
ресурси и савремена научна 
истраживања. 

Биологија-флора и фауна 
 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуникације 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
демонстратив. 
 
фронтални, 
индивидуални 
 

карта света 
књига, 
илустрације, 
видео запис 
 

посматрање 
описивање, 
бележење, 
показивање, 
уочавање 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 
ГЕ.1.1.1. оријентише се у природи и на географској карти ГЕ.1.1.2. препознаје и чита математичке, географске и допунске елементе карте ГЕ.1.1.3. употребљава 
најједноставније мерне инструменте (компас, термометар, хигрометар, барометар, анемометар, кишомер, снегомерна летва) и описује податке које они приказују ГЕ.1.1.4. 
употребљава различите географске изворе и статистичке податке. 
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ГЕ.1.2.1. именује небеска тела у Сунчевом систему и наводи њихов распоред ГЕ.1.2.2. препознаје облик Земље и наводи њена кретања ГЕ.1.2.3. именује Земљине сфере 
(литосферу, атмосферу, хидросферу, биосферу) и препознаје њихове основне одлике ГЕ.1.2.4. препознаје догађаје проузроковане деловањем природних сила (земљотреси, 
вулканизам, 
ГЕ.1.3.1. разликује основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов просторни распоред ГЕ.1.3.2. описује демографске различитости, националне и људске 
вредности ГЕ.1.3.3. разликује значење појма привреде и наводи привредне делатности и привредне гране ГЕ.1.4.3. именује ваневропске континенте и разликује њихове 
основне природне и друштвене одлике. 

Средњи ниво 

ГЕ.2.1.1. одређује положај места и тачака на географској карти и у простору ГЕ.2.1.2. *познаје значај примене система за глобално позиционирање (ГПС) и географског 
информационог система (ГИС) ГЕ.2.1.3. класификује географске чињенице (објекте, појаве и процесе) и географске податке и представља их на немој карти – картографским 
изражајним средствима (бојама, линијама, простим геометријским знацима, симболичким знацима...), моделом, дијаграмом, табелом, схемом, текстом. 
ГЕ.2.2.1. класификује небеска тела и описује појаве, процесе и њихове односе у Сунчевом систему ГЕ.2.2.2. описује појаве и процесе у вези са обликом Земље и њеним 
кретањима ГЕ.2.2.3. класификује и анализира географске објекте, појаве, процесе и односе у Земљиним сферама (литосфери, атмосфери, хидросфери, биосфери) ГЕ.2.2.4. 
описује елементарне непогоде и идентификује угрожене територије у нашој држави и свету. 
ГЕ.2.3.1. описује, анализира и предвиђа кретање становништва (природно и механичко) и структуре становништва у нашој држави и свету ГЕ.2.3.2. објашњава привредне 
делатности и класификује их у привредне гране ГЕ.2.3.3. повезује међународне организације са њиховом улогом у свету (ЕУ, UNICEF, УН, UNESCO, ФAO, Црвени крст...). 
ГЕ.2.4.3. описује природне и друштвене одлике ваневропских континената и наводи њихове географске регије. 

Напредни ниво 

ГЕ.3.1.1. анализира географске карте различитог размера и садржаја и доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама географских чињеница (објеката, 
појава, процеса и односа) ГЕ.3.1.2. користи и анализира географске информације датe у писаним и електронским медијима ГЕ.3.1.3. планира и изводи једноставна теренска 
истраживања 
ГЕ.3.2.1. објашњава појаве и процесе у Сунчевом систему и њихов утицај на планету Земљу ГЕ.3.2.2. анализира последице Земљиног облика и њених кретања ГЕ.3.2.3. 
анализира физичкогеографске законитости у географском омотачу и наводи мере за његову заштиту, обнову и унапређивање ГЕ.3.2.4. објашњава деловање и последице 
елементарних непогода у географској средини и предлаже мере за превенцију, ублажавање и отклањање последица у географској средини. 
ГЕ.3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва и насеља ГЕ.3.3.2. објашњава утицај природних и друштвених фактора на 
развој и размештај привреде и привредних делатности ГЕ.3.3.3. описује друштвеногеографске појаве, процесе и односе на националном и међународном нивоу ГЕ.3.4.3. 
објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и посебне) на ваневропским континентима, издваја и пореди географске 
регије. 
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Предмет: географија Разред: 8. разред Годишњи фонд часова: 68 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1.
Ге

ог
ра

фс
ки

 о
ло

ж
ај

, г
ра

ни
це

 и
 в

ел
ич

ин
а 

С
рб

иј
е 

6 

− анализира тематске карте и статистичке 
податке и графички их приказује; 

− одреди географски положај Србије и доведе га 
у везу са историјско-географским развојем; 

− учествује у предлагању и реализацији 
истраживачког пројекта у локалној средини; 

анализира карактеристике граница и 
пограничних крајева Србије. 

Југоисточна Европа, 
интеграциони и 
дезинтеграциони процеси. 
Географски положај Србије. 
Историјско-географски развој 
Србије. 
Симболи Србије. 
Границе и проблеми 
пограничних крајева. 

Математика: површина, проценти 
Историја: настанак европских народа, 
сеобе народа 

– компетенција за учење; 
– комуникација; 
– дигитална компетенција; 
– одговоран однос према околини; 
– одговоран однос према здрављу; 
– одговорно учешће у демократском 

друштву; 
– предузимљивости орјентација ка 

предузетништву; 
– рад са подацима и информацијама; 
– решавање проблема; 
– сарадња; 
– естетичка компетенција. 

дијалошка, 
монолошка, 
демонстратив 
 
фронтални, 
комбиновани, 
индивидуални 
 

карта Србије, 
књига, 
илустрације, 
видео запис 

посматрање 
описивање, 
бележење, 
показивање, 
уочавање 
 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
 

2.
Ф

из
ич

ко
-г

ео
гр

аф
ск

е 
од

ли
ке

 С
рб

иј
е 

25 

− учествује у предлагању и реализацији 
истраживачког пројекта у локалној средини; 

− анализира тематске карте и статистичке 
податке и графички их приказује; 

− опише узроке и последице геотектонских 
процеса на територији Србије; 

− класификује облике рељефа на територији 
Србије и именује репрезентативне; 

− анализира утицај климатских фактора и 
климатских елемената на климу Србије; 

− класификује и описује својства водних 
објеката користећи карту Србије; 

− наводи начине коришћења вода Србије; 
− препознаје ефекте утицаја физичко-

географских процеса на човека и адекватно 
реагује у случају природних непогода; 

доведи у везу распрострањеност биљних и 
животињских врста и физичко-географске 
карактеристике простора. 

Геотектонски процеси на 
територији Србије. 
Сеизмизам Србије. 
Тектонски облици рељефа. 
Падински процеси и рељеф 
настао деловањем воде. 
Рељеф настао деловањем 
леда, ветра и човека. 
Утицаји ерозивних и 
акумулативних процеса на 
човека. 
Климатски фактори и 
елементи. 
Климатске области у Србији. 
Подземне воде Србије. 
Реке Србије. 
Језера Србије. 
Заштита вода и заштита од 
вода. 
Земљишта Србије. 
Распрострањеност биљног и 
животињског света. 

Математика: површина, проценти, 
дужина 
Биологија:национални паркови, биљни 
и животињски свет, загађеност и  
заштита 
Хемија: воде састав и значај 
 

– компетенција за учење; 
– комуникација; 
– дигитална компетенција; 
– одговоран однос према околини; 
– одговоран однос према здрављу; 
– одговорно учешће у демократском 

друштву; 
– предузимљивости орјентација ка 

предузетништву; 
– рад са подацима и информацијама; 
– решавање проблема; 
– сарадња; 
– естетичка компетенција. 

дијалошка, 
монолошка, 
демонстратив 
 
фронтални, 
комбиновани, 
индивидуални 
 

карта Србије, 
књига, 
илустрације, 
видео запис 

посматрање 
описивање, 
бележење, 
показивање, 
уочавање 
 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
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3.
 Д

ру
ш

тв
ен

о 
ге

ог
ра

фс
ке

 о
дл

ик
е 

С
рб

иј
е 

27 

− учествује у предлагању и реализацији 
истраживачког пројекта у локалној средини; 

− анализира тематске карте и статистичке 
податке и графички их приказује; 

− објашњава популациону динамику 
становништва Србије: 

− кретање броја становника, природни 
прираштај и миграције; 

− изводи закључке о утицају популационе 
динамике на структуре становништва у нашој 
земљи; 

− изводи закључке о важности предузимања 
мера популационе политике; 

− израђује и анализира графичке приказе 
структура становништва; 

− објашњава утицај природних и друштвених 
фактора на настанак, развој и трансформацију 
насеља у нашој земљи; 

− уз помоћ карте Србије и других извора 
информација анализира утицај природних и 
друштвених фактора на развој и размештај 
привредних делатности у нашој земљи; 

− доводи у везу размештај привредних 
делатности са квалитетом животне средине у 
нашој земљи; 

препознаје ефекте производње и коришћења 
различитих извора енергије на квалитет животне 
средине. 

Кретање броја становника и 
њихов просторни размештај. 
Природно кретање. 
Миграциони процеси. 
Структуре становништва. 
Демографски 
проблеми и популациона 
политика. 
Прва насеља у Србији. 
Село и рурални процеси. 
Градови. 
Урбанизација и проблеми 
урбаног развоја. 
Београд. 
Природни ресурси и 
привредни развој. 
Друштвени услови 
привредног развоја и промене 
у структури 
привреде. 
Пољопривреда и географски 
простор. 
Индустрија и географски 
простор. 
Саобраћај и географски 
простор. 
Туризам и трговина. 
Делатности квартарног 
сектора. 

Српски језик: језици и дијалекти у 
Србији 
Историја: насељавање Балкана, развој 
културе код Срба 
 
Хемија: метали, неметали, својства и 
размештај 
Биологија: пољопривреда, гајење и 
заштита биљака 

– компетенција за учење; 
– комуникација; 
– дигитална компетенција; 
– одговоран однос према околини; 
– одговоран однос према здрављу; 
– одговорно учешће у демократском 

друштву; 
– предузимљивости орјентација ка 

предузетништву; 
– рад са подацима и информацијама; 
– решавање проблема; 
– сарадња; 
– естетичка компетенција. 

дијалошка, 
монолошка, 
демонстратив 
 
фронтални, 
комбиновани, 
индивидуални 

карта Србије, 
књига, 
илустрације, 
видео запис 

посматрање 
описивање, 
бележење, 
показивање, 
уочавање 
 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
 

4.
 П

ри
ро

дн
а 

и 
ку

лт
ур

на
 б

аш
ти

на
 С

рб
иј

е 

5 

 
− учествује у предлагању и реализацији 

истраживачког пројекта у локалној средини; 
− анализира тематске карте и статистичке 

податке и графички их приказује; 
описује репрезентативне објекте природне и 
културне баштине и означава их на карти. 

Природна баштина Србије. 
Културна баштина Србије. 
Светска баштина под 
заштитом Унескоа у Србији. 

Историја-културно-историјске 
знаменитости 
Биологија-нацонални паркови, биљни и 
животињски свет, очување природе 

– компетенција за учење; 
– комуникација; 
– дигитална компетенција; 
– одговоран однос према околини; 
– одговоран однос према здрављу; 
– одговорно учешће у демократском 

друштву; 
– предузимљивости орјентација ка 

предузетништву; 
– рад са подацима и информацијама; 
– решавање проблема; 
– сарадња; 
– естетичка компетенција. 
 

дијалошка, 
монолошка, 
демонстратив 
 
фронтални, 
комбиновани, 
индивидуални 

карта Србије, 
књига, 
илустрације, 
видео запис 

посматрање 
описивање, 
бележење, 
показивање, 
уочавање 
 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
 



 

391 

5.
За

ви
ча

јн
а 

ге
ог

ра
фи

ја
 

2 

− учествује у предлагању и реализацији 
истраживачког пројекта у локалној средини; 

− анализира тематске карте и статистичке 
податке и графички их приказује; 

− препознаје ефекте утицаја физичко-
географских процеса на човека и адекватно 
реагује у случају природних непогода; 

− доведи у везу распрострањеност биљних и 
животињских врста и физичко-географске 
карактеристике простора; 

− кретање броја становника, природни 
прираштај и миграције; 

− изводи закључке о утицају популационе 
динамике на структуре становништва; 

− изводи закључке о важности предузимања 
мера популационе политике; 

− израђује и анализира графичке приказе 
структура становништва; 

− објашњава утицај природних и друштвених 
фактора на настанак, развој и трансформацију 
насеља; 

− уз помоћ карте Србије и других извора 
информација анализира утицај природних и 
друштвених фактора на развој и размештај 
привредних делатности; 

− доводи у везу размештај привредних 
делатности са квалитетом животне средине; 

− препознаје ефекте производње и коришћења 
различитих извора енергије на квалитет 
животне средине; 

описује репрезентативне објекте природне и 
културне баштине и означава их на карти. 

Појам и географски положај 
завичаја. 
Природне карактеристике. 
Друштвене карактеристике. 

Биологија: пољопривреда, гајење и 
заштита биљака 
Историја: насељавање, развој културе 
код Срба  

– компетенција за учење; 
– комуникација; 
– дигитална компетенција; 
– одговоран однос према околини; 
– одговоран однос према здрављу; 
– одговорно учешће у демократском 

друштву; 
– предузимљивости орјентација ка 

предузетништву; 
– рад са подацима и информацијама; 
– решавање проблема; 
– сарадња; 
– естетичка компетенција. 

дијалошка, 
монолошка, 
демонстратив 
 
фронтални, 
комбиновани, 
индивидуални 

карта Србије, 
књига, 
илустрације, 
видео запис 

посматрање 
описивање, 
бележење, 
показивање, 
уочавање 
 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
 

6.
С

рб
и 

у 
ре

ги
он

у 
и 

ди
ја

сп
ор

и 

3 

− учествује у предлагању и реализацији 
истраживачког пројекта у локалној средини; 

− анализира тематске карте и статистичке 
податке и графички их приказује; 

објашњава утицај историјских и савремених 
миграција на размештај Срба у свету. 

 
Срби у Црној Гори. 
Срби у БиХ − Република 
Српска. 
Срби у Хрватској. 
Срби у осталим суседним 
државама. 
Срби у дијаспори. 
 
 

Историја:миграције Срба 

– компетенција за учење; 
– комуникација; 
– дигитална компетенција; 
– одговоран однос према околини; 
– одговоран однос према здрављу; 
– одговорно учешће у демократском 

друштву; 
– предузимљивости орјентација ка 

предузетништву; 
– рад са подацима и информацијама; 
– решавање проблема; 
– сарадња; 
– естетичка компетенција. 

дијалошка, 
монолошка, 
демонстратив 
 
фронтални, 
комбиновани, 
индивидуални 

карта Србије, 
ксарта Европе 
и карта света, 
књига, 
илустрације, 
видео запис 

посматрање 
описивање, 
бележење, 
показивање, 
уочавање 
 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

ГЕ.1.1.1. оријентише се у природи и на географској карти ГЕ.1.1.2. препознаје и чита математичке, географске и допунске елементе карте ГЕ.1.1.3. употребљава 
најједноставније мерне инструменте (компас, термометар, хигрометар, барометар, анемометар, кишомер, снегомерна летва) и описује податке које они приказују ГЕ.1.1.4. 
употребљава различите географске изворе и статистичке податке. 
ГЕ.1.2.1. именује небеска тела у Сунчевом систему и наводи њихов распоред ГЕ.1.2.2. препознаје облик Земље и наводи њена кретања ГЕ.1.2.3. именује Земљине сфере 
(литосферу, атмосферу, хидросферу, биосферу) и препознаје њихове основне одлике ГЕ.1.2.4. препознаје догађаје проузроковане деловањем природних сила (земљотреси, 
вулканизам, 
ГЕ.1.3.1. разликује основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов просторни распоред ГЕ.1.3.2. описује демографске различитости, националне и људске 
вредности ГЕ.1.3.3. разликује значење појма привреде и наводи привредне делатности и привредне гране ГЕ.1.4.1. разликује основне природне и друштвене одлике наше 
државе. 
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Средњи ниво 

ГЕ.2.1.1. одређује положај места и тачака на географској карти и у простору ГЕ.2.1.2. *познаје значај примене система за глобално позиционирање (ГПС) и географског 
информационог система (ГИС) ГЕ.2.1.3. класификује географске чињенице (објекте, појаве и процесе) и географске податке и представља их на немој карти – картографским 
изражајним средствима (бојама, линијама, простим геометријским знацима, симболичким знацима...), моделом, дијаграмом, табелом, схемом, текстом. 
ГЕ.2.2.1. класификује небеска тела и описује појаве, процесе и њихове односе у Сунчевом систему ГЕ.2.2.2. описује појаве и процесе у вези са обликом Земље и њеним 
кретањима ГЕ.2.2.3. класификује и анализира географске објекте, појаве, процесе и односе у Земљиним сферама (литосфери, атмосфери, хидросфери, биосфери) ГЕ.2.2.4. 
описује елементарне непогоде и идентификује угрожене територије у нашој држави и свету. 
ГЕ.2.3.1. описује, анализира и предвиђа кретање становништва (природно и механичко) и структуре становништва у нашој држави и свету ГЕ.2.3.2. објашњава привредне 
делатности и класификује их у привредне гране ГЕ.2.3.3. повезује међународне организације са њиховом улогом у свету (ЕУ, UNICEF, УН, UNESCO, ФAO, Црвени крст...). 
ГЕ.2.4.1. објашњава природне и друштвене одлике наше државе и наводи њене географске регије 
 

Напредни ниво 

ГЕ.3.1.1. анализира географске карте различитог размера и садржаја и доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама географских чињеница (објеката, 
појава, процеса и односа) ГЕ.3.1.2. користи и анализира географске информације датe у писаним и електронским медијима ГЕ.3.1.3. планира и изводи једноставна теренска 
истраживања 
ГЕ.3.2.1. објашњава појаве и процесе у Сунчевом систему и њихов утицај на планету Земљу ГЕ.3.2.2. анализира последице Земљиног облика и њених кретања ГЕ.3.2.3. 
анализира физичкогеографске законитости у географском омотачу и наводи мере за његову заштиту, обнову и унапређивање ГЕ.3.2.4. објашњава деловање и последице 
елементарних непогода у географској средини и предлаже мере за превенцију, ублажавање и отклањање последица у географској средини. 
ГЕ.3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва и насеља ГЕ.3.3.2. објашњава утицај природних и друштвених фактора на 
развој и размештај привреде и привредних делатности ГЕ.3.3.3. описује друштвеногеографске појаве, процесе и односе на националном и међународном нивоу ГЕ.3.4.1. 
анализира географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и посебне) у нашој земљи, издваја и пореди географске регије 
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Предмет: физика Разред: 6. разред Фонд: 72 часа годишње 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ИСХОДИ  САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним  и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

I 
У

В
О

Д
 IX 

мес 
2 

часа 

Упознавање ученика: 
- са предметом физике; 
-са физиком као природном науком; 
-са природним појавама; 
-са појмом материја као и са њеним особинама; 
-са методама истраживања- 

Физика као наука, 
-појам материје, 
-методе истраживања, 
-експеримент и теорија 

Физика и биологија:оријентација 
животиња путем магнетних и 
електричних сила. 
Физика и хемија:оксидација као 
хемијски процес који се дешава при 
сагоревању материје-неуништивост 
материје и њен прелазак у друге облике-
агрегатна стања. 
Физика и географија:облик и рељеф 
Земље и свих планета је одређен 
гравитационим утицајем, топлотним 
деловањем Сунца и усијане магме из 
утробе планета(Земље,...),ерозија је 
процес разградње чврстог копна 
утицајем падавина-кише,града,снега 
поплава   

монолошка+ 

дијалошка+ 

демонстрацио
на 

фронтални + 
групни облик 
рада 

-коси 
жлеб,куглица
, 

-магнети, 
-пластичне 
шипке,крзно, 
-звучне 
виљушке 

-свећа,лако 

топљиве 
материје 

ученицима 
дамонстрирати 
разне 
појаве(кретања
, 

топљења,звук, 
електричне и 
магнетне 
појаве) 

пратити 
заинтересова
ност ученика 
и на основу 
усменог 
излагања их 
вредновати 

II
 К

РЕ
Т

А
Њ

 IX и 
X 

мес. 
14 

часо
ва 

 

Ученици треба да схвате : 
-појам механичког кретања,релативност 
кретања, 
референтно тело,путања, 
-да знају:дефиницију равномерног 
правол.кретања,брзина,пређени 
пут,материјална тачка,променљиво 
кретање,средња брзина 

-да умеју решавати једноставне 
задатке(брзина,пут и време,средња брзина) 

-Механичко кретање, 
-референтно тело, 
-путања, 
-пређени пут, 
-стална брзина,равномерно 
кретање. 
-Материјална тачка, 
-Променљиво 
кретање,средња брзина. 
-Цртање графика брзине и 
пређеног пута. 
-Брзина као векторска 
величина. 

Физика и биологија:у давна времена 
човек је користио за погон снагу 
припитомљених животиња. 
Физика и хемија:за свако кретање 
користимо фосилна горива која 
сагоревају у дају 
топлоту(нафту,угаљ,земни гас),енергију 
воде,ветра. 
геотермалнуенергију,нуклеарну 
енергију а у будућности и фузиону 
енергију. 
Физика и математика:многи појмови у 
физици  представљају физичке величине 
које се претежно мере мерним 
инструментима или мерилима те је 
неопходно знање из математике код 
прерачунавања неких односа-
претварања јединица појединих 
величина у основну јединицу. 

монолошка+д
ијалошка+тек
стуална+граф
ичка+демонст
рациона+експ
ериментална 

 

фронтални+ин
дивидуални 
+групни облик 
рада 

коси 
жлеб,куглица
,колица,мета
р,штоперица 

мерење брзине 
кретања, 
решавање 
задатака 
објективног 
типа-

брзина,пређени 
пут,време, 
цртање 
графика 
брзине,пређено
г пута 

графичко 
представљање 
вектора брзине 

Пратити рад 
ученика и 
вредновати 
њихово 
залагање и 
квалитет 
њиховог 
експеримент
алног рада-

резултата 
усменог и 
писменог 
излагања 

II
I 

С
И

Л
А

 XI,X

II  

мес. 
14 

часо
ва 

Ученици треба да схвате: 
-појам узајамног деловања 

-врсте уз.деловања,разлику између директног 
и индиректног уз.деловања.Треба да знају: 
-појам силе,јединицу силе, 
-сила као векторска величина 

-Узајамно деловање-врсте 
уз.деловања, 
 -тежина тела, 
-појам силе-врсте, 
-динамометар-принцип 

рада, 
-сила као векторска 
величина 

Физика и математика:Сила је векторска 
величина и као таква је врло подесна за 
графичко представљање а и тиме 
примену векторског рачуна.сабирање 
сила као вектора. 

монолошка+д
ијалошка+тек
стуална+граф
ичка+демонст
рациона 

 

фронтални+ин
диввидуални+
групни облик 
рада 

динамометар,
еластична 
тела,магнети,
пластичне и 
стаклене 
шипке,крзно,
свила,дрвени 
квадри и 
ваљци 

ученици треба 
да овладају 
мерењем 
тежине 
тела(силе),да 
демонстрирају 
различите 
врсте 
уз.деловања,да 
графички 
представљају 
силу 

пратити 
залагање 
ученика на 
часовима и 
вредновати 
резултате 
њиховог 
рада 
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IV
 М

Е
РЕ

Њ
Е I,II и 

III 

мес. 
14 

часо
ав 

ученици треба да схвате: 
-појам физичке величине-врсте,-сврху мерења 
физ.величина, 
-да разумеју и да знају да израчунавају 
површину и запремину, 
-да умеју да мере дужину,запремину и 
време,тј.да умеју користити 
мерила(метар,лењир,мензуру,кљунасто 
мерило) и мерне инструменте 

(штоперицу) 

-Физичке величине-

основне(СИ-систем) и 
изведене, 
-дужина-јединице дужине и 
мерење дужине, 
површина-јединице 
површине и одређивање 
површине, 
-запремина-јединице 
запремине и мерење и 
одређивање површине 

-време-јединица времена и 
мерење времена 

Све природне науке па и физика су 
егзактне науке које се базирају на 
мерењима величина и уочавање 
међусобних односа-законитости што се 
најчешће исказује математичким 
изразима који управо исказују зависност 
поједине величине од осталих а тиме 
показује шта и како треба мерити 
величине које је одређују.Мерење се 
примењује у свим природним наукама 
те је физика врло слична 
биологији,хемији,географији,.. 

монолошкаа+
дијалошка+де
монстрациона
+текстуална+е
кспериментал
на 

 

фронтални+ин
дивидуални и 
групни облик 
рада 

лењири,мета
р, 
кљунасто 
мерило,мензу
ра, 
штоперица 

-Ученици треба 
да умеју 
користити 
потребна 
мерила и мерне 
инструменте у 
датим 
лабор.вежбама 

 

Пратити рад 
ученика и 
вредновати 
њихово 
залагање и 
квалитет 
њиховог 
експеримент
алног рада-

резултата 
усменог и 
писменог 
излагања 

V
 М

А
С

А
 И

 Г
У

С
Т

И
Н

А
  

III и 

IV 

мес. 
15 

часо
ва 

Ученици треба да схвате: 
-појам масе,инертности,инерцију 

-да знају закон инерције, 
јединице масе,мерење масе вагом,да 
дефинишу густину,јединицу густине,да мере и 
одређују густину чврстих тела и течности 

-да решавају простије задатке 

-Појам масе-инертност, 
-закон инерције, 
-мерење масе вагом, 
-густина чврстих тела 
правилног и неправилног 
облика, 
-густина течности 

Физика и хемија:хемија је наука која 
испитује хемијске појаве користећи се 
мерењем и масе  и густине 
супстанција(у било ком агрегатном 
стању-чврстом,течном или гасовитом)и 
на тај начин доказује о којој 
супстанцији је реч.   

монолошка+д
ијалошка+тек
стуална+експе
риментална 

 

фронтални+ин
дивидуални 
+групни облик 
рада 

вага,тегови,м
ензура,лењир
и, 
кљунаста 
мерила,мензу
ре,ареометри,
тела 
правилног и 
неправилног 
облика,течно
сти 
различите 
густине 

Ученици треба 
да знају да 
мере масу,да 
израчунавају 
запремину и 
густину тела,да 
мере густину 
течности 
ареометром,да 
решавају 
задатке из масе 
и густине 

пратити рад 
ученика на 
часовима и 
вредновати 
њихов рад и 
разумевање 

V
I 

П
РИ

Т
И

С
А

К
 

V и 
VI 

мес. 
12 

часо
ва 

Ученици треба да схвате: 
-појам притиска чврстих тела-од чега 
зависи,јединица притиска, 
-врсте притиска, 
-притисак у затвореним и отвореним 
течностима и гасовима, 
-да решавају задатке објективног типа, 

-Притисак чврстих тела, 
-Паскалов закон, 
-хидростатички притисак, 
-атмосферски притисак 

Физика и метеорологија:атмосферски 
притисак као начин праћења 
временских прилика и његово 
предвиђање. 
Физика и медицина:крвни притисак као 
најбољи показатељ здравственог стања 
организма било ког живог бића. 

монолошка+д
ијалошка+дем
онстрациона+е
кспериментал
на 

 

фронтални+ин
дивидуални+г
рупни облик 
рада 

посуда са 
песком,дрвен
и квадар са 
ексерима,Пас
калов 
суд,модел 
пресе-

дизалице,бар
ометар са 
живом 

Ученици треба 
да 
демонстрирају 
огледе:притиса
к 
ч.тела,притиса
к у затвореним 
и отвореним 
течностима,пр
итисак у 
гасовима 

пратити рад 
ученика на 
часовима и 
вредновати 
њихов рад и 
разумевање 
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Предмет: физика Разред: 7. разред Фонд: 72 часа годишње 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

 ИСХОДИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

I 
К

ре
та

њ
е 

и 
си

ла
 Њ

ут
но

ни
 

за
ко

ни
 

IX,X и 
XI мес. 
25 

часова 

Ученици треба да схвате: 
-појам убрзања,појам убрзаног и 
успореног кретања, 
-да умеју решавати једноставне 
задатке(убрзање,брзина и пређени пут) 
-решавање графичких задатака 
-решавање задатака везано за други и 
трећи Њутнов закон 

-Равномерно променљиво 
прав.кретање 
-убрзање,убрзање као вектор, 
--графичко представљање 
убрзања и брзине 
равн.убрзаног и 
равн.успореног кретања, 
-основни закон кретања, 
-закон акције и реакције  

Физика и математика:било које кретање 
је одређено пређеним путем(дужином)и 
временом као и брзином кретањ те је 
немогуће израчунати било коју величину 
без познавања математике тј.примене 
рачуна.Затим величине-пређени пут и 
брзина кретања се најчешће приказују 
графички те је неопходно познавање 
знања из геометрије.А код задатака вишег 
нивоа неопходна је примена знања из 
векторског рачуна-слагање 
брзина(њихово сабирање и одузимање 
као вектора).Поготово код задатак 
везаних за Други њутнов закон где имамо 
и силу и убрзање као векторске величине. 

-монолошка+ 
дијалошка+тексту
ална+графичка+де
монстрациона+екс
периментална 
фронтални+индив
идуални +групни 
облик рада 

коси 
жлеб,куглица и 
штоперица 

-решавање 
задатака 
објективног 
типа везано за 
убрзано и 
успорено 
кретање,графич
ко 
представљање 
убрз и брз, 
решавање 
задатака везано 
за трећи и други 
Њутнов закон 

-праћење 
залагања 
ученика на 
часу и 
вредновање 
њихових 
постигнућа 

I 
К

ре
та

њ
е 

те
ла

 у
 г

ра
ви

та
ци

он
ом

 п
ољ

у.
С

ил
а 

тр
ењ

а 

XI и 
XII 

мес. 
12 

часова 

-Упознати ученике са појмом 
гравитације, 
да знају зависност грав.силе од растојања 
и природу те силе, 
тежина тела,бестежинско стање,коси и 
вертикални хитац, 
-да умеју решавати задатке из слободног 
пада и вертикалног хица 
 

Закон гравитације-
гравитациона сила, 
-грав.поље Земље, 
-тежина тела, 
-бестежинско стање, 
-кретање тела у 
гравитационом 
пољу(слободан пад и 
вертикални хитац-навише и 
наниже) 

Физика и географија:Облик Земље и свих 
планета и звезда је одређен гравитацијом-
силом теже која као привлачна сила 
обликује та тела привлачећи материју ка 
средишту тела задајући им најчешће 
облик лопте-кугле.Из тих разлога сва тела 
без ослонца падају услед силе теже и 
крећу се на већ изучаване начине-или 
убрзано или успорено или равномерно 
Физика и билогија:Климатске зоне су 
одређене гографскиом ширином а она 
одређује количину сунчеве енергије-
топлоте која неопходна за живот биљака 
и животиња. 
Физика и математикаСила трења као и 
сила отпора средине омета  кретање али и 
помаже телу да се заустави-отуда је врло 
пожељно знање векторског рачуна и 
графичко представљање сила које делују 
на тело као и њихово израчунавање-
сабирање и одузимање. 

монолошка+дијал
ошка+текстуална 
 
фронтални + 
индивидуални 
облик рада 

динамометри и 
тела различите 
тежине 

решавање 
задатака: 
-тежина 
тела,брзине и 
висина код 
слободног пада 
и вертикалног 
хица 

-праћење 
залагања 
ученика на 
часу и 
вредновање 
њихових 
постигнућа 

II
I 

Ра
вн

от
еж

а 

I, и II 

мес. 
11 

часoва 

Ученици треба да схвате:како се 
графички слажу и разлажу силе под 
углом, 
-да знају од чега зависи трење, 
-да знају шта је момент силе и код које 
врсте кретања има смисла говорити о тој 
величини 
-да умеју решавати задатке из момента 
силе 
-да схвате шта је полуга и њену моћ 
-да схвате појам потиска и да се он јавља 
као последица у разлици густине тела и 
околине 
-да схвате зашто тело плива,тоне и лебди 

-Слагање сила и разлагање 
сила, 
-тело у равнотежи, 
-сила отпора средине, 
-сила трења, 
-моменнт сила,јед момента 
силе, 
-полуга и врсте полуге,полуга 
у равнотежи, 
-примена полуге 
-сила потиска(Архимедов 
закон) 
-пливање тела 

Физика и математика:Графичко 
представљање силе,момента силе као 
вектора и њихово сабирање и 
одузимање.У другом делу теме се 
сусрећемо са силом потиска која је 
продукт деловања средине на тело које се 
у њој нађе а узрок њеног дејства је тежња 
средине да га истисне у најкраћем правцу 
према граници-површини средине-
воде,течности. 

монолошка+дијал
ошка+демонстрац
иона+текстуална 
 
фронтални+индив
идуални облик 
рада 

-модели полуге, 
-примена полуге 
маказе,клешта,к
лацкалица 
-статив са 
динамометром,п
осудом са 
преливном цеви 
и мензура 

решавање 
задатака :сила 
трења,момент 
полуге,полуга у 
равнотежи 
да умеју 
израчунати силу 
потиска 

-праћење 
залагања 
ученика на 
часу и 
вредновање 
њихових 
постигнућа 
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IV
 Р

ад
,с

на
га

 и
 е

не
рг

иј
а 

III и IV 

мес. 
15 

часова 

Ученици треба да схвате: 
-да сила врши рад,зависност рада од силе 
од пута-деформације,јединица рада, 
-да је снага брзина вршења рада,јед снаге, 
-коефицијент корисног дејства 
-да постоји ен. тела у кретању и да ен. 
може бити условљена положајем тела или 
честица тела,јед ен. 
-да је рад последица промене енергије 
тела, 
-да знају закон енергије 
-да умеју решавати 
задатке(рад,снага,коефицијент корисног 
дејства,кинетичка енергија,потенцијална 
енергија,укупна енергија) 

-Механички рад, 
-снага, 
-коефицијент корисног 
дејства, 
-рад као промена енергије, 
-закон одржања енергије 

Физика и математика:Механика је наука о 
кретању-узроцима кретања(силе),врсте 
кретања(равномерна,убрзана,успорена,),о
блик 
кретања(прволинијско,криволинијско),ен
ергији као извору силе,снази као брзини 
трошења енергије или брзини вршења 
рада,коефицијенту корисног 
дејства(штетности машине). 
Физика и техничко образовање:Како се 
рад,снага и енергија неке машине  може 
преносити са тела на тело-
зупчаницима,ланчаницима,полугама,фри
кцијом,...  

монолошка+дијал
ошка+демонстрац
иона+текстуална 
 
фронтални+индив
идуални+групни 
облик рада 

коси 
жлеб,ваљак,опр
уга,Максвелов 
точак 

-решавање 
задатака 
објективног 
типа:рад,снага,к
оефицијент 
корисног 
дејства,кинетич
ка и 
потенцијална 
енергија,укупна 
енергија 

-праћење 
залагања 
ученика на 
часу и 
вредновање 
њихових 
постигнућа 

V
  

Т
оп

ло
тн

е 
по

ја
ве

 

V и VI 

мес. 
9 

часова 

Ученици треба да схвате: 
-да је топлотно кретање посебан облик 
кретања,појам унутрашња 
енергија,температура, 
-врсте топлотне размене, 
-количина топлоте од којих величина 
зависи, 
-фазне прелазе,специфична топлота, 
-да умеју решавати задатке из количине 
топлоте 

-Унутрашња енергија и 
температура, 
-мерење температуре, 
-топлотна размена, 
-количина топлоте, 
-фазни прелази 

Физика и хемија:све топлотне појаве су 
уско везане и за хемијске промене 
материје-промене облика,промене грађе-
састава,...Физика и биологија:биолошки 
процеси унутар организма или тела 
биљке су одређени разменом енергије-
топлоте све до нивоа ћелије-чим дође до 
поремећаја настаје топлотни дисбаланс а 
то се одражава кроз разна обољења ткива 
или читавог организма.Глобалне појаве-
глобално отопљавање утиче на живот на 
планети Земљи,учесталост земљотреса и 
изливање вулкана како утичу на климу и 
живот.Физика и географија:Како 
топлотни процеси(загревање Земље од 
стране Сунца,као и глобално загревање 
утичу на промену климе на 
Земљи,изливање вулкана утиче на климу 
и рељеф) 

монолошка+дијал
ошка+демонстрац
иона+текстуална+
експериментална 
фронтални+индив
идуални+групни 
облик рада 

извор 
топлоте,посуде,
разне 
течности,термо
метри 

Уч. изводе 
занимљиве 
огледе(мерење 
темпер), 
експерименталн
о одређују 
зависност кол. 
топлоте од масе 
течн,од врсте 
течн. од темпер 
интервала 

путем усм и 
писм 
пров.установит
и у којој су 
мери уч савлад 
терминол. ове 
теме,са којом  
успешношћу 
реш. зад 
извршити 
вредн  
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Предмет: физика Разред: 8. разред Фонд: 68 часова годишње 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

 ИСХОДИ  САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВН
А 

СРЕДСТВ
А 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви,  исходи/задаци,  садржаји,  начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама,  потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада,  дневним припремама и ИОП-ом. 

I 
Та

ла
сн

о 
и 

ос
ци

ла
то

рн
о 

кр
ет

ањ
е 

IX 

мес. 
8.час

. 

Ученици треба да знају:- 
да разликују физичке величине,  
-да разликују таласно од осцилаторног 
кретања,  
-карактеристике тих кретања 
-користе јединице СИ-система 
Ученици треба да умеју: 
-да дефинишу потребне 
појмове(периодично и осцилаторно 
кретање, амплитуда, фреквенција период, 
талас, таласна дужина, фреквенција, 
резонанција) 

-Закон одржања енергије,  
-осцилаторно кретање,  
-Периодично кретање,  
-амплитуда, период и 
фреквенција осциловања,  
-пригушено и принудно 
осциловање,  
-механички талас и врсте,  
-таласна дужина и фреквенција 
таласа 

Физика и музичка култура:Звук као појава је 
свеприсутан-говор, музика, певање, ...На 
часовима физике могу се демонстрирати звуци 
са разних инструмената-дувачких, гудачких, 
ударачких, трзачких,  и на тај начин 
ученицима показати како настаје звук и од 
чега зависи висина звука.Звучном виљушком и 
посудом са водом показати на часу музичког 
како висина звука зависи од количине воде у 
посуди-тј.од висине ваздушног стуба у 
посуди.Да је висина звука одређена његовом 
фреквенцијом а да је јачина звука одређена 
енергијом звучног таласа, амплитудом.Да боја 
звука зависи од облика отвора звучне кутије и 
материјала од чега је зв.кутија. 
Физика и математика: потврда кроз разне 
задатке. 

Монолошка+ 
дијалошка+ 
илустративна+ 
графичка+ 
текстуална-
фронтални6+ 
индивидуални+ 
групни облик 
рада 

Клатно, 
штоперица, 
посуда са 
водом, 
цеви, звучне 
виљушке и 
кутије, 
гумено 
црево са два 
левка, канап 
и чаше , 
ксилофон, 
кутија са 
затегнутим 
жицама 

Ученици 
демонстрирају 
периодично и 
о0сцилаторно 
кретање са часова 
обраде-куглица са 
опругом, клатно, 
појаву механичког 
таласа на 
површини 
течности, појаву 
звучне 
резонанције 
помоћу течности у 
посуди и цеви. 

Пратити 
активност 
ученика на 
часу и 
вредновати 
њихово 
залагање и 
ниво 
усвојености 
садржаја 

II
  

С
ве

тл
ос

не
 п

ој
ав

е 

IX, 

X, XI 

мес. 
15 

часо
ва 

Ученици треба да схвате: 
-простирање светлости, последице 
простирања светлости, појам равног 
огледала и сферног огледала, појам 
тоталне рефлексије, оптичка плча, сочива 
-треба да знају да дефинишу индекс 
преламања сетлости, жижну даљину, 
тоталну рефлексију, да решавају задатке 
објективног типа из дате области 

-Светлост,  -Равно огледало, 
закон одбијања светлости, -
Сферно огледало,  
геометријска конструкција 
ликова код сферног огледала,  -
Закон одбиј. свет,  
-закон преламања светлости и 
индекс преламања светлости,  -
Тотална рефл,  
-Оптичка призма, -Сочива, 
констр ликова код сочива,  
- Опт јач сочива, -Оптички 
инстр 

Физика и Ликовна култура:Да су боје одређене 
фреквенцијом светлосног тј.елеккромагнетног 
таласа.Црвена је највеће тал дужине али 
најмање фреквенције а да је љубичаста боја 
најмање фреквенције а најкраће таласне 
дужине.Да бела светлост може призмом да се 
разложи на боје-дуга у природи је разлагање 
сунчеве беле светлости на боје-које се одвија 
унутар капи кише високо у 
атмосфери.Демонстрирати помоћу летвице и 
круга обојеног бојама да при великој брзини 
окретања круга боје нестају зато што наше око 
не може тако брзо раликовати боје које у око 
упадају па добијамо утисак да је круг бео. 
Физика и математика:потврда кроз разне 
рачунске задатке. Геометрија. 

монолошка+ 
дијалошка+ 
демонстрац.+ 
илустратив.+те
кстуална+експе
римент. 
фронтални+инд
ивидуални+гру
пни облик рада 

мрачна 
комора, 
равно 
огледало, 
сферна 
огледала, 
оптичке 
призме, 
сочива, 
оптички 
инструмент
и-лупа, 
микроскоп 

уч демонстрирају 
огледе-
простирање светл, 
појаву сенке и 
полусенке, 
одбијање светл и 
преламање светл. 
експериментално 
одређују жижну 
даљину сочива и 
опти моћ лупе,  
реша зад 
објективног типа 

пратити 
активност 
ученика на 
часу и 
вредновати 
њихово 
залагање и 
ниво 
усвојених 
знања 

II
I 

E
ле

кт
ри

чн
о 

по
љ

е 

XI и 
XII 

мес. 
10 

часо
ва 

Ученици треба да схвате: 
-да се трењем тела могу наелектрисати, 
да у природи постоје две врсте 
наелектрисања, да ел.деловање може 
бити и одбојно и привлачно,  
-од чега зависи ел.сила-кулонов закон, да 
око наелектрисаног тела постоји ел.поље 
и како се графички представља, да се 
тела могу наелектрисати и 
електростатичком индукцијом,  
-појам електричног потенцијала и 
напона, јединицу ел.потенцијала и 
напона,  
-ел.капацитет, јединицу ел.капацитета 
-да умеју решавати задатке(ел.сила, 
ел.потенцијал и напон, ел.капацитет) 

-Наелектрисавање тела и 
узајамно деловање наел.тела, 
количина наелектрисања 
-Електрична сила(Кулонов 
закон) 
-Јачина ел.поља, графичко 
представљање 
-Електростатичка индукција 
-Ел. потенцијал и напон 
-Рад у ел.пољу 
-Ел.капацитет, кондензатори 
 

Физика и математика:примена рачуна са 
степенима и децималним бројевима.Као и 
коришћење система једначина.Геометрија. 

монолошка+диј
алошка+демонс
трациона+илус
тративна+текст
уална 
 
фронтални+инд
ивидуални 
облик рада 

пластичне и 
стаклене 
шипке, 
крзно, 
свила, 
електрометр
и, 
електростат
ичка 
машина, 
електрофор, 
кондензатор
и 

ученици изводе 
простије огледе, 
решавају простије 
задатке из ел.силе, 
ел.потенцијала и 
напона, 
ел.потенцијала 

на основу 
залагања на 
часу и 
усвојености 
знања 
оценити 
ученике 
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IV
 Е

ле
кт

ри
чн

а 
ст

ру
ја

 

I, II 

и III 

мес. 
19 

часо
ва 

Ученици треба да схвате: 
-појам електричне струје, јечину 
ел.струје и јединицу, кои хемијски 
извори струје постоје-улога извора, -
ел.коло, -како се везују волтметар и 
амперметар са потрошачем у коло, -
зависност ел.отпора, -Омов закон, 
Кирхофова правила,  
-да ел. струја врши рад, да сваки 
потрошач има одговарајућу снагу, -од 
чега зависи ослобођена количина топлоте 
наа проводнику са струјом-Џулов закон, 
треба да знају да решавају задатке(јачина 
л.струје, рад, снага, ел.отпор, кол топл) 

-Електропроводљивост 
супстанција, ел.струја, јачина 
ел.струје и јединица,  
-Извори ел.струје, -Ел.коло,  
-Електромоторна сила и напон 
извора ел.струје, -Деловање 
ел.струје,  
--Електрична отпорност, -Омов 
закон,  
-Кирхофова правила, -
Претварање ел.енергије у 
топлоту-Џулов закон 

Физика и математика:примена математике-
рачун са децималним бројевима и 
степенима.Као и решавање система 
једначина.Графичко представљање зависности 
неких величина од других. 
Физика и техничка култура:склапање простих 
и сложених кола-склапање редне, паралелне и 
комбиноване везе потрошача-отпорника, 
коришћење мерних инструмената-
амперметара, волтметара.Прављење неких 
простих машина или робота који би били 
погоњени електромоторима-дизалице, 
мешалице, ... 

монолошка+диј
алошка+демонс
трациона+текст
уална+графичк
а 
 
фронтални+инд
ивидуални 
облик рада 

извори 
ел.струје, 
ел.грејач, 
електромот
ор, 
електромагн
ет, сијалица, 
волтметар, 
амперметар 

ученици изводе 
занимљиве огледе, 
склапају ел.кола, 
решавају задатке 
јачина ел.струје, 
ел.отпор, Омов 
закон, рад, снага, 
количина топлоте 

пратити 
активност 
ученика на 
часу и 
вредновати 
њихово 
залагање и 
ниво 
усвојених 
знања 

V
 М

аг
не

тн
о 

по
љ

е 

IV 

мес. 
6 час 

Ученици треба да схвате: 
-да је магнетизам последица кретања 
наелектрисања,  
-да проводник са струјом магнетно делује 
са магнетом, појаву магнетна индукција, 
узајамно деловање магнета,  
треба да знају дефинисати магнетну 
индукцију, магнетни флукс и јединицу-
тесла,  
-да користе правила-леве и десне руке,  
-принцип рада електромотора, ел.мерних 
инструмената 
-да решавају задатке магнетна индукција, 
магнетни флукс 

-Магнетно поље проводника са 
струјом,  
-Магнетна индукција,  
-Магнети и магнетно поље 
Земље,  
-Деловање магнетног поља на 
проводник са струјом-принцип 
рада електромотора и 
ел.инструмената 

Физика и техничка култура:Прављење 
електромагнета-електромагнетних дизалица, 
ел.звона, ел.сирене, ел.зујалице, па чак и 
мерних инструмената-волтметара, 
амперметара, ватметара, .. 

монолошка+диј
алошка+илустр
ативна+текстуа
лна 
 
фронтални+инд
ивидуални 
облик рада 

електрично 
коло, 
компас, 
магнети 
разних 
облика, 
модел 
електромот
ора, модели 
мерних 
електрични
х 
инструмена
та 

ученици 
демонстрирају 
Ерстедов оглед, 
образовање 
магнетног поља 
око проводника 
разних облика са 
струјом, узајамно 
деловање магнета, 
решавају задатке 
из магнетне 
индукције, 
решавају 
илустративне 
задатке 
коришћењем 
правила леве и 
десне руке 

пратити 
активност 
ученика на 
часу и 
вредновати 
њихово 
залагање и 
ниво 
усвојених 
знања 

V
I 

Е
ле

м
ен

ти
 

ат
ом

ск
е 

и 
ну

кл
еа

рн
е 

ф
из

ик
е 

IV и 
V 

мес. 
8 

часо
ва 

Ученици треба да схвате: 
-појам атома и његову структуру,  
нуклеарне силе, појаву радиоактивности,  
нуклеарне енергије-фисију и фузију, 
добијање елекричне енергије из 
нуклеарних електрана,  
-проблем нукеарног загађивања 

-Структура атома,  
-Нуклеарна сила,  
-Радиоактивност,  
-Нуклеарна енергија(фузија и 
фисија),  
-Проблем нуклеарног 
загађивања 

Физика и хемија:Структура атома-Боров 
модел атома, радиоактивност и стварање 
нових елемената алфа или бета распадом. 

монолошка+диј
алошка+илустр
ативна 
фронтални+инд
ивидуални 
облик рада 

панои 

усмено и писмено 
одговарање-
решавањем 
задатака из 
радиоактивности и 
електростатике 

на основу 
нивоа 
усвојеног 
знања 
вршити 
вредновање 

V
II

 Ф
из

ик
а 

и 
са

вр
ем

ен
и 

св
ет

 V 

мес. 
2. 

часа 

Ученици треба да знају: 
-да је физика као наука уско повезана са 
другим научним 
дисциплинама(биологијом, хемијом, 
географијом, медицином, техником-
саобраћај, ваздухопловство, 
грађевинарство, индустрија, медицином ) 

-Утицај физике на остале 
природне науке 
-Утицај физике на технику и 
технологију 

 

монолошка+ 
дијалошка+ 
илустративна- 
фронтални 

Панои 
Филмови 
фолије 

Уз помоћ 
илустрација и кроз 
што више примера 
анмирати ученике 
да сами објасне 
повезаност физике 
са другим 
научним 
дисциплинама и 
техникама 

Вредновати 
поједине 
ученике који 
су исказали 
завидну 
активност 
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ПРЕДМЕТ  Хемија         СЕДМИ РАЗРЕД              БРОЈ ЧАСОВА: НЕДЕЉНО - 2      ГОДИШЊЕ – 72 

Исходи Наставна тема Садржај Стандарди Начин реализације Активност ученика 

Облици 

рада 

Методе
рада 

Наставна 

средства 

-објашњава шта је предмет изучавања 
хемије, како се у хемији долази до сазнања 
(научни метод) 
-уочава да је хемија једна од природних 
наука која објашњава промене у природи 

-влада основним операцијама лабораторијске 
технике, мерама опрезности при раду, 
мерење масе и запремине 

-разликује супстанце и физичког тела, 
супстанце и физичког поља 

-познаје својства супстанце, физичке и 
хемијске особине 

-наводи разлику између физичких и 
хемијских промена супстанце 

-објашњавау чисте супстанце 

-наводи разлику између елемената и 
једињења, чистих супстанци и смеша 

-бира и примењује поступак за раздвајње 
смеша 

-објашњава разлику између атома, молекула 
и јона 

-разликује јонску и ковалентну везу 

-дефинише појам валенцаи одређује валенцу 
на основу формуле 

-на основу хемијске формула рачуна Мр 

-познаје  електронске, структурне и 
молекулске формуле и описује њихов значај 
-објашњава  појам раствора и 
растворљивости 

-описујее квантитативни састав раствора 

-израчунава процентну концентрацију 
раствора и уме да направи раствор одређене 
процентне концентрације 

-разликује воду као једињење и као смешу 

-уочава да је вода растварач за супстанце са 
јонском и поларном ковалентном везом и зна 
значај воде за живот, да је вода драгоцена и 
да је чува од загађења 

- хемијским симболима и формулама 
представља супстанце, а једначинама 
хемијске промене (реакције) 
-примењује закон одржања масе при писању 
једначина хемијских реакција 

-дефинише закон сталних масених односа 

-разликује реакције анализе и синтезе 

-разликује појам масе од појма количине 
супстанце 

1.ХЕМИЈА КАО 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА 
НАУКА И ХЕМИЈА У 
СВЕТУ ОКО НАС 

-предмет изучавања хемије 
-хемија у склопу природних наука и њена 
примена у различитим делатностима и 
свакодневном животу 
- супстанца. Врсте супстанци: хемијски 
елементи, хемијска једињења и смеше 
- демонстрациони огледи: демонстрирање 
узорака елемената, једињења и смеша 

 
 

 

-фронтални, групни, индивидуални 

 

-монолошка, дијалошка, 
демонстративна,  
 

-уџбеник, радна свеска, шеме, -
илустрације 

-посматрање 
-бележење 
-постављање питања, 
дискусија 
-извођење закључака 
-уочавање правилности 
међу прикупљеним 
подацима 

2. ХЕМИЈСКА 
ЛАБОРАТОРИЈА 

- Хемијска лабораторија и експеримент 
- Лабораторијско посуђе и прибор 
-физичка и хемијска својства супстанци 
-физичке и хемојске промене супстанци 
- демонстрациони огледи 
- лабораторијска вежба 1: основне 
лабораторијске технике рада: мешање, 
уситњавање и загревање супстанци 
- лабораторијска вежба 2: физичка својства 
супстанци, мерење масе, запремине и 
температуре супстанце 
- лабораторијска вежба 3: физичке и 
хемијске промене супстанци 

ХЕ.1.1.1  
ХЕ.1.1.2   
ХЕ.1.1.3,  
ХЕ.1.1.9 
ХЕ.1.1.10, 
ХЕ.1.1.11 
ХЕ.1.1.12  
ХЕ.1.6.1  
ХЕ.1.6.2  

- фронтални,  групни, 
индивидуални 

 

-монолошка, дијалошка, 
демонстративна, експеримен-

лабораторијска 

 

- уџбеник, радна свеска, шеме, -
илустрације, хемијске супстанце, -
хемијски прибор и посуђе 

 
 
 

-посматрање 
-бележење 
-мерење 
-постављање питања, 
дискусија 
-извођење закључака 
-извођење огледа 

 
 

3. АТОМ И  
ХЕМИЈСКИ 
ЕЛЕМЕНТИ 

- атоми хемијских елемената. Хемијски 
симболи 
- грађа атома: атомско језгро и електронски 
омотач 
- атомски и масени број, изотопи 
- распоред електрона по нивоима у атомима 
елемената 
- периодни систем елемената (ПСЕ), закон 
периодичности и веза између броја и 
распореда електрона по нивоима у атомима 
елемената и положаја елемената у ПСЕ 
- племенити гасови. Својства и примена 
- демонстрациони огледи: формулисање 
претпоставке о честичној грађи супстанци 
- вежба 4.: одређ+ивање валентног нивоа и 
броја валентних електрона 

ХЕ. 1.1.4 
ХЕ..1.1.5. 
ХЕ.1.1.6. 
ХЕ.2.1.1. 
ХЕ.3.1.1. 
ХЕ.3.1.2. 
ХЕ.3.1.3. 
ХЕ.3.1.4. 

- монолошка, дијалошка, 
демонстративна, експериментално-

лабораторијска 

 

-фронтални, индивидуални, групни, 
рад у пару 

 
 

-уџбеник, радна свеска, модели, 
шеме,  ПСЕ, хемијске супстанце, -
хемијски прибор и посуђе 

 
 

 

-извођење огледа 

-бележење резултата 

-цртање 

-извођење закључака 

-припремање извештаја о 
експерименталном раду 

-дискусија 
-постављање питања 
 

4 МОЛЕКУЛИ 
ЕЛЕМЕНАТА И 
ЈЕДИЊЕЊА, ЈОНИ И 
ЈОНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

- ковалентна веза: молекули елемената и 
молекули једињења 
- атомска и молекулска кристална решетка 
- јонска веза и јонска кристална решетка 
- валенца. Хемијске формуле и називи 
- демонстрациони огледи: својства 
супстанци са ковалентном и јонском везом 
-лабораторијска вежба 5.: упоређивање 
својстава супстанци са јонском и супстанци 
са ковалентном везом 

ХЕ. 1.1.4 
ХЕ..1.1.5. 
ХЕ.1.1.6. 
ХЕ.1.1.8. 
ХЕ.2.1.4. 
ХЕ.3.1.4. 
ХЕ.3.6.1. 

 
 
 
 
 
 

- монолошка, дијалошка, 
демонстративна, експериментално-

лабораторијска 

 

-фронтални, индивидуални, групни, 
рад у пару 

 

- Уџбеник, радна свеска, модели, 
шеме,  ПСЕ, прибор и материјал за 
оглед 

-извођење огледа 

-бележење резултата 

-цртање 

-извођење закључака 

-припремање извештаја о 
експерименталном раду 

-дискусија, 
-меморисање 
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-на основу формуле израчунава моларну 
масу супстанце 

-хемијским једначинама приказује 
једноставне хемијске реакције 

-изводи стехиометријска израчунавања 

-повезује  промене супстанце са променом 
енергије 

-опише и објасни физичка и хемијска 
својстава водоника и кисеоника 

-разликује оксиде, киселине, хидроксиде и 
соли на основу хемијске формуле и назива, и 
опише основна својства ових класа једињења 

-индикаторима испита и на рН скали 
процени киселост раствора 

-тумачи ознаке са амбалаже 
супстанци/комерцијалних производа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ХОМОГЕНЕ И 
ХЕТЕРОГЕНЕ СМЕШЕ 

- смеше: хомогене и хетерогене 
- раствори – хомогене смеше. Растварање и 
растворљивост. Вода и ваздух – хомогене 
смеше у природи 
- масени процентни састав смаеша 
- раздвајање састојака смеша: декантовање, 
цеђење и одвајање помоћу магнета 
- демонстрациони огледи: састав и својства 
смеша, раствори и њихова својства, 
растворљивост, незасићени, засићени и 
презасићени раствори, раздвајање састојака 
смеша 
- лабораторијска вежба 6. : испитивање 
растворљивости супстанци 
- лабораторијска вежба 7.: раздвајање 
састојака смеша: декантовање, цеђење и 
одвајање помоћу магнета 

ХЕ. 2.1.4 
ХЕ..2.1.5. 
ХЕ.2.1.6. 
ХЕ.2.1.9. 

ХЕ.2.1.10. 
ХЕ.3.1.3. 
ХЕ.3.1.4. 
ХЕ.3.1.5 
ХЕ.3.6.2. 
ХЕ.3.6.3. 
ХЕ.3.6.4. 

 
 

- монолошка, дијалошка, 
демонстративна, експериментално-

лабораторијска 

 

-фронтални, индивидуални, групни, 
рад у пару 

 
-уџбеник, радна свеска прибор и 
материјал за оглед 

 

-прављење раствора 
одређене концентрације 

-упоређивање 
растворљивости супстанци 

-бележење резултата 

-прављење раствора 

-извођење закључака 

-дискусија 

 

6. ХЕМИЈСКЕ 
РЕАКЦИЈЕ И 
ХЕМИЈСКЕ 
ЈЕДНАЧИНЕ  

- хемијске реакције. Закон о одржању масе. 
Хемијске једначине 
- демонстрациони огледи: мерење и 
упоређивање укупне масе супстанци пре и 
после хемијске реакције у отвореном и 
затвореном реакционом систему 
- вежба 8.: састављање једначина хемијских 
реакција 

ХЕ.1.6.1. 
ХЕ.1.1.3. 
ХЕ.1.1.6. 
ХЕ.2.1.2. 
ХЕ.3.6.2. 
ХЕ.1.1.4. 
ХЕ.2.1.8. 
ХЕ.3.1.9. 

 

- монолошка, дијалошка, 
демонстративна, експериментално-

лабораторијска 

 

-фронтални, индивидуални, групни, 
рад у пару 

 

-уџбеник, радна свеска, модели 

-посматрање 
-бележење 
-закључивање 
-решавање задатака 
везаних за 
експериментални рад 
-постављање питања, 
дискусија 

7.ИЗРАЧУНАВАЊА У 
ХЕМИЈИ 
 
 
 
 
 
 

- релативна атомска и релативна 
молекулска маса 
- количина супстанце и мол. Моларна маса 
- закон сталних односа маса 
- масени процентни састав једињења. 
Израчунавања на основу једначина 
хемијских реакција. 
- лабораторијска вежба 9.: мерење масе 
супстанце и израчунавање моларне масе и 
количине супстанце 
 

ХЕ.1.6.1. 
ХЕ.1.1.3. 
ХЕ.1.1.6. 
ХЕ.2.1.2. 
ХЕ.3.6.2. 
ХЕ.1.1.4. 
ХЕ.2.1.8. 
ХЕ.3.1.9. 

 

- монолошка, дијалошка, 
демонстративна, експериментално-

лабораторијска 

 

-фронтални, индивидуални, групни, 
рад у пару 

 

-уџбеник, радна свеска,  прибор и 
материјал за оглед 

- слушање 
- постављање питања, 
дискусија 
- закључивање 
 
-посматрање 
-бележење 
-решавање задатака 
везаних за 
експериментални рад, 
рачунање 
- извођење огледа 

8. ВОДОНИК И 
КИСЕОНИК И 
ЊИХОВА ЈЕДИЊЕЊА. 
СОЛИ 
 
 
 

- водоник 
- кисеоник. Оксидација, сагоревање и 
корозија 
- оксиди: хемијске формуле, називи и 
основна својства 
- киселине: хемијске формуле, називи и 
основна својства 
- хидроксиди (базе): хемијске формуле, 
називи и основна својства 
- мера киселости раствора: рН – скала 
- неутрализација – хемијска реакција 
киселина и хидроксида (базе) 
- соли: формуле и називи 
- демонстрациони огледи: испитивање 
кисело – базних својстава раствора помоћу 
индикатора, реакција неутрализације 
- лабораторијска вежба 10.: испитивање 
кисело – базних својстава раствора помоћу 
индикатора 

ХЕ.1.2.1. 
ХЕ.1.2.6. 
ХЕ.2.2.2. 
ХЕ.2.2.3. 
ХЕ.2.2.4. 
ХЕ.3.2.1. 
ХЕ.3.2.2. 
ХЕ.3.2.3. 

- монолошка, дијалошка, 
демонстративна, експериментално-

лабораторијска 

-фронтални, индивидуални, групни, 
рад у пару 

-уџбеник, радна свеска, прибор и 
материјал за оглед 

 

- слушање 
- посматрање 
- бележење 
- постављање питања, 
дискусија 
, закључивање 
- решавање задатака 
везаних за 
експериментални рад, 
рачунање 
- извођење огледа 

 
  



 

401 

ПРЕДМЕТ Хемија         ОСМИ РАЗРЕД              БРОЈ ЧАСОВА: НЕДЕЉНО - 2      ГОДИШЊЕ – 68 

Исходи Наставна тема Садржај Стандарди Начин реализације Активност ученика 

Облици
рада 

Методе
рада 

Наставна 

средства 

– правилно рукује лабораторијским 
посуђем, прибором и 
супстанцама, и показује одговоран 
однос према здрављу и 
животној средини; 
– изведе експеримент према датом 
упутству, табеларно и графички 
прикаже податке, формулише 
објашњења и изведе закључке; 
– наведе заступљеност метала и 
неметала, неорганских и 
органских једињења у живој и неживој 
природи; 
– испита и опише физичка својства 
метала и неметала, и повеже их 
с њиховом практичном применом; 
– испита и опише хемијска својства 
метала и неметала, и објасни 
их на основу структуре атома и 
положаја елемената у Периодном 
систему; 
– напише формуле и именује оксиде, 
киселине, базе и соли; 
– испита, опише и објасни својства 
оксида, неорганских 
киселина, база и соли, препозна на 
основу формуле или назива 
представнике ових једињења у 
свакодневном животу и повеже 
њихова својства са практичном 
применом; 
– напише и тумачи једначине хемијских 
реакција метала и 
неметала; 
– разликује својства неорганских и 
органских супстанци и 
објашњава разлику на основу њихових 
структура; 
– препозна физичке и хемијске промене 
неорганских и органских 
супстанци у окружењу, и представи 
хемијске промене хемијским 
једначинама; 
– напише формуле и именује 
представнике класа органских 
једињења имајући у виду структурну 
изомерију; 
– разликује органске супстанце са 
аспекта чиста супстанца и 
смеша, величина молекула, структура, 
порекло и то повезује са 
њиховом улогом и применом; 
– испита, опише и објасни физичка и 
хемијска својства 

МЕТАЛИ, 
ОКСИДИ И 
ХИДРОКСИДИ 

Метали у неживој и живој природи. 
Општа физичка и хемијска својства метала. 
Алкални и земноалкални метали. 
Гвожђе, бакар, алуминијум, олово и цинк, њихове легуре 
и практична примена. 
Оксиди метала и хидроксиди, својства и примена. 
Демонстрациони огледи: 
реакција Na, K, Mg и Ca са водом; реакција MgO и CaO са 
водом и испитивање својстава насталог раствора помоћу 
лакмус- хартије; испитивање електропроводљивости 
раствора натријум- хидроксида. 
Лабораторијска вежба I: испитивање физичких својстава 
метала реакцији метала са киселинама 

ХЕ.1.2.2.. 
ХЕ.1.2.3.  
ХЕ.1.1.3,  
ХЕ.1.2.8. 
ХЕ.1.2.10. 
ХЕ.1.2.1 
ХЕ.2.2.1.  
ХЕ.2.2.2.  
ХЕ.3.2.4.  

-фронтални, групни, индивидуални 
 
-монолошка, дијалошка, 
демонстративна,  
 
-уџбеник, радна свеска, шеме, -
илустрације,прибор и материјал за 
огледе 
 

-посматрање 
-бележење 
-постављање питања, 
дискусија 
-извођење закључака 
-уочавање 
правилности међу 
прикупљеним 
подацима, извођење 
огледа 

НЕМЕТАЛИ, 
ОКСИДИ И 
КИСЕЛИНЕ 

Неметали у неживој и живој природи. 
Општа физичка и хемијска својства неметала. 
Халогени елементи, сумпор, азот, фосфор и угљеник. 
Оксиди неметала и киселине, својства и примена. 
Демонстрациони огледи: 
добијање сумпор(IV) -оксида и испитивање његових 
својстава; 
разблаживање концентроване сумпорне киселине; 
добијање 
угљеник(IV)-оксида и испитивање његових својстава; 
испитивање електропроводљивости дестиловане воде и 
хлороводоничне киселине; 
доказивање базних својстава воденог раствора амонијака. 
Лабораторијска вежба II: 
испитивање физичких својстава неметала. 
Лабораторијска вежба III: 
доказивање киселости неорганских киселина помоћу 
лакмус хартије 

ХЕ.1.2.1.  
ХЕ.1.2.4.   
ХЕ.1.2.5.  
ХЕ.1.2.6. 
ХЕ.1.2.7., 
ХЕ.1.2.8. 
ХЕ.1.2.10.  
ХЕ.2.2.3.  
ХЕ.2.2.4. 
ХЕ.3.2.1. 
ХЕ.3.2.2. 
ХЕ.3.2.3. 

- фронтални,  групни, индивидуални 
 
-монолошка, дијалошка, 
демонстративна, експеримен-
лабораторијска 
 
- уџбеник, радна свеска, шеме, -
илустрације, хемијске супстанце, -
хемијски прибор и посуђе 

 
 
 

-посматрање 
-бележење 
-мерење 
-постављање питања, 
дискусија 
-извођење закључака 
-извођење огледа 

 
 

СОЛИ Добијање соли. 
Формуле соли и називи. Дисоцијација соли. 
Физичка и хемијска својства соли. 
Примена соли. 
Демонстрациони огледи: 
реакција неутрализације хлороводоничне киселине и 
раствора натријум-хидроксида; 
реакција између метала и киселине; хемијске реакције 
соли: 
између калцијум-карбоната и хлороводоничне киселине, 
раствора гвожђе(III)-хлорида и натријум-хидроксида, 
раствора сребро- нитрата и натријум-хлорида. 
Лабораторијска вежба IV: добијање соли и испитивање 
растворљивости различитих соли у води; добијање 
баријум- сулфата; доказивање угљеник(IV)-оксида и 
настајањекалијум хлорида 

ХЕ. 1.2.5. 
ХЕ..1.2.9. 
ХЕ.2.1.4. 
ХЕ.2.6.1. 
ХЕ.2.5.2. 
ХЕ.3.2.5. 
ХЕ.3.2.6. 

. 

- монолошка, дијалошка, 
демонстративна, експериментално-
лабораторијска 
 
-фронтални, индивидуални, групни, 
рад у пару 

 
 

-уџбеник, радна свеска, модели, шеме,  
ПСЕ, хемијске супстанце, -хемијски 
прибор и посуђе 

 
 

 

-извођење огледа 
-бележење резултата 
-извођење закључака 
-припремање 
извештаја о 
експерименталном 
раду 
-дискусија 
-постављање питања 
 

ОРГАНСКА 
ЈЕДИЊЕЊА И 
ЊИХОВА 
ОПШТА 
СВОЈСТВА 

Својства атома угљеникa и многобројност органских 
једињења. 
Функционалне групе и класе органских једињења. 
Општа својства органских једињења. 
Демонстрациони огледи: 
упоређивање својстава органских и неорганских једињења 
доказивање угљеника у органским супстанцама 

ХЕ. 1.3.1. 
ХЕ..2.1.4.. 
ХЕ.3.3.1. 

 
 
 
 
 

- монолошка, дијалошка, 
демонстративна, експериментално-
лабораторијска 
 
-фронтални, индивидуални, групни, 
рад у пару 
 

-бележење резултата 
 -извођење закључака 
-припремање 
извештаја о 
експерименталном 
раду 
-дискусија, 
-меморисање 
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представника класа органских једињења 
и повеже својства 
једињења са њиховом практичном 
применом__ 
– објасни и хемијским једначинама 
представи хемијске промене 
карактеристичне за поједине класе 
органских једињења; 
– опише физичка својства: агрегатно 
стање и растворљивост масти 
и уља, угљених хидрата, протеина и 
растворљивост витамина; 
– опише основу структуре молекула 
који чине масти и уља, угљене 
хидрате и протеине; 
– објасни сапонификацију 
триацилглицерола и хидрогенизацију 
незасићених триацилглицерола, наведе 
производе хидролизе 
дисахарида и полисахарида и опише 
услове под којима долази до 
денатурације протеина; 
– наведе заступљеност у природи и 
улогe масти и уља, угљених 
хидрата, протеина и витамина у живим 
организмима и доведе их 
у везу са здрављем и правилном 
исхраном људи; 
– изведе стехиометријска израчунавања 
и израчуна масену 
процентну заступљеност супстанци; 
– рукује супстанцама и комерцијалним 
производима у складу с 
ознакама опасности, упозорења и 
обавештења на амбалажи, 
придржава се правила о начину чувања 
производа и одлагању 
отпада; 
– наведе загађујуће супстанце ваздуха, 
ви земљишта и опише 
њихов утицај на животну средину; 
– критички процени последице људских 
активности које доводе до 
загађивања воде, земљишта и ваздуха; 
– објасни значај планирања и решавања 
проблема заштите животне средине 

 - Уџбеник, радна свеска, модели, 
шеме,  ПСЕ 

 

 
УГГЉОВОДОНИ
ЦИ 

Подела угљоводоника. Номенклатура. 
Изомерија. 
Физичка својства угљоводоника. 
Хемијска својства угљоводоника. 
Полимери. 
Нафта и земни гас. 
Демонстрациони огледи: 
испитивање растворљивости и сагоревање n-хексана 
(медицински бензин); 
разликовање засићених и незасићених ацикличних 
угљоводоника (реакција са калијум-перманганатом). 
Вежба V: састављање модела молекула угљоводоника, 
писање структурних формула и именовање угљводоника 

ХЕ. 1.3.1. 
ХЕ.1.3.1. 
ХЕ1.3.3.. 
ХЕ.2.1.4. 
ХЕ.2.3.1. 
ХЕ.3.3.1. 
ХЕ.3.3.2. 
ХЕ.3.3.3. 

. 
 

 

- монолошка, дијалошка, 
демонстративна, експериментално-
лабораторијска 
 
-фронтални, индивидуални, групни, 
рад у пару 

 
-уџбеник, радна свеска прибор и 
материјал за оглед 

 

--упоређивање 
растворљивости 
супстанци 
-бележење резултата 
-извођење закључака 
-дискусија 

 ОРГАНСКА 
ЈЕДИЊЕЊА СА 
КИСЕОНИКОМ 

Алкохоли – номеклатура, својства и примена. 
Карбоксилне киселине – номенклатура, својства и 
примена. Масне киселине. 
Естри – номеклатура, својства и примена. 
Демонстрациони огледи: 
добијање алкохола алкохолним врењем; доказивање 
киселости карбоксилних киселина; 
лабораторијско добијање и испитивање својстава етил-
етаноата. 
Лабораторијска вежба VI: физичка и хемијска својства 
органских једињења са кисеоником; испитивање 
растворљивости алкохола 
и карбоксилних киселина са различитим бројем атома 
угљеника у молекулу у води и неполарном растварачу; 
реакција етанске и лимунске киселине са натријум-
хидрогенкарбонатом 

ХЕ.1.3.1. 
ХЕ.1.3.2. 
ХЕ.1.3.3. 
ХЕ.2.1.2. 
ХЕ.2.3.1.. 
ХЕ.3.1.6. 
ХЕ.3.3.1. 
ХЕ.3.3.2 

ХЕ.3.3.3.. 
 

- монолошка, дијалошка, 
демонстративна, експериментално-
лабораторијска 
 
-фронтални, индивидуални, групни, 
рад у пару 
 
-уџбеник, радна свеска, прибор и 
материјал  за огледе 

-посматрање 
-бележење 
-закључивање 
-решавање задатака 
везаних за 
експериментални рад 
-постављање питања, 
дискусија 

БИОЛОШКИ 
ВАЖНА 
ОРГАНСКА 
ЈЕДИЊЕЊА 

Масти и уља. 
Угљени хидрати у прегледу: моносахариди (глукоза и 
фруктоза), дисахариди (сахароза и лактоза), полисахариди 
(скроб и целулоза). 
Амино-киселине. Протеини. 
Витамини. 
Демонстрациони огледи: 
сапонификација масти – сапуни. 
Лабораторијска вежба VII: 
испитивање растворљивост масти и уља, и угљених 
хидрата уводи, доказивање скроба, денатурација протеина 

ХЕ.1.4.1. 
ХЕ.1.4.2. 
ХЕ.2.4.1. 
ХЕ.3.4.1. 
ХЕ.3.4.2. 

. 
 

- монолошка, дијалошка, 
демонстративна, експериментално-
лабораторијска 
-фронтални, индивидуални, групни, 
рад у пару 
-уџбеник, радна свеска,  прибор и 
материјал за оглед 

- слушање 
- постављање питања, -  
дискусија 
- закључивање 
-посматрање 
-бележење 
-решавање задатака 
везаних за 
експериментални рад,  
- извођење огледа 

 ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ И 
ЗЕЛЕНА ХЕМИЈА 

Загађивачи, загађујуће супстанце и последице загађивања. 
Рециклажа. 
Зелена хемија. 

ХЕ.1.5.1. 
. 

- монолошка, дијалошка, 
демонстративн 
-фронтални, индивидуални, групни, 
рад у пару 
-уџбеник, радна свеска  

- слушање 
- посматрање 
- бележење 
- постављање питања, 
дискусија, 
закључивање 
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Предмет: Техника и технологија Разред: 5. разред Фонд: 72 часа годишње 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ  САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Ж
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-описује улогу технике, технологије и 
иновација у развоју заједнице и њихово 
повезивање 
−разликује основна подручја човековог рада, 
производње и пословања у техничко-
технолошком подручју 
−наводи занимања у области технике и 
технологије 
−процењује сопствена интересовања у 
области технике и технологије 
−организује радно окружење у кабинету 
−правилно и безбедно користи техничке 
апарате и ИКТ уређаје у животном и радном 
окружењу 

- Појам, улога и значај технике и 
технологије на развој друштва и 
животног окружења. 
Подручја човековог рада и 
производње, занимања и послови у 
области технике и технологије. 
Правила понашања и рада у кабинету. 
Организација радног места у 
кабинету и примена мера заштите на 
раду. 
Коришћење техничких апарата и ИКТ 
уређаја у животном и радном 
окружењу. 
 
 

- Информатика и рачунарство, 

Математика, Биологија, Географија, 
Ликовна култура  
У договору са предметним 
наставницима ће се остварити 
хоризонтална корелација у виду 
коришћења примера из живота. 
Навођењем  паралеле међу 
градивом. Са наставником ликовног 
у виду коришћењ материјала и 
облика. ИКТ у сарадњи са 
наставником информатике, 
обрађивати сличне примере и теме 
Предузетничка компетенција се 
кроз пројектну наставу релизје 
 КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 
.-вештина комуникације 
-. рад са подацима и информацијама  
-дигитална компетенција  
-вештина сарадње  
- -брига за здравље  
 -предузетничка компетенција  

Метода 
разговора,мето
да посматрања, 
аудиовизуелна 
метода.Продук
тивна метода. 
Фронтални 
облик рада, 
групни облик и 
индивидуални 
облик. 

Узоци и 
збирке 
материјала, 
уџбеник, 
шеме и 
цртежи, 
урађене 
презентације, 
аудио 
визуелна 
средства 

Разговор, 
анализа, 
демонстрација 
практичан рад 
 

Активност 
ученика на 
часу, 
правилно 
расуђивање, 
оригинална 
решења и 
идеје. 
 

 

 С
А

О
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− процени како би изгледао живот људи без 
саобраћаја 

− класификује врсте саобраћаја и 
саобраћајних средстава према намени 

− наводи професије у подручју рада 
саобраћај 

− направи везу између савременог саобраћаја 
и коришћења информационих технологија 

− разликује безбедно од небезбедног 
понашања пешака, возача бицикла и 
дечијих возила 

− правилно се понаша као пешак, возач 
бицикла и дечијих возила у саобраћају  

− користи заштитну опрему за управљање 
бициклом и дечијим возилима  

− аргументује неопходност коришћења 
сигурносних појасева  на предњем и  
задњем седишту аутомобила и увек их 
користи као путник  

− повеже место седења у аутомобилу са 
узрастом ученика 

− одговорно се понаша као путник у возилу  
− показује поштовање према другим 

учесницима у саобраћају 
− анализира симулирану саобраћајну незгоду 

на рачунару и идентификује ризично 
понашање пешака и возача бицикла 

- Улога, значај и историјски развој 
саобраћаја. 
Врсте саобраћаја и саобраћајних 
средстава према намени. 
Професије у подручју рада 
саобраћај. 
Употреба информационих 
техологија у савременом саобраћају  
Саобраћајна сигнализација – изглед 
и правила поступања. 
Правила и прописи кретања пешака, 
возача бицикла и дечијих возила 
(ролери, скејт, тротинет) у 
саобраћају – рачунарска симулација 
и саобраћајни полигон. 
Обавезе и одговорност деце као 
учесника у саобраћају. 
Заштитна опрема потребна за 
безбедно управљање бициклом и 
дечијим возилима. 

- Информатика и рачунарство 

Математика, Биологија, Географија, 
Ликовна култура  
У договору са предметним 
наставницима ће се остварити 
хоризонтална корелација у виду 
коришћења примера из живота. 
Навођењем  паралеле међу 
градивом. Са наставником ликовног 
у виду коришћењ материјала и 
облика. ИКТ у сарадњи са 
наставником информатике, 
обрађивати сличне примере и теме 
Предузетничка компетенција се 
кроз пројектну наставу релизје 
КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 
.-вештина комуникације 
-. рад са подацима и информацијама  
-дигитална компетенција  
-решавање проблема  
-вештина сарадње  
-брига за здравље  
-еколошка компетенција  
-предузетничка компетенција 

Метода 
разговора,посм
атрање и тест 
метода. 
Групни рад и 
појединачни  

Очигледна(са
обраћајна 
табла,саобраћ
ајни 
знаци,тестови)
. 
; могу се 
користити 
полигони у 
оквиру школе 
или 
саобраћајне 
макете које 
могу израдити 
и ученици на 
редовним 
часовима или 
у раду 
слободних 
активности 

Разговор, 
анализа, 
демонстрација 
практичан рад 

Активност на 
часу.Обим 
стечаног 
знања и 
примена 
истих у 
свкодневном 
животу. 
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− - самостално црта скицом и техничким 
цртежом фигуру 

− правилно чита технички цртеж 
− преноси податке између ИКТ уређаја 
− примењује основне поступке обраде 

дигиталне слике на рачунару 
− користи текст процесор за креирање 

документа са графичким елементима 
− користи Интернет сервисе за претрагу и 

приступање online ресурсима 
− преузима одговорност за рад 
представи идеје и планове за акције које 
предузима користећи савремену 
информационо-комуникациону технологију и 
софтвер 

Прибор за техничко цртање (оловка, 
гумица, лењир, троуглови, шестар). 
Формати цртежа (А3, А4). Размера. 
Типови и дебљине линија (пуна дебела 
линија; пуна танка линија; пуна танка 
линија извучена слободном руком; 
испрекидана танка линија; црта-тачка-
црта танка линија). 
Геометријско цртање (цртање 
паралелних правих, цртање нормале на 
дату праву, цртање углова помоћу 
лењира и троуглова). Елементи 
котирања (помоћна котна линија, котна 
линија, показна линија, котни 
завршетак, котни број – вредност). 
Цртање одговарајуће фигуре са 
елементима (типови линија, размера и 
котирање).  
Пренос података између ИКТ уређаја 
(рачунар, таблет, smartphone, 
дигитални фотоапарат). Апликација за 
дигиталну обраду слике. Операције 
подешавања осветљености и контраста 
слике. Промена величине/резолуције 
слике, издвајање дела слике. 
Креирање документа у текст 
процесору. Форматирање текста, 
уметање слике и графике. 
Интернет претрага и приступ online 
ресурсима. 

- Информатика и рачунарство 

Математика 
Биологија 
Географија 
Ликовна култура  
У договору са предметним 
наставницима ће се остварити 
хоризонтална корелација у виду 
коришћења примера из живота. 
Навођењем  паралеле међу 
градивом. Са наставником ликовног 
у виду коришћењ материјала и 
облика. ИКТ у сарадњи са 
наставником информатике, 
обрађивати сличне примере и теме 
Предузетничка компетенција се 
кроз пројектну наставу релизје 

 

 КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 
.-ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ 
-. РАД СА ПОДАЦИМА И 
ИНФОРМАЦИЈАМА  
-ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА  
-РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА  
-ВЕШТИНА САРАДЊЕ  
-БРИГА ЗА ЗДРАВЉЕ  
-ЕСТЕТСКА КОМПЕТЕНЦИЈА 
 -ПРЕДУЗЕТНИЧКА 
КОМПЕТЕНЦИЈА 

Графичка 
метода,продукт
ивна 
метода,метода 
разговора.Мето
да  
демонстрације. 
Продуктивна 
метода(рад са 
рачунаром). 
Раду пару и 
ндивидуални 
рад 

Уџбеник и 
рачунари. 
Прибор за 
техничко 
цртање 
 

Израда 
техничких 
цртежа, 
оспособљавање 
за техничку 
писменост 
Практичан рад 
на 
рачунарима(пов
езивање у 
конфигурацију,с
тартовање,позив
ање 
програма,рад са 
периферним 
јединицама,иск
ључивње 
рачунара). 
 

Све поменуте 
активности 
вредновати 
према 
правилнику о 
оцењивању,п
лус активност 
учника на 
часу. 
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− повезује својства природних материјала са 
применом 

− објасни технологије прераде и обраде 
дрвета и коже, производње текстила и 
папира 

− сече, спаја и врши заштиту папира, 
текстила, коже и дрвета 

− правилно и безбедно користи алате и 
прибор за ручну механичку обраду (маказе, 
моделарска тестера, брусни папир, стега) 

− направи план израде једноставног 
производа и план управљања отпадом 

− самостално израђује једноставан модел  
 

Природни ресурси на Земљи. 
Управљање отпадом (рециклажа; 
заштита животне средине). 
Врсте, својства и примена 
природних материјала. 
Технологија прераде и обраде 
дрвета. 
Технологија прераде и обраде коже. 
Текстилна технологија. 
Технологија производње папира. 
Поступци ручне обраде и спајања 
папира, текстила, коже и дрвета – 
сечење/резање, спајање (лепљење) и 
заштита (лакирање). 

Коришћење алата и прибора за ручну 
обраду и спајање папира, текстила, 
коже и дрвета – маказе, моделарска 
тестера, брусни папир, стега.

- Информатика и рачунарство 

Математика 
Биологија 
Географија 
Ликовна култура  
У договору са предметним 
наставницима ће се остварити 
хоризонтална корелација у виду 
коришћења примера из живота. 
Навођењем  паралеле међу 
градивом. Са наставником ликовног 
у виду коришћењ материјала и 
облика. ИКТ у сарадњи са 
наставником информатике, 
обрађивати сличне примере и теме 
Предузетничка компетенција се 
кроз пројектну наставу релизје 
 КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 
.-вештина комуникације 
-. рад са подацима и информацијама  
-дигитална компетенција  
-решавање проблема  
-вештина сарадње  
-брига за здравље  
-естетска компетенција 
 -предузетничка компетенција 

Метода 
разговора,мето
да посматрања, 
аудиовизуелна 
метода.Продук
тивна метода. 
Фронтални 
облик рада, 
групни облик и 
индивидуални 
облик. 
 
 

Прибор и алат 
за обраду лако 
обрадивих 
материјала. 
Помоћна 
наставна 
средства.Приб
ор за техничко 
цртање, 
конструкторск
и комплет. 
 

Активно 
учествовање на 
радном месту уз 
примену раније 
утврђених 
правила.Примен
а алата у 
реализацији 
радних 
операција и 
примена мера 
заштите на раду. 
Распремање 
радних места и 
одлагање 
алата.Израда 
скице и 
техничког 
цртежа и 
склапање 
модела на 
основу урађене 
документације. 
 

Подразумева 
све ставке из 
области 
активности уз 
додатак 
квалитета 
урађених 
радних 
операција. 
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Предмет: Техника и технологија Разред: 6. разред Фонд: 72 часа годишње 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ  САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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-повеже развој грађевинарства и значај 
урбанизма у побољшању услова 
живљења; 
- анализира карактеристике савремене 
културе становања; 
- класификује кућне инсталације на 
основу њихове намене; 
 

- Значај и развој грађевинарства. 
Просторно и урбанистичко 
планирање. 
Култура становања у: урбаним и 
руралним срединама, објектима за 
индивидуално и колективно 
становање, распоред просторија, 
уређење стамбеног простора. 
Кућне инсталације.  
 

- Информатика и рачунарство, 

Математика, Биологија, Географија, 
Ликовна култура  
У договору са предметним 
наставницима ће се остварити 
хоризонтална корелација у виду 
коришћења примера из живота. 
Навођењем  паралеле међу градивом. 
Са наставником ликовног у виду 
коришћењ материјала и облика. ИКТ у 
сарадњи са наставником информатике, 
обрађивати сличне примере и теме 
Предузетничка компетенција се кроз 
пројектну наставу релизје 
 КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 
.-вештина комуникације 
-. рад са подацима и информацијама  
-дигитална компетенција  
-вештина сарадње  
- -брига за здравље  
 -предузетничка компетенција  

Метода 
разговора, 
графичка 
метода. 
 
Фронтални 
облик рада, 
индивидуал
ни облик 

Уџбеник,прибор 
за техничко 
цртање. 

На бази приазаних 
снимака покушати 
направити пресек 
стилова градње од 
најстаријих до 
најсавременијих 
објеката.По 
могућности 
захтевати од 
ученика да направе 
закључак о врстама 
грађевинских 
материјала који су 
се користили и који 
се данас користе. На 
бази препознавања 
симболике урдити 
сопствену визију 
ентеријера 
стамбеног простора. 

Активност 
ученика на 
часу, 
правилно 
расуђивање, 
оригинална 
решења и 
идеје 
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-класификује врсте саобраћајних 
објеката према намени; 
- повезује неопходност изградње 
прописне инфраструктуре са 
безбедношћу учесника у саобраћају; 
- повезује коришћење информационих 
технологија у саобраћајним објектима са 
управљањем и безбедношћу путника и 
робе; 
- демонстрира правилно и безбедно 
понашање и кретање пешака и возача 
бицикла на саобраћајном полигону и/или 
уз помоћ рачунарске симулације; 
 

- Саобраћајни системи.  
Саобраћајни објекти.  
Управљање саобраћајном 
сигнализацијом.  
Правила безбедног кретања пешака 
и возача бицикла у јавном 
саобраћају.  

- Информатика и рачунарство, 

Математика, Биологија, Географија, 
Ликовна култура  
У договору са предметним 
наставницима ће се остварити 
хоризонтална корелација у виду 
коришћења примера из живота. 
Навођењем  паралеле међу градивом. 
Са наставником ликовног у виду 
коришћењ материјала и облика. ИКТ у 
сарадњи са наставником информатике, 
обрађивати сличне примере и теме 
Предузетничка компетенција се кроз 
пројектну наставу релизје 
 КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 
.-вештина комуникације 
-. рад са подацима и информацијама  
-дигитална компетенција  
-вештина сарадње  
- -брига за здравље  
 -предузетничка компетенција  

Метода 
разговора;  
Посматрања 
и 
демонстрац
ије  
презентациј
а 
Фронтални 
облик рада. 
Групни 
облик, 
 

Уџбеник,двд 
пројекције. 
Презентација на 
рачунару  
 

Кроз разговор 
закључити о 
усвојеним 
чињеницама и 
специфичностима 
инфраструктуре 
појединих 
саобраћајних 
система. 
 

Активност на 
часу.Обим 
стечаног 
знања и 
примена 
истих у 
свкодневном 
животу. 
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- скицира просторни изглед грађевинског 
објекта; 
- чита и црта грађевински технички 
цртеж уважавајући фазе изградње 
грађевинског објекта уз примену 
одговарајућих правила и симбола; 
- користи рачунарске апликације за 
техничко цртање, 3Д приказ 
грађевинског објекта и унутрашње 
уређење стана уважавајући потребе 
савремене културе становања; 
- самостално креира дигиталну 
презентацију и представља је; 
 

Приказ грађевинских објеката и 
техничко цртање у грађевинарству. 
Техничко цртање помоћу рачунара. 
Представљање идеја и решења уз 
коришћење дигиталних 
презентација  

- Информатика и рачунарство, 

Математика, Биологија, Географија, 
Ликовна култура  
У договору са предметним 
наставницима ће се остварити 
хоризонтална корелација у виду 
коришћења примера из живота. 
Навођењем  паралеле међу градивом. 
Са наставником ликовног у виду 
коришћењ материјала и облика. ИКТ у 
сарадњи са наставником информатике, 
обрађивати сличне примере и теме 
Предузетничка компетенција се кроз 
пројектну наставу релизје 
 КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 
.-вештина комуникације 
-. рад са подацима и информацијама  
-дигитална компетенција  
-вештина сарадње  
- -брига за здравље  
 -предузетничка компетенција  

Графичка 
метода,прод
уктивна 
метода,мето
да 
разговора.М
етода  
демонстрац
ије. 
Продуктивн
а метода(рад 
са 
рачунаром). 
Раду пару и 
ндивидуалн
и рад 

Уџбеник и 
рачунари. 
Прибор за 
техничко 
цртање 
 

Израда техничких 
цртежа, 
оспособљавање за 
техничку писменост 
Практичан рад на 
рачунарима( 

Све поменуте 
активности 
вредновати 
према 
правилнику о 
оцењивању,п
лус активност 
учника на 
часу. 
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класификује грађевинске материјале 
према врсти и својствима и процењује 
могућности њихове примене;  
- повезује коришћење грађевинских 
материјала са утицајем на животну 
средину;  
- повезује алате и машине са врстама 
грађевинских и пољопривредних радова; 
- реализује активност која указује на 
важност рециклаже; 
- образложи на примеру коришћење 
обновљивих извора енергије и начине 
њиховог претварања у корисне облике 
енергије;  
- правилно и безбедно користи уређаје за 
загревање и климатизацију простора; 
- повезује значај извођења топлотне 
изолације са уштедом енергије; 
- повезује гране пољопривреде са 
одређеном врстом производње хране;  
- описује занимања у области 
грађевинарства, пољопривреде, 
производње и прераде хране; 
- изради модел грађевинске машине или 
пољопривредне машине уз примену мера 
заштите на раду; 

Подела, врсте и карактеристике 
грађевинских материјала. 
Техничка средства у 
грађевинарству и пољопривреди. 
Организација рада у грађевинарству 
и пољопривреди. 
Обновљиви извора енергије и мере 
за рационално и безбедно 
коришћење топлотне енергије. 
Рециклажа материјала у 
грађевинарству и пољопривреди и 
заштита животне средине 
Моделовање машина и уређаја у 
грађевинарству, пољопривреди или 
модела који користи обновљиве 
изворе енергије 

- Информатика и рачунарство, 

Математика, Биологија, Географија, 
Ликовна култура  
У договору са предметним 
наставницима ће се остварити 
хоризонтална корелација у виду 
коришћења примера из живота. 
Навођењем  паралеле међу градивом. 
Са наставником ликовног у виду 
коришћењ материјала и облика. ИКТ у 
сарадњи са наставником информатике, 
обрађивати сличне примере и теме 
Предузетничка компетенција се кроз 
пројектну наставу релизје 
 КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 
.-вештина комуникације 
-. рад са подацима и информацијама  
-дигитална компетенција  
-вештина сарадње  
- -брига за здравље  
 -предузетничка компетенција  

Метода 
разговора,м
етода 
посматрања, 
аудиовизуел
на 
метода.Прод
уктивна 
метода. 
Фронтални 
облик рада, 
групни 
облик и 
индивидуал
ни облик. 
 
 

Прибор и алат 
за обраду лако 
обрадивих 
материјала. 
Помоћна 
наставна 
средства.Прибо
р за техничко 
цртање, 
конструкторски 
комплет. 
 

Активно 
учествовање на 
радном месту уз 
примену раније 
утврђених 
правила.Примена 
алата у реализацији 
радних операција и 
примена мера 
заштите на раду. 
Распремање радних 
места и одлагање 
алата.Израда скице 
и техничког цртежа 
и склапање модела 
на основу урађене 
документације. 
 

Подразумева 
све ставке из 
области 
активности уз 
додатак 
квалитета 
урађених 
радних 
операција. 
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Предмет: Техника и технологија Разред: 7. разред Фонд: 72 часа годишње 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ  САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Ж
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– повеже развој машина и њихов допринос 
подизању квалитета 
живота и рада; 
– повеже ергономију са здрављем и 
конфором људи при употреби техничких 
средстава; 
– анализира да ли је коришћење одређене 
познате технике и технологије у складу са 
очувањем животне средине; 
– истражи могућности смањења трошкова 
енергије у домаћинству 

Појам, улога и развој машина и 
механизама. 
Потрошња енергије у 
домаћинству и могућности 
уштеде. 
Утицај дизајна и правилне 
употребе техничких средстава на 
здравље људи. 
Зависност очувања животне 
средине од технологије. 
Професије (занимања) у области 
машинства. 

Информатика и рачунарство 
У договору са предметним наставницима 
ће се остварити хоризонтална корелација 
у виду коришћења примера из живота. 
Навођењем  паралеле међу градивом. 
ИКТ у сарадњи са наставником 
информатике, обрађивати сличне 
примере и теме  
 КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО 
УЧЕЊЕ 
.-ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ 
-. РАД СА ПОДАЦИМА И 
ИНФОРМАЦИЈАМА  
-ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА  
-ВЕШТИНА САРАДЊЕ 
 -БРИГА ЗА ЗДРАВЉЕ 

Метода 
разговора, 
посматрања 
,демонстрациј
а.  Фронтални 
облик, рад у 
пару. 

Уџбеник, пп 
презентација. 

На основу знања 
из претходних 
разреда о 
ресурсима, увести 
ученике у основе 
трансформације 
материје и 
енергије, 
пренос и 
трансформација 
оптерећења и 
кретања. 

Активност на 
часу. На бази 
разговора и 
тест методе 
стећи увид у 
обим 
стечених 
знања. 
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– разликује врсте транспортних машина; 
– повезује занимања у области машинства 
са сопственим интересовањима; 
– повеже подсистеме код возила друмског 
саобраћаја са њиховом улогом; 
– провери техничку исправност бицикла; 
– демонстрира поступке одржавања 
бицикла или мопеда; 

Машине спољашњег и 
унутрашњег транспорта. 
Подсистеми код возила друмског 
саобраћаја (погонски, преносни, 
управљачки, кочиони). 
Исправан бицикл/мопед као битан 
предуслов безбедног учешћа у 
саобраћају. 

Метода 
разговора,пос
матрања и 
демонстрације
.Практичан 
рад. 

Уџбеник, пп 
презентације, 
бицикл 
 

Уз помоћ 
мултимедије 
упознати ученике 
са машинама и 
њиховим главним 
карактеристикама 
спољашњег  и 
унутрашњег 
транспорта; 
Оспособити 
ученике да 
самостално 
провере и подесе 
техничку 
исправност 
бицикла 

Активност 
ученика, 
прецизност у 
примени 
стандарда 
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– самостално црта скицом и техничким 
цртежом предмете користећи ортогонално 
и просторно приказивање; 
– користи CAD технологију за креирање 
техничке документације; 
– образложи предности употребе 3D 
штампе у изради тродимензионалних 
модела и макета; 
– управља моделима користећи рачунар; 
– објасни улогу основних компоненти 
рачунара, таблета, паметних телефона и 
осталих савремених ИКТ уређаја; 
-објасни улогу и значај вештачке 
интелигенције и примену у свакодневном 
животу  
 

Специфичности техничких 
цртежа у машинству. 
Ортогонално и просторно 
приказивање предмета. 
Коришћење функција и алата 
програма за CAD. 
Употреба 3D штампе у изради 
тродимензионалних модела и 
макета. 
Основне компоненте ИКТ 
уређаја. 
Управљање и контрола 
коришћењем рачунарске технике 
и интерфејса 
Вештачка интелигенција – 
појмови; примери технологија 
управљаних вештачком 
интелигенцијом. 
 

Информатика и рачунарство 
Математика, Ликовна култура  
У договору са предметним наставницима 
ће се остварити хоризонтална корелација 
у виду коришћења примера из живота. 
Навођењем  паралеле међу градивом. Са 
наставником ликовног у виду коришћењ 
материјала и облика.. ИКТ у сарадњи са 
наставником информатике, обрађивати 
сличне примере и теме Предузетничка 
компетенција се кроз пројектну наставу 
релизје 
 КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО 
УЧЕЊЕ 
.-ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ 
-. РАД СА ПОДАЦИМА И 
ИНФОРМАЦИЈАМА  
-ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА  
-ВЕШТИНА САРАДЊЕ  
-РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА  

Метода 
разговора,пос
матрања 
,демонстрациј
а.  Фронтални 
облик , 
индивидуални 
облик. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Уџбеник, 
рачунари,гото
ви програми 
са 
презентацијам
а . 

Самосталан рад 
ученика на 
рачунару уз 
коришћење 
спољашњих 
јединица,рад у 
флеш систему. 
На основу 
усвојених знања 
ученика из 
техничког цртања 
у претходним 
разредима. 

Активност 
ученика и 
правилан рад 
на рачунару 
уз 
одговарајуће 
белешке 
непознатих 
садржаја; 
Прецизност и 
уредност 
техничких 
црежа. 
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– аргументује значај рационалног 
коришћења расположивих ресурса на 
Земљи; 
– идентификује материјале који се користе 
у машинству и на основу њихових 
својстава процењује могућност примене; 
– користи прибор за мерење у машинству 
водећи рачуна о прецизности мерења; 
– врши операције обраде материјала који 
се користе у машинству, помоћу 
одговарајућих алата, прибора и машина и 
примени 
одговарајуће мере заштите на раду; 
– објасни улогу одређених елемената 
машина и механизама на 
једноставном примеру; 
– образложи значај примене савремених 
машина у машинској 
индустрији и предности роботизације 
производних процеса; 
– објасни основе конструкције робота; 
– класификује погонске машине – моторе и 
повеже их са њиховом применом 

Рационално коришћење ресурса 
на Земљи и очување и заштита 
животне средине. 
Материјали у машинству 
(пластика, метали, легуре и др.). 
Мерење и контрола – појам и 
примена мерних средстава 
(мерила). 
Технологија обраде материјала у 
машинству (обрада материјала 
са и без скидања струготине, 
савремене технологије обраде). 
Елементи машина и механизама 
(елементи за везу, елементи за 
пренос снаге и кретања, 
специјални елементи). 
Производне машине: врсте, 
принцип рада, појединачна и 
серијска производња. 
Појам, врсте, намена и 
конструкција робота (механика, 
погон и 
управљање). 
Погонске машине – мотори 
(хидраулични, пнеуматски, 
топлотни). 
Моделовање погонских машина 
и/или школског мини робота 

Информатика и рачунарство 
Физика ;Хемија 
У договору са предметним наставницима 
ће се остварити хоризонтална корелација 
у виду коришћења примера из живота. 
Навођењем  паралеле међу градивом. 
ИКТ у сарадњи са наставником 
информатике, обрађивати сличне 
примере и теме Предузетничка 
компетенција се кроз пројектну наставу 
релизје 
 КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО 
УЧЕЊЕ 
.-ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ 
-. РАД СА ПОДАЦИМА И 
ИНФОРМАЦИЈАМА  
-ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА  
-ВЕШТИНА САРАДЊЕ  
- -БРИГА ЗА ЗДРАВЉЕ  
 -ПРЕДУЗЕТНИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Метода 
разговора,дем
онстрације и 
практичног 
рада. 
Фронтални 
облик и рад у 
паровима. 

Уџбеник,узор
ци 
материјала,ала
т за 
испитивање 
тврдоће и 
чврстоће 
материјала, 
инструменти 
за мерење. 

На бази добијених 
резултата 
одредити 
категорију метала 
на бази тврдоће и 
чврстоће.Извршит
и категоризацију 
метала према 
боји. 
Мерење 
различитих 
димензија. 

Активност 
ученика и 
анализа 
добијених 
резилтата(упо
ређивање са 
табеларним 
приказима). 
Тачност у 
очитавању 
измерених 
величина у 
десетим и 
стотим 
деловима 
милиметра. 
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– самостално/тимски истражи и реши 
задати проблем у оквиру 
пројекта; 
– изради производ у складу са принципима 
безбедности на раду; 
– тимски представи идеју, потупак израде 
и производ; 
– креира рекламу за израђен производ; 
– врши e-коресподенцију у складу са 
правилима и препорукама 
са циљем унапређења продаје; 
– процењује свој рад и рад других на 
основу постављених критеријума 
(прецизност, педантност и сл.). 

Проналажење информација, 
стварање идеје и дефинисање 
задатка. 
Самосталан/тимски рад на 
пројекту. 
Израда техничке документације 
изабраног модела ручно или уз 
помоћ рачунарских апликација. 
Реализација пројекта – израда 
модела коришћењем алата и 
машина у складу са принципима 
безбедности на раду. 
Представљање идеје, поступака 
израде и производа. 
Процена сопственог рада и рада 
других на основу постављених 
критеријума. 
Употреба електронске 
коресподенције са циљем 
унапређења производа. 
Одређивање оквирне цене 
трошкова и вредност израђеног 
модела. 
Креирање рекламе за израђен 
производ. 

Физика ;математика 
У договору а предметним наставницима 
ће се остварити хоризонтална корелација 
у виду коришћења примера из живота. 
Навођењем  паралеле међу градивом. 
ИКТ у сарадњи са наставником 
информатике, обрађивати сличне 
примере и теме  
 КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО 
УЧЕЊЕ 
.-ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ 
-. РАД СА ПОДАЦИМА И 
ИНФОРМАЦИЈАМА  
-ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА  
-ВЕШТИНА САРАДЊЕ  
 

Метода 
разговора,дем
онстрације и 
практичног 
рада. 
Фронтални 
облик и рад у 
паровима; 
Групни рад. 
 

Уџбеник 
,дидактички 
материјали 

Самосталан 
тимски рад на 
пројекту. 

Вредновање 
рада и 
коначног 
производа. 
Као и 
способност 
маркетинга . 
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Предмет: Техника и технологија Разред: 8. разред Фонд: 68 часова годишње 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ  САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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– процени значај електротехнике, 
рачунарства и мехатронике у животном и 
радном окружењу; 
– анализира опасности од неправилног 
коришћења електричних апарата и уређаја 
и познаје поступке пружања прве помоћи; 
– образложи важност енергетске 
ефикасности електричних уређаја у 
домаћинству; 
– повеже професије (занимања) у области 
електротехнике и мехатронике са 
сопственим интересовањима; 

 

-Увод у електротехнику, 
рачунарство и мехатронику. 
-Електрична инсталација-опасност 
и мере заштите. 
-Примена електричних апарата и 
уређаја у домаћинству, штедња 
енергије и енергетска ефикасност. 
-Професије (занимања) у области 
електротехнике и мехатронике. 

Информатика и рачунарство 
Математика, Физика 
У договору са предметним 
наставницима ће се остварити 
хоризонтална корелација у виду 
коришћења примера из живота. 
Навођењем  паралеле међу градивом. 
ИКТ у сарадњи са наставником 
информатике, обрађивати сличне 
примере и теме. 
КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 
-ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ 
- РАД СА ПОДАЦИМА И 
ИНФОРМАЦИЈАМА 
-ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
-ВЕШТИНА САРАДЊЕ 
-БРИГА ЗА ЗДРАВЉЕ 

Метода 
разговора, 
посматрања, 
демонстрација
.  Фронтални 
облик, рад у 
пару. 

Уџбеник, пп 
презентација, 
Интернет, 
различите 
апликације за 
симулацију. 

Уз помоћ 
различитих медија 
приказати развој 
ових грана технике 
као и њихову 
међусобну по- 
везаност. Путем 
примера 
анализирати утицај 
развоја наведених 
области на савремен 
начин живота. 
Упознати са 
занимањима из ове 
облласти. 

Активност на 
часу. На бази 
разговора и 
тест методе 
стећи увид у 
обим 
стечених 
знања. 
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– упореди карактеристике електричних и 
хибридних саобраћајних средстава са 
конвенционалним; 
– разуме значај електричних и 
електронских уређаја у саобраћајним 
средствима; 
– користи доступне телекомуникационе 
уређаје и сервисе; 

-Саобраћајна средства на 
електропогон − врсте и 
карактеристике. 
-Хибридна возила. 
-Електрични и електронски уређаји 
у саобраћајним средствима. 
-Основи телекомуникација. 

Метода 
разговора,пос
матрања и 
демонстрације
. 
Истраживачки 
рад, пројектна 
метода.Практ
ичан рад. 

Уџбеник, пп 
презентације, 
софтвете за 
демонстрацију 
рада, 
 

Преглед 
карактеристика 
класичних 
саобраћајних 
средстава треба 
заокружити 
електронским 
подсистемима, као и 
конструк- 
цијама и 
функцијама 
средстава на 
електрични погон и 
хибридних возила. 

Активност 
ученика,прец
изност и 
степену 
усвојених 
исхода 
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– класификује компоненте ИКТ уређаја 
према намени; 
– процени значај управљања процесима и 
уређајима помоћу ИКТ; 
– црта електричне шеме правилно 
користећи симболе; 
– користи софтвере за симулацију рада 
електричних кола; 
– састави електромеханички модел и 
управља њиме помоћу 
интерфејса; 
 

-Основне компоненте ИКТ уређаја. 
-Управљање процесима и стварима 
на даљину помоћу ИКТ. 
-Основни симболи у 
електротехници. 
-Рачунарски софтвери за 
симулацију рада електричних кола. 
-Израда и управљање 
електромеханичким моделом. 

Информатика и рачунарство 
Математика 
Ликовна култура  
У договору са предметним 
наставницима ће се остварити 
хоризонтална корелација у виду 
коришћења примера из живота. 
Навођењем  паралеле међу градивом. 
Са наставником ликовног у виду 
коришћењ материјала и облика. ИКТ 
у сарадњи са наставником 
информатике, обрађивати сличне 
примере и теме Предузетничка 
компетенција се кроз пројектну 
наставу релизје 
 КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 
-вештина комуникације 
- рад са подацима и информацијама  
-дигитална компетенција  
-вештина сарадње  
-решавање проблема  

Метода 
разговора,пос
матрања 
,демонстрациј
а.  Фронтални 
облик , 
индивидуални 
облик. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Уџбеник, 
рачунари,гото
ви програми 
са 
презентацијам
а .Интернет. 

Упознати ученике 
са основним 
симболима и 
ознакама које се 
користе у 
електричним 
шемама и 
оспособити их за 
њихово цртање. 
Демонстрирати рад 
са софтвером за 
симулацију рада 
електричних кола 
примереним узрасту 
и предзнањима 
ученика. Креирати 
вежбу у оквиру које 
ученици цртају 
електричну шему и 
користе рачунарску 
симулацију за 
приказ њеног 
функционисања. 

Активност 
ученика и 
правилан рад 
на рачунару 
уз 
одговарајуће 
белешке 
непознатих 
садржаја; 
Прецизност и 
уредност 
техничких 
црежа. 
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– објасни систем производње, 
трансформације и преноса 
електричне енергије; 
– анализира значај коришћења обновљивих 
извора електричне 
енергије; 
– разликује елементе кућне електричне 
инсталације; 
– повеже електрично и/или електронско 
коло према задатој шеми; 
– користи мултиметар; 
– анализира карактеристике електричних 
машина и повезује их са 
њиховом употребом; 
– класификује електронске компоненте на 
основу намене; 
– аргументује значај рециклаже 
електронских компоненти; 
 

-Електроенергетски систем. 
-Производња, трансформација и 
пренос електричне енергије. 
-Обновљиви извори електричне 
енергије. 
-Електроинсталациони материјал и 
прибор. 
-Кућне електричне инсталације. 
-Састављање електричних кола 
-Коришћење фазног испитивача и 
мерење електричних величина 
мултиметром. 
-Електричне машине. 
-Електротехнички апарати и 
уређаји у домаћинству. 
-Основни електронике. 
-Рециклажа електронских 
компоненти. 

Информатика и рачунарство 
Физика; Хемија 
У договору са предметним 
наставницима ће се остварити 
хоризонтална корелација у виду 
коришћења примера из живота. 
Навођењем  паралеле међу градивом. 
ИКТ у сарадњи са наставником 
информатике, обрађивати сличне 
примере и теме Предузетничка 
компетенција се кроз пројектну 
наставу релизје 
 КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 
-вештина комуникације 
- рад са подацима и информацијама  
-дигитална компетенција  
-вештина сарадње  
- брига за здравље  
 -предузетничка компетенција 

Метода 
разговора,дем
онстрације и 
практичног 
рада. 
Фронтални 
облик и рад у 
паровима. 

Уџбеник,узор
ци 
материјала,ала
т за 
испитивање 
тврдоће и 
чврстоће 
материјала, 
инструменти 
за мерење. 

Упознавање са 
електроенергетским 
системом наше 
земље. 
Производњу, 
трансформацију и 
пренос електричне 
енергије 
објаснити уз помоћ 
мултимедије. 
Упознавање 
електроинсталацион
ог материјала и 
приборае остварити 
применом у 
различитим кон- 
струкцијама 
струјних кола. 

Активност 
ученика и 
анализа 
добијених 
резилтата(упо
ређивање са 
табеларним 
приказима). 
Тачност у 
очитавању 
измерених 
величина у 
десетим и 
стотим 
деловима 
милиметра. 
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-самостално/тимски истражује и 
осмишљава пројекат; 
-креира документацију, развије и представи 
бизнис план производа; 
-састави производ према осмишљеном 
решењу; 
-састави и управља једноставним 
школским роботом уз примену вештачке 
интелигенције;  
-представи решење готовог 
производа/модела; 
-процењује свој рад и рад других и 
предлаже унапређење реализованог 
пројекта. 
 

-Моделовање електричних машина 
и уређаја. 
-Огледи са електропанелима. 
-Коришћење интерфејса за 
управљање помоћу рачунара. 
-Израда и коришћење једноставног 
школског робота управљаним 
вештачком интелигенцијом. 
Рад на пројекту: 
– израда производа/модела; 
– управљање моделом; 
– представљање производа/модела 

Физика ;математика 
У договору са предметним 
наставницима ће се остварити 
хоризонтална корелација у виду 
коришћења примера из живота. 
Навођењем  паралеле међу градивом. 
ИКТ у сарадњи са наставником 
информатике, обрађивати сличне 
примере и теме  
 КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 
-вештина комуникације 
- рад са подацима и информацијама  
-дигитална компетенција  
-вештина сарадње  

Метода 
разговора,дем
онстрације и 
практичног 
рада. 
Фронтални 
облик и рад у 
паровима; 
Групни рад. 
 

Уџбеник 
,дидактички 
материјали 

Самосталан тимски 
рад на пројекту. 

Вредновање 
рада и 
коначног 
производа. 
Као и 
способност 
маркетинга . 
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Предмет: информатика и рачунарство Разред:  пети разред Фонд часова: 36 часова годшње 

Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВ
НА 

СРЕДСТВ
А 

АКТИВНОСТИ 
ПРАЋЕЊЕ 
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

И
К

Т 10 

- Наведе примену информатике и рачунарства у 
савременомживоту 

- Правилно користи ИКТ уређаје 
- Именује основне врсте и компоненте ИКТ 

уређаја 
- Прави разлику између хардвера софтвера и 

сервиса 

- Прилагоди радно окружење кроз основна 
подешавања 

- Креира дигиталну слику и примени основне 
акције едитовања и форматирања (самостално 
и сараднички) 

- Креира тесктуални  документ и примени 
основне акције едитовања и форматирања 
(самостално и сараднички) 

- Примени алате за снимање и репродукцију 
аудио и видео записа 

- Креира мултимедијалну презентацију и 
примени основне акције едитовања и 
форматирања (самостално и сараднички) 

- Сачува и организује податке  
- Разликује основне типове датотека 

Предмет изучавања 
информатике и 
рачунарства.  
ИКТ уређаји јединство 
хардвера и софтвера.  
Подешавање радног 
окружења. Организација 
података.  
Рад са сликама.  
Рад са текстом. 
Рад са мултимедијом.  
Рад са презентацијама 

ТИО (групни рад, сарадничка 
метода, анализа, синтеза, 
практични радови, 
демонстративна метода, 
пројектна метода) 
Математика, Биологија, 
Географија, Историја(пројектна 
настава, сарадничка метода, 
групни рад , рад у пару, икт 
методе, презентовање) 
Српски језик (хеуристички 
разговор, демонстративна., 
анализа , синтеза, образовне 
игре: квиз, укрштеница, 
мозгалица, игре асоцијације) 
Енглески језик(истраживачке 
метода, демонстративна, 
образовне игре) 
 

Вербална и 
демонстративна 
метода, 
индивидуални и 
тимски рад 
● теоријске 
основе у кратким 
цртама, кроз 
упутства за 
реализацију 
задатака, 
објашњења 
основних 
појмова, 
концепата, 
стратегија у 
циљу развијања 
поступности, 
препозн. и 
установљавања 
личних 
стратегија учења 
код ученика 
● практичан рад 
у групама или 
индивидуално, 
индивидуализац
ија је неопходна 
код конкретног 
задатка за 
проверу 
остварености 
исхода 

Рачунар, 
пројектор, 
интернет, 
одговарају
ћи 
софтвери 

Оспособљавање за 
различите примене 
рачунарске, 
информационе и 
комуникационе 
технологије 
- Развијање 
креативности и 
функционализација 
знања 
- Оспособљавање 
ученика да бира и 
примени најприкладнију 
технологију зависно од 
задатка, области у којој 
примењује или проблему 
који решава 

Реакције 
ученика, 
белешке о 
напредовању 
ученика, 
посматрање 
ученика, уч. 
радови 
 
-Сложеност 
задатака 
треба да 
прати 
развојне 
каракт. 
узраста и 
предзнања са 
којим долазе 
у шести 
разред. 
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- Реагује исправно када дође у потенцијално 
небезбедну ситуацију у коришћењу ИКТ 
уређаја. 

- Доводи у везу значај правилног одлагања 
дигиталног отпада  и заштиту животне 
средине 

- Разликује безбедно од небезбедног, пожељно 
од непожељног понашања на Интернету 

- Реагује исправно када дође у контакт са 
непримереним садржајем или непознатим 
особама путем Интернета 

- Приступа Интернету, самостално претражује, 
проналази информације у дигиталном 
окружењу и преузима их на свој уређај 

- Информацијама на Интернету приступа 
критички 

- Спроводи поступке за заштиту личних 
података и приватности на Интернету 

- Разуме значај ауторских права 
- Препознаје ризик зависноти од технологије и 

доводи га у везу са својим здрављем 
- Рационално управља временом које проводи у 

раду са технологијом и на Интернету 

Употреба ИКТ уређаја на 
одговоран и сигуран начин. 
Правила безбедног рада на 
Интернету. 
Претраживање Интернета 
одабир резултата и 
преузимаее садржаја. 
Заштита приватности 
личних података. 
Заштита здравља , ризик 
зависноти од технологије и 
управљање временом. 
 

ТИО (групни рад, сарадничка 
метода, анализа, синтеза, 

практични радови, 
демонстративна метода, 

пројектна метода) 
Математика, Биологија, 

Географија, Историја(, израда 
плаката, флајера, пројектна 
настава, сарадничка метода, 
групни рад , рад у пару, икт 

методе, презентовање) 
Српски језик (хеуристички 
разговор, демонстративна., 
анализа , синтеза, образовне 

игре: квиз, укрштеница, 
мозгалица, игре асоцијације) 
Енглески језик(истраживачке 

метода, демонстративна, 
образовне игре) 

 

Рачунар, 
пројектор, 
интернет, 
одговарају

ћи 
софтвери 

Формирање ставова 
одговорне комуникације 
и сарадње у дигиталном 
окружењу 
- Развијање свести о 
опасностима и ризицима 
при коришћењу 
интернета 
Оспособљавање за 

одговорну примену 
препорука заштите 
здравља, безбедности, 
личне и приватности 
других у свакодневном 
раду у дигиталном 
окружењу 
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- Изводи скуповне операције уније , пресека, 
разлике и правилно употребљава одговарајуће 
скуповне ознаке. 

- Зна алгоритме аритметике писмено сабирање, 
одузимање, множење, дељење, дељење са 
остатком, Еуклидов алгоритам, и 
интерпретира их алгоритамски 

- Наведе редослед корака у решавању 
једноставног логичког проблема 

- Креира једноставан рачунарски програм у 
визуелном окружењу 

- Сврсисходно примењује програмске структуре 
и блокове наредби 

- Користи математичке операторе за 
израчунавање 

- Објасни сценарио иалгоритам пројекта 

- Анализира и дискутује програм 
- Проналази и отклања грешке у програму 
-  

Увод у логику и скупове 
унија, пресек, разлика и речи 
„и „, „или „, „не „ „сваки“, 
„неки“, „ако“, „онда“... 
Увод у алгоритме 
аритметике: писмено 
сабирање, одузимање, 
множење, дељење, дељење са 
остатком, Еуклидов 
алгоритам,  
Увод у тему програмирања. 
Алати за рад са графичким 
објектима, текстом, звуком и 
видеом. 
Програм – категорије, 
блокови, наредбе 
,инструкције. 
Програмске структуре: 
линијска , разграната, 
циклична. 
 
 

ТИО (проблем метода,  групни 
рад, сарадничка метода, 
анализа, синтеза, практични 
радови, демонстративна 
метода) 
Математика(пројектна настава, 
проблем метода, сарадничка 
метода, групни рад , рад у пару, 
презентовање) 
Српски језик (хеуристички 
разговор, демонстративна., 
анализа, синтеза.) 
 

Рачунар, 
пројектор, 
интернет, 
одговарају
ћи 
софтвери 

 Развијање 
алгоритамског начина 
размишљања и његове 
примене у решавању 
проблема из 
свакодневног живота  
- Развијање логичког 
мишљења и 
креативности 
Оспособљавање за 
креирање једноставних 
програма 
- Развијање техника 
програмирања кроз 
анализирање примера и 
самостално решавање 
базичних алгоритамских 
проблем 
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- Сарађује са осталим члановима групе у 
одабиру теме, прикупљању и обради 
материјала у вези са темом, формулацији и 
представљању резултата и закључака 

- Одабира и примењује тејнике и алате у складу 
са фазама реализације пројекта 

- Наведе кораке и опише поступак решавања  
пројектног задатка 

- Вреднује своју улогу у групи при изради 
пројкетног задатка и активности за које је био 
задужен 

- Поставља резултат свог рада на Интернет , 
ради дељење са другима уз помоћ наставника 

Фазе пројектног задатка од 
израде плана до 
представљања решења. 
Израда пројектног задатка у 
групи и корелацији са другим 
предметима. 
Представљање резултата 
пројектног задатка. 

ТИО (проблем метода,  групни 
рад, сарадничка метода, 
анализа, синтеза, практични 
радови, демонстративна 
метода) 
Математика(пројектна настава, 
проблем метода, сарадничка 
метода, групни рад , рад у пару, 
презентовање) 
Српски језик (хеуристички 
разговор, демонстративна., 
анализа, синтеза.) 
 

Рачунар, 
пројектор,     
интернет, 
одговарају
ћи 
софтвери 

Сарађује са ученицима у 
групи, прикупљање, 
обрада , формулација и 
представљање резултата, 
анализа и синтеза, 
вредновање, постављање 
и дељење пројеката 
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Предмет: информатика и рачунарство Разред: шести разред Фонд часова: 36 часова годишње 

Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 
ПРАЋЕЊЕ 

ОЦЕЊИВ. И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

И
К

Т 10 

- Наведе и разликује делове /компоненте 
дигиталних уређаја 

- Правилно користи дигиталне уређаје 
- Креира чува и проналази датотеке 
- Копира и преноси податке са  екстерних у 

ређаја и меморија на дигиталне уређаје 
- Организација датотека и фасцикли у облаку 

података 

- Уноси текст, познаје и употребљава дигитални 
правопис 

- Уређује , обликује чува тескстуални документ 
- Употребљава фомратирање пасуса  и 

карактера 
- Врши уметање слике и додаје текст на слику 
- Исцртава основне геометријске облике 
- Уметање табеле у текстуални документ 
- Форматира табелу 
- Примени алате за снимање и обраду аудио и 

видео записа 
- Врши претварање /конверзију типова аудио 

датотека 
- Креира мултимедијалну презентацију и 

примени основне акције едитовања и 
форматирања (самостално и сараднички) 

- Разликује појам и одлике квалитетне 
презентације 

- Форматира презентацију (помоћу мастер 
слајда) 

Дигитални уређаји и 
кориснички 
програми. 
Рад са датотекама на 
различитим 
уређајима.  
Рад са текстом. 
Обликовање текста и 
слика. 
Рад са табелама у 
програму за обраду 
текста. 
Рад са табелама, 
обликовање текста и 
слика. 
Рад са звучним и 
видео записом. 
Мултимедијалне 
презентације. 

ТИО (групни рад, сарадничка 
метода, анализа, синтеза, 
практични радови, 
демонстративна метода, 
пројектна метода) 
Математика, Биологија, 
Географија, Историја(пројектна 
настава, сарадничка метода, 
групни рад , рад у пару, икт 
методе, презентовање) 
Српски језик (хеуристички 
разговор, демонстративна., 
анализа , синтеза, образовне 
игре: квиз, укрштеница, 
мозгалица, игре асоцијације) 
Енглески језик(истраживачке 
метода, демонстративна, 
образовне игре) 
 

Вербална и 
демонстративна 
метода, 
индивидуални и 
тимски рад 
● теоријске основе 
у кратким цртама, 
кроз упутства за 
реализацију 
задатака, 
објашњења 
основних појмова, 
концепата, 
стратегија у циљу 
развијања 
поступности, 
препозн. и 
установљавања 
личних стратегија 
учења код ученика 
● практичан рад у 
групама или 
индивидуално, 
индивидуализација 
је неопходна код 
конкретног задатка 
за проверу 
остварености 
исхода 

Рачунар, 
пројектор, 
интернет, 
одговарајући 
софтвери 

Оспособљавање за 
различите примене 
рачунарске, 
информационе и 
комуникационе 
технологије 
- Развијање 
креативности и 
функционализација 
знања 
- Оспособљавање 
ученика да бира и 
примени 
најприкладнију 
технологију зависно 
од задатка, области 
у којој примењује 
или проблему који 
решава 

Реакције 
ученика, 
белешке о 
напредовању 
ученика, 
посматрање 
ученика, уч. 
радови 

 
-Сложеност 
задатака 
треба да 
прати 
развојне 
каракт. 
узраста и 
предзнања са 
којим долазе 
у шести 
разред. 
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- Разуме и разликује врсте рачунарских мрежа 
- Разликује интернет протоколе, домене и 

адресе и употребљава исте 
- Разликује интернет сервисе и зна да их 

користи 
- Користи и креира он лајн упитнике 
- Разликује и користи интернет претраживаче 
- Процењује квалитет и поузданост извора на 

интернету 
- Поштује и штити ауторска права 
- Препознаје видове дигиталног насиља 
- Употребљава превенцију дигиталног насиља 

Појам рачунарске 
мреже. 
Интернет сервиси. 
Креирање он лајн 
упитника. 
Претраживање 
Интернета и ауторска 
права. 
Дигитално насиље 

ТИО (групни рад, сарадничка 
метода, анализа, синтеза, 

практични радови, 
демонстративна метода, 

пројектна метода) 
Математика, Биологија, 

Географија, Историја(, израда 
плаката, флајера, пројектна 
настава, сарадничка метода, 
групни рад , рад у пару, икт 

методе, презентовање) 
Српски језик (хеуристички 
разговор, демонстративна., 
анализа , синтеза, образовне 

игре: квиз, укрштеница, 
мозгалица, игре асоцијације) 
Енглески језик(истраживачке 

метода, демонстративна, 
образовне игре) 

 

Рачунар, 
пројектор, 
интернет, 

одговарајући 
софтвери 

Формирање ставова 
одговорне 
комуникације и 
сарадње у 
дигиталном 
окружењу 
- Развијање свести о 
опасностима и 
ризицима при 
коришћењу 
интернета 
Оспособљавање за 
одговорну примену 
препорука заштите 
здравља, 
безбедности, личне 
и приватности 
других у 
свакодневном раду у 
дигиталном 
окружењу 
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- Зна алгоритме аритметике писмено сабирање, 
одузимање, множење, дељење, дељење са 
остатком, и интерпретира их у програму 

- Зна операције и наредбе корњача графике 
 

- Наведе редослед корака у решавању 
једноставног логичког проблема 

- Креира једноставан рачунарски програм у 
визуелном окружењу 

- Сврсисходно примењује програмске структуре 
и блокове наредбе гранање, условна 
понављања 

- Користи математичке операторе за 
израчунавање 

- Користи колекције података стрингове, 
функције, листе и скупове 

- Анализира и дискутује програм 
- Проналази и отклања грешке у програму 

 

Увод у рачунарски 
програмски  језик. 
Корњача графика. 
Аритметички 
оператори и 
променљиве 
Дељење, гранање 
Контрола тока 
програма. 
Одлучивање у 
програмима 
Условна понављања 
Функције, стрингови, 
листе  и скупови. 
Операције са 
стринговима и 
колекције података. 
 

 
 

ТИО (проблем метода,  групни 
рад, сарадничка метода, 
анализа, синтеза, практични 
радови, демонстративна 
метода) 
Математика(пројектна настава, 
проблем метода, сарадничка 
метода, групни рад , рад у пару, 
презентовање) 
Српски језик (хеуристички 
разговор, демонстративна., 
анализа, синтеза.) 
 

 Развијање 
алгоритамског 
начина размишљања 
и његове примене у 
решавању проблема 
из свакодневног 
живота  
- Развијање логичког 
мишљења и 
креативности 
Оспособљавање за 
креирање 
једноставних 
програма 
- Развијање техника 
програмирања кроз 
анализирање 
примера и 
самостално 
решавање базичних 
алгоритамских 
проблем 
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- Сарађује са осталим члановима групе у 
одабиру теме, прикупљању и обради 
материјала у вези са темом, формулацији и 
представљању резултата и закључака 

- Одабира и примењује тејнике и алате у складу 
са фазама реализације пројекта 

- Наведе кораке и опише поступак решавања  
пројектног задатка 

- Вреднује своју улогу у групи при изради 
пројкетног задатка и активности за које је био 
задужен 

- Процењује успешност пројекта 
- Поставља резултат свог рада на Интернет , 

ради дељење са другима уз помоћ наставника 

Фазе пројектног 
задатка од израде 
плана до представљања 
решења. 
Израда пројектног 
задатка у групи и 
корелацији са другим 
предметима. 
Представљање 
резултата пројектног 
задатка. 

ТИО (проблем метода,  групни 
рад, сарадничка метода, 
анализа, синтеза, практични 
радови, демонстративна 
метода) 
Математика(пројектна настава, 
проблем метода, сарадничка 
метода, групни рад , рад у пару, 
презентовање) 
Српски језик (хеуристички 
разговор, демонстративна., 
анализа, синтеза.) 
 

Рачунар, 
пројектор,  
интернет, 
одговарајући 
софтвери 

Сарађује са 
ученицима у групи, 
прикупљање, обрада 
, формулација и 
представљање 
резултата, анализа и 
синтеза, 
вредновање, 
постављање и 
дељење пројеката, 
пројектне 
активности 
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Предмет: информатика и рачунарство Разред: седми разред Фонд часова: 36 часова годишње 

Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВН
А 

СРЕДСТВА 
АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ 
ОЦЕЊИВ. И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

И
К

Т 10 

- Разликује визуелну презентацију и 
логичку структуру текста. 

- Користи алате за стилско обликовање 
документа и креирање прегледа 
садржаја у програму за обраду текста. 

- Објасни принципе растерске и 
векторске графике и моделе приказа 
боја. 

- Креира растерску слику у изабраном 
програму. 

- Креира векторску слику у изабраном 
програму. 

- Користи алате за уређивање и 
трансформацију слике 

- Креира гиф анимацију 
- Креира видео-запис коришћењем 

алата за снимање екрана 
 

Обележавање логичке структура 
и генерисање  прегледа садржаја 
текстуалног документа  
Карактеристике рачунарске 
графике (пиксел, резолуција, 
RGB CMYK модели приказа боја, 
растерска и векторска графика) 
Рад у програму за растесрку 
графику. 
Рад у програму за векторску 
графику. 
Израда гиф анимација. 
Коришћење алата за снимање 
екрана. 

ТИО (групни рад, сарадничка 
метода, анализа, синтеза, 
практични радови, демонстративна 
метода, пројектна метода) 
Математика, Биологија, 
Географија, Историја(пројектна 
настава, сарадничка метода, групни 
рад , рад у пару, икт методе, 
презентовање) 
Српски језик (хеуристички 
разговор, демонстративна., анализа, 
синтеза, образовне игре: квиз, 
укрштеница, мозгалица, игре 
асоцијације) 
Енглески језик(истраживачке 
метода, демонстративна, образовне 
игре) 
 

Вербална и 
демонстративна 
метода, 
индивидуални и 
тимски рад 
● теоријске 
основе у кратким 
цртама, кроз 
упутства за 
реализацију 
задатака, 
објашњења 
основних 
појмова, 
концепата, 
стратегија у 
циљу развијања 
поступности, 
препозн. и 
установљавања 
личних 
стратегија учења 
код ученика 
● практичан рад 
у групама или 
индивидуално, 
индивидуализац
ија је неопходна 
код конкретног 
задатка за 
проверу 
остварености 
исхода 

Рачунар, 
пројектор, 
интернет, 
одговарајући 
софтвери 

Оспособљавање за 
различите примене 
рачунарске, 
информационе и 
комуникационе 
технологије 
- Развијање 
креативности и 
функционализација 
знања 
- Оспособљавање 
ученика да бира и 
примени 
најприкладнију 
технологију зависно 
од задатка, области 
у којој примењује 
или проблему који 
решава 

Реакције 
ученика, 
белешке о 
напредовању 
ученика, 
посматрање 
ученика, уч. 
радови 

 
-Сложеност 
задатака 
треба да 
прати 
развојне 
каракт. 
узраста и 
предзнања са 
којим долазе 
у шести 
разред. 
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- Разликује појмове  URL, DNS IP 

адреса. 
- Објасни појмове хипервезе и 

хипертекст 
- Креира, форматира и шаље 

електронску пошту. 
- Обавља електронску комуникацију на 

сигуран, етички одговоран и безбедан 
начин водећи рачуна о приватности 

- Садарнички креира и дели документе 
у облаку водећи рачуна о 
одговарајућим нивоима приступа. 

- Подешава хипервезе према делу 
садржаја , другом документу или веб 
локацији. 
 

URL, DNS IP адреса. 
Хипервеза и хипертекст. 
Електронска пошта, креирање 
налога , слање и пријем поште. 
Електронска пошта ( контакти, 
безбедност нежељена пошта) 
Рад на дељеним документима 
(текстуалним документима,    
презентацијама,  упитницима) у 
облаку. 
 

 

ТИО (групни рад, сарадничка 
метода, анализа, синтеза, 
практични радови, демонстративна 
метода, пројектна метода) 
Математика, Биологија, 
Географија, Историја(, израда 
плаката, флајера, пројектна настава, 
сарадничка метода, групни рад , рад 
у пару, икт методе, презентовање) 
Српски језик (хеуристички 
разговор, демонстративна., анализа, 
синтеза, образовне игре: квиз, 
укрштеница, мозгалица, игре 
асоцијације) 
Енглески језик(истраживачке 
метода, демонстративна, образовне 
игре) 
 

Рачунар, 
пројектор,  и

нтернет, 
одговарајући 

софтвери 

Формирање ставова 
одговорне 
комуникације и 
сарадње у 
дигиталном 
окружењу 
- Развијање свести о 
опасностима и 
ризицима при 
коришћењу 
интернета 
Оспособљавање за 
одговорну примену 
препорука заштите 
здравља, 
безбедности, личне 
и приватности 
других у 
свакодневном раду у 
дигиталном 
окружењу 



 

416 

РА
Ч

У
Н

А
РС

ТВ
О

 

16 

- Уз помоћ програмске библиотеке 
текстуалног програмског језика 
исцртава елементе 2Д графике 

- Употребљава петље и генератор 
насумичних бројева за исцртавање 
сложенијих облика. 

- Планира, опише и имплементира 
решење једноставног проблема. 

- Проналази и отклања грешке у 
програму 
 
 

Рад са изабраним текстуалним 
програмским језиком у области 2Д 
графике. 
Основне карактеристике изабране 
графичке библиотеке. 
Методе за исцртавање основних 
геометријских облика. 
Подешавање боје и положаја 
објекта. 
Примена петљи и случајно 
генерисање вредности на 
исцртавање геометријских облика  

ТИО (проблем метода,  групни рад, 
сарадничка метода, анализа, 
синтеза, практични радови, 
демонстративна метода) 
Математика(пројектна настава, 
проблем метода, сарадничка 
метода, групни рад , рад у пару, 
презентовање) 
Српски језик (хеуристички 
разговор, демонстративна., анализа, 
синтеза.) 
 

Рачунар, 
пројектор, и
нтернет, 
одговарајући 
софтвери 

 Развијање 
алгоритамског 
начина размишљања 
и његове примене у 
решавању проблема 
из свакодневног 
живота  
- Развијање логичког 
мишљења и 
креативности 
Оспособљавање за 
креирање 
једноставних 
програма 
- Развијање техника 
програмирања кроз 
анализирање 
примера и 
самостално 
решавање базичних 
алгоритамских 
проблем 
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- Сарађује са осталим члановима групе 
у свим фазама пројектног задатка 

- Креира,уређује и структуира 
дигиталне ссдржаје који комбинују 
текст , слике, линкове табеле и 
анимације. 

- Креира рачунарске програме који 
доприносе решавању пројектног 
задатка 

- Поставља резултат свог рада на 
Интернет ради дељења са другима уз 
помоћ наставника. 

- Вреднујеј есвоју улогу у групи при 
изради пројектног задатка и 
активности за које је био задужен. 

Фазе пројектног задатка од израде 
плана до представљања решења. 
Израда пројектног задатка уи 
корелација са другим предметима. 
Вредновање резултата пројектног 
задатка. 

ТИО (проблем метода,  групни рад, 
сарадничка метода, анализа, 
синтеза, практични радови, 
демонстративна метода) 
Математика(пројектна настава, 
проблем метода, сарадничка 
метода, групни рад , рад у пару, 
презентовање) 
Српски језик (хеуристички 
разговор, демонстративна., анализа, 
синтеза.) 
 

Рачунар, 
пројектор,   
интернет, 
одговарајући 
софтвери 

Сарађује са 
ученицима у групи, 
прикупљање, обрада 
, формулација и 
представљање 
резултата, анализа и 
синтеза, 
вредновање, 
постављање и 
дељење пројеката, 
пројектне 
активности 
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Предмет: информатика и рачунарство Разред: осми разред Фонд часова: 34 часова годишње 

Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 
ПРАЋЕЊЕ 

ОЦЕЊИВ. И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

И
К

Т 10 

- Унесе и мења податке у табели; 
- Разликује типове података у 

ћелијама табеле; 
- Сортира и филтрира податке по 

задатом критеријуму; 
- Користи формуле за 

израчунавање статистика; 
- Представи визуелно податке на 

одговарајући начин; 
- Примени основне функције 

форматирања табеле, сачува је у 
пдф формату и одштампа; 

- Приступи дељеном документу, 
коментарише и врши измене 
унутар дељеног документа 
 

Радно окружење програма за 
табеларне прорачуне 

Креирање радне табеле и унос 
података (нумерички, текстуални, 
датум, време..). 
Формуле и функције 

Примена формула за израчунавање 
статистика. 
Сортирање и филтрирање података. 
Груписање податка и и зрачунавање 
статистике по групама. 
Визуелизација података –израда 
графикона. 
Форматирање табеле( вредности и 
ћелија) и припрема за штампу. 
Рачунарство у облаку- дељене табеле 
(нивои приступа, измене и коментари) 

ТИО (групни рад, сарадничка 
метода, анализа, синтеза, 
практични радови, 
демонстративна метода, 
пројектна метода) 
Математика, Биологија, 
Географија, Историја(пројектна 
настава, сарадничка метода, 
групни рад , рад у пару, икт 
методе, презентовање) 
Српски језик (хеуристички 
разговор, демонстративна., 
анализа , синтеза, образовне 
игре: квиз, укрштеница, 
мозгалица, игре асоцијације) 
Енглески језик(истраживачке 
метода, демонстративна, 
образовне игре) 
 

Вербална и 
демонстративна 
метода, 
индивидуални и 
тимски рад 
● теоријске основе 
у кратким цртама, 
кроз упутства за 
реализацију 
задатака, 
објашњења 
основних појмова, 
концепата, 
стратегија у циљу 
развијања 
поступности, 
препозн. и 
установљавања 
личних стратегија 
учења код ученика 
● практичан рад у 
групама или 
индивидуално, 
индивидуализација 
је неопходна код 
конкретног задатка 
за проверу 
остварености 
исхода 

Рачунар, 
пројектор, инт
ернет, 
одговарајући 
софтвери 

Оспособљавање за 
различите примене 
рачунарске, 
информационе и 
комуникационе 
технологије 
- Развијање 
креативности и 
функционализација 
знања 
- Оспособљавање 
ученика да бира и 
примени 
најприкладнију 
технологију зависно 
од задатка, области 
у којој примењује 
или проблему који 
решава 

Реакције 
ученика, 
белешке о 
напредовању 
ученика, 
посматрање 
ученика, уч. 
радови 

 
-Сложеност 
задатака 
треба да 
прати 
развојне 
каракт. 
узраста и 
предзнања са 
којим долазе 
у шести 
разред. 
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- Разуме на које све начине делимо 
личне податке приликом 
коришћења интернета 

- Разуме потенцијелне ризике 
дељења личних података путем 
интернета, поготову личних 
података деце 

- Разуме везу између ризика на 
интернету и кршење права 

- Објасни појам „отворени подаци“ 
- Успостави везу између 

остваривања података и стварања 
услова за развој иновација и 
привредних грана за које су 
доступни отворени подаци 

 

Заштита личних података. 
Права детета у дигиталном добу. 
Отворени подаци. 
 

 

ТИО (групни рад, сарадничка 
метода, анализа, синтеза, 

практични радови, 
демонстративна метода, 

пројектна метода) 
Математика, Биологија, 

Географија, Историја(, израда 
плаката, флајера, пројектна 
настава, сарадничка метода, 
групни рад , рад у пару, икт 

методе, презентовање) 
Српски језик (хеуристички 
разговор, демонстративна., 
анализа , синтеза, образовне 

игре: квиз, укрштеница, 
мозгалица, игре асоцијације) 
Енглески језик(истраживачке 

метода, демонстративна, 
образовне игре) 

 

Рачунар, 
пројектор, инт

ернет, 
одговарајући 

софтвери 

Формирање ставова 
одговорне 
комуникације и 
сарадње у 
дигиталном 
окружењу 
- Развијање свести о 
опасностима и 
ризицима при 
коришћењу 
интернета 
Оспособљавање за 
одговорну примену 
препорука заштите 
здравља, 
безбедности, личне 
и приватности 
других у 
свакодневном раду у 
дигиталном 
окружењу 
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- Унесе серију (низ) података; 
- Изврши једноставне анализе низа 

података ( израчуна збир, просек, 
проценте...); 

- Графички представи низове 
података ( у облику линијског, 
стубичастог или секторског 
дијаграма); 

- Унесе табеларне податке или их 
учита из локалних датотека и 
сними их; 

- Изврши основне анализе и обраде 
табеларних података ( по врстама 
и по колонама, сортирање, 
филтрирање...); 

-  
 

Програмски језици и окружења погодни 
за анализу и обраду података (Јупитер, 
Октаве, Р...) 
Унос података у једнодимензионалне 
низове. 
Једноставне анализе низова података 
помоћу библиотечких функција ( 
сабирање, просек, минимум, максимум, 
сортирање, филтрирање). 
Графичко представљање низова 
података. 
Унос и представљање табеларно 
записаних података. 
Анализе табеларно записаних података( 
нпр: просек сваке колоне, минимум 
сваке врсте...) 
Обраде табеларно записаних податка ( 
сортирање, филтрирање...) 
Груписање података и одређивање 
статистика за сваку групу.  

ТИО (проблем метода,  групни 
рад, сарадничка метода, 
анализа, синтеза, практични 
радови, демонстративна 
метода) 
Математика(пројектна настава, 
проблем метода, сарадничка 
метода, групни рад , рад у пару, 
презентовање) 
Српски језик (хеуристички 
разговор, демонстративна., 
анализа, синтеза.) 
 

Рачунар, 
пројектор, 
интернет, 
одговарајући 
софтвери 

 Развијање 
алгоритамског 
начина размишљања 
и његове примене у 
решавању проблема 
из свакодневног 
живота  
- Развијање логичког 
мишљења и 
креативности 
Оспособљавање за 
креирање 
једноставних 
програма 
- Развијање техника 
програмирања кроз 
анализирање 
примера и 
самостално 
решавање базичних 
алгоритамских 
проблем 
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- Изврши анализе које укључују 
статистике по групама; 

- Сарађује са осталим члановима 
групе у свим фазама пројектног 
задатка; 

- Сараднички осмисли и спроведе 
фазе пројектног задатка; 

- Самовреднује своју улогу у 
оквиру пројектног задатка/тима; 

- Креира рачунарске програме који 
доприносе решавању пројектног 
задатка; 

- Поставља резултат свог рада на 
интернет ради дељења са другима 
уз помоћ наставника; 

- Вреднује своју улогу при изради 
пројектног задатка и активности 
за које је био задужен.. 

Онлајн упитник ( креирање- типови 
питања, дељење – нивои приступа и 
безбедност). 
Онлјан упитник (прикупљање и обрада 
података, визуелизација). 
Отворени подаци. 
Инфографик. 
Управљање дигиталним  уређајима 
(програмирање уређаја). 
Фазе пројектног задатка од израде 
плана до представљања решења.. 
Израда пројектног задатка у корелацији 
са другим предметима. 
Вредновање резултата пројектног 
задатка. 

ТИО (проблем метода,  групни 
рад, сарадничка метода, 
анализа, синтеза, практични 
радови, демонстративна 
метода) 
Математика(пројектна настава, 
проблем метода, сарадничка 
метода, групни рад , рад у пару, 
презентовање) 
Српски језик (хеуристички 
разговор, демонстративна., 
анализа, синтеза.) 
 

Рачунар, 
пројектор, 
интернет, 
одговарајући 
софтвери 

Сарађује са 
ученицима у групи, 
прикупљање, 
обрада, формулација 
и представљање 
резултата, анализа и 
синтеза, 
вредновање, 
постављање и 
дељење пројеката, 
пројектне 
активности 
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Предмет: Музичка култура Разред: пети разред Фонд часова: 72 часа годишње 

Облас
т/Тем

а 
 

Трај
. 
прог
р.(б
р.ча
сова
) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 
ПРАЋЕЊЕ 

ОЦЕЊИВ. И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1. 

Чо
век 
и 

муз
ика 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 

У оквиру области/теме 
ученик ће бити у стању да: 
 
-наведе средства музичког 
изражавања у праисторији 
и античком добу; 
- објасни како друштвени 
развој утиче на начине и 
облике музичког 
изражавања; 
- искаже своје мишљење о 
значају и улози музике у 
животу човека; 
-реконструише, у сарадњи 
са другима, начин 
комуникације кроз музику 
у смислу ритуалног 
понашања и пантеизма; 
-идентификује утицај 
ритуалног понашања у 
музици савременог доба; 
-опише основне 
карактеристике најстарије 
фолклорне традиције у 
Србији; 
 

Човек у праисторији 
Улога музике у првобитном 
друштву; 
Човек и ритуал: улога музике у 
ритуалу (музичко-антрополошка 
истраживања); 
Магијска моћ музике; 
Елементи музичког тока: покрет, 
ритам (ритам као основа ритуала), 
коло/групни плес; 
Покрет: порекло плеса; 
Слушање/доживљај ритма телом; 
Најстарија фолклорна музичка 
традиција у Србији и светске 
баштине. 
Човек Антике 
Божанска природа музике: 

❖ митолошка свест 
античког човека; 

❖ музички атрибути 
богова; 

❖ музика и држава. 
Музика у храму и музика на 
двору; 
Примери различитих 
инструмената и музичких облика 
у античким цивилизацијама; 
Улога и место музике у античким 
цивилизацијама: Индија, 
Сумер/Вавилон, Кина, Египат, 
Грчка, Рим; 
Појава првих нотација, 
пентатоника; 

-историја (друштвено-историјски конзекст у 
коме се развијала музика у праисторији и 
античком добу) 
-народна традиција (Обредне и обичајне песме 
као део најстарије фолклорне музичке 
традицијевеза народних инструмената са 
осталим елемнтима народне традиције) 
-српски језик и књижевност (анализа текста у 
вокално-инструменталним облицима музике) 
-ликовна култура (скулптуре, цртежи, 
артефакти сачуваи из преиода праисторије и 
античког доба) 
 
-компетенција за учење (кроз усвајање нових 
садраја везаних за тему) 
-естетичка компетенција (вредновање и 
упоређивање квалитета композиција са којим се 
сусрећу) 
-компетенција за сарадњу (активно и 
конструктивно учествује у раду групе или пара 
у савладавању одређене теме из области); 
-компетенција за рад са подацима и 
информацијама (користи поуздане информације 
из различитих извора у различитим 
симболичким модалитетима, селектује, обрађује 
и чува податке) 
-компетенција за одговорно учешће у 
демократском друштву (препознаје вредност 
уметничких дела различитих народа, као и 
вредност културне баштине сопственог народа) 
 

-монолошка 
 
-дијалошка 
 
-метода 
демонстрације 
 
-метода 
показивања 
 
-метода рада са 
текстом; 
 
-групни рад и 
рад у пару; 
 
-индивидуални 
рад 
 
-практичан 
рад; 
 
-креативна 
радионица; 

-аудитивна 
средства: 
инструмент за 
извођење уживо, 
носач звука за 
емитовање 
снимљеног 
музичког садржаја, 
-аудио-визуелна 
средства: ДВД 
записи са 
снимцима 
концерата, 
музичко-сценских 
представа, 
телевизијских 
емисија, рачунар 
као помоћно 
средство у 
одвијању наставе, 
видео пројектор и 
сл. 
-визуелна средства: 
плакати, панои, 
слике, мулти-
медијални 
компјутерски 
садржаји, 
фотографије и др. 
-текстовна 
средства: 
уџбеници, чланци, 
енциклопедије и 
др. 

-уочавање, 
 
-препознавање, 
 
-упоређивање, 
 
-музичко 
меморисање, 
 
-описивање, 
 
-разумевање, 
 
-доживљавање, 
 
-праћење, 
 
-процењивање; 
 

-посматрање 
ученика, 
-усмена провера, 
-писана провера 
(до 15.мин.) 
-допринос 
ученика за време 
групног рада; 
-израда 
креативних 
задатака на 
одређену тему, 
-рад на пројекту 
(ученик даје 
решење за неки 
проблем и 
одговара на 
конкретне 
потребе); 
- оцењивање 
ученика се 
спроводи 
организовано и 
прати посебан 
развој сваког 
ученика,   његов 
рад, залагање, 
интересовање, 
став , умешност; 
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-класификује 
инструменте по начину 
настанка звука;                                                                                      
-опише 
основне карактеристике 
удараљки;                     
-препозна везу између 
избора врсте инструмента 
и догађаја, односно 
прилике када се музика 
изводи; 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Најстарији инструменти: тело, 
удараљке, дувачки, жичани; 
Удараљке ? настанак, првобитни 
облик и развој; 
Ритмичке удараљке као 
најједноставнија група 
инструмената; 
Мелодијске удараљке; 
  

-ликовна култура (изглед  и грађа 
инструмената) 
-техничко (грађа инструмената, материјали од 
којих су направљени) 
-физика (начин добијања тона) 
-историја (историјски развој грађе 
инструмената и улоге у праисторији и античком 
добу) 
-компетенција за учење (усвајање нових 
садржаја везаних за жичане музичке 
инструменте) 
-естетичка компетенција (перцептивно 
разликовање тонских боја различитих жичаних 
инструмената и група гудачких и трзалачких 
инструмената једне о у односу на другу, као и у 
односу на остале инструменаталне групе) 
-компетенција за сарадњу (активно и 
конструктивно учествује у раду групе или пара 
у савладавању одређене теме из области);  
-компетенција за рад са подацима и 
информацијама (користи поуздане информације 
из различитих извора у различитим 
симболичким модалитетима, селектује, обрађује 
и чува податке) 
-компетенција за одговорно учешће у 
демократском друштву (препознаје вредност 
уметничких дела различитих народадсиварних 
на дувачким инструментима: дрвеним и 
лименим) 
 

-монолошка  
-дијалошка 
-метода 
демонстрације 
-метода 
показивања 
-метода рада са 
текстом 
-фронтални 
рад,  
-рад у групи 
-рад у пару 
-индивидуални 
рад 
-практичан 
рад; 
 

-аудитивна 
средства: носач 
звука за емитовање 
снимљеног 
музичког садржаја, 
-аудио-визуелна 
средства: ДВД 
записи са 
снимцима 
концерата, 
музичко-сценских 
представа, 
телевизијских 
емисија, рачунар 
као помоћно 
средство у 
одвијању наставе, 
видео пројектор и 
сл. 
-визуелна средства: 
плакати, панои, 
слике, мулти-
медијални 
компјутерски 
садржаји, 
фотографије и др. 
-текстовна 
средства: 
уџбеници, чланци, 
енциклопедије и 
др. 

-слушање музике 
-уочавање, 
-препознавање, 
-упоређивање, 
-музичко 
меморисање, 
-описивање, 
-разумевање, 
-доживљавање, 
-праћење, 
-процењивање; 
 

-посматрање 
ученика, 
-усмена провера, 
-допринос 
ученика за време 
групног рада; 
-израда 
креативних 
задатака на 
одређену тему, 
-рад на пројекту 
(ученик даје 
решење за неки 
проблем и 
одговара на 
конкретне 
потребе); 
- оцењивање 
ученика се 
спроводи 
организовано и 
прати посебан 
развој сваког 
ученика,   његов 
рад, залагање, 
интересовање, 
став , умешност; 
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33 

-изражава се покретима 
за време слушања 
музике;        -вербализује 
свој доживљај музике;                              
-идeнтификуje ефекте 
којима различити 
елементи музичке 
изражајности (мeлoдиjа, 
ритам, тeмпо, динaмика) 
утичу нa тeлo и осећања; 
-анализира слушано дело 
у односу 
на извођачки састав и инс
трументе; 
-илуструје примере 
коришћења плесова и 
музике према намени у 
свакодневном животу 
(војна музика, обредна 
музика, музика за 
забаву...); 
-критички просуђује лош 
утицај прегласне музике 
на здравље; 
-понаша се у складу са 
правилима музичког 
бонтона; 
 

Елементи музичке изражајности: 
тeмпo, динaмика, тoнскe бoje 
различитих глaсoва и 
инструмeната; 
Слушaњe вокалних, вoкaлнo-
инструмeнтaлних и крaтких 
инструмeнтaлних кoмпoзициja, 
дoмaћих и стрaних кoмпoзитoрa; 
Слушање дела најстарије 
фолклорне традиције српског и 
других народа; 
Слушање народних и умeтничких 
дeлa инспирисaних фoлклoрoм 
нaрoдa и нaрoднoсти, рaзличитoг 
сaдржaja, oбликa и рaспoлoжeњa, 
кao и музичких причa; 
  

-српски језик (разумевање садржаја и смисла 
текста, као и сагледавање односа текста и 
музике у вокалним и вокално-инструменталним 
композицијама) 
-народна традиција (повезивање знања о 
различитим народним традицијама са музиком 
слушних примера тих традиција) 
-историја (повезивање друштвено-истроијских 
прилика одређеног периода са музичким стилом 
који је у њему зступљен) 
-ликовна култура (изражавње доживљаја 
слушног примера језиком ликовне уметности: 
боје, њихове нијансе, преливи у музици); 
-компетенција за учење (усвајање нових 
садржаја везаних за тему) 
-естетичка компетенција (естетско тумечење 
слушаних композиција и поређење слушних 
примера по стилу, уметнилким и техничким 
квалитетима слушаних композиција) 
-компетенција за сарадњу (активно и 
конструктивно учествује у раду групе или пара 
у савладавању одређене теме из области);  
-компетенција за комуникацију (на 
одговарајући и креативан начин користи језик и 
стил комуникације како би описао доживљај 
слушаног примера) 
-дигитална компотенција (користи могућности 
ИКТ-а за слушање различитих композиција и 
упореживање различитих извођења исте 
композиција) 
-компетенција за рад са подацима и 
информацијама (користи поуздане информације 
из различитих извора у различитим 
симболичким модалитетима, селектује, обрађује 
и чува податке) 
-компетенција за одговорно учешће у 
демократском друштву (препознаје вредност 
уметничких дела различитих народа, као и 
вредност уметничких дела свог народа) 
 

-монолошка  
-дијалошка 
-метода 
демонстрације 
-метода 
показивања 
-метода рада са 
текстом 
-метода 
стваралачког 
рада 
-фронтални 
рад,  
-рад у групи 
-рад у пару 
-индивидуални 
рад 
-практичан 
рад; 
 

-аудитивна 
средства: носач 
звука за емитовање 
снимљеног 
музичког садржаја, 
-аудио-визуелна 
средства: ДВД 
записи са 
снимцима 
концерата, 
музичко-сценских 
представа, 
телевизијских 
емисија, рачунар 
као помоћно 
средство у 
одвијању наставе, 
видео пројектор и 
сл. 
-визуелна средства: 
плакати, панои, 
слике, мулти-
медијални 
компјутерски 
садржаји, 
фотографије и др. 
-текстовна 
средства: 
уџбеници, чланци, 
енциклопедије и 
др. 

-слушање музике 
-уочавање, 
-препознавање, 
-упоређивање, 
-музичко 
меморисање, 
-описивање, 
-разумевање, 
-доживљавање, 
-праћење, 
-процењивање; 
 

-посматрање 
ученика, 
-усмена провера, 
-допринос 
ученика за време 
групног рада; 
-израда 
креативних 
задатака на 
одређену тему, 
-рад на пројекту 
(ученик даје 
решење за неки 
проблем и 
одговара на 
конкретне 
потребе); 
-оцењивање 
ученика се 
спроводи 
организовано и 
прати посебан 
развој сваког 
ученика,   његов 
рад, залагање, 
интересовање, 
став , умешност; 
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-пева и свира 
сaмoстaлнo и у групи;                                  
-примењује правилну 
технику певања 
(правилно дисање, 
држање тела, 
артикулација);                            
-кроз свирање и покрет 
развија сопствену 
координацију и 
моторику;                                     
-користи различита 
средства изражајног 
певања и свирања у 
зависности од врсте, 
намене и карактера 
композиције;                              
-искаже своја осећања у 
току извођења музике;              
-примењује принцип 
сарадње и међусобног 
подстицања у 
заједничком музицирању;                                         
-учeствуje у шкoлским 
прирeдбама и 
мaнифeстaциjaма;                                                                  
-користи могућности 
ИКТ-а за 
слушање музике и извође
ње; 
 

Пeвaње пeсама пo слуху 
самостално и у групи; 
Пeвaње пeсама из нотног текста 
солмизацијом; 
Извођење једноставних 
ритмичких и мелодијских мотива 
(у стилу) музике старих 
цивилизација певањем; 
Певање песама у комбинацији са 
покретом; 
Свирaњe пeсaмa и лaкших 
инструмeнтaлних дeлa пo слуху нa 
инструмeнтимa Oрфoвoг 
инструмeнтaриja и/или на другим 
инструментима; 
Свирање дeчjих, нaрoдних и 
умeтничких композиција из 
нотног текста; 
Извођење дeчиjих, нaрoдних и 
умeтничких игара; 
Извођење једноставних ритмичких 
и мелодијских мотива (у стилу) 
музике старих цивилизација на 
инструментима или покретом; 

-српски језик (разумевање садржаја и смисла 
текста, као и сагледавање односа текста и 
музике у песмама) 
-народна традиција (повезивање знања о 
различитим народним традицијама са 
извођеним фолклорним песмама) 
-историја (повезивање друштвено-истроијских 
прилика одређеног периода са музичким стилом 
који је у њему зступљен) 
-веронаука (тумачење текста у црквеним 
песмама: тропари и химн,  као и сагледавање 
односа музике и црквеног текста у датим 
песмама) 
-географија (повезивање карактера песме са 
чињеницом да она потиче из одређене земље) 
-ликовна култура (изражавње доживљаја песама 
које се певају и свирају ликовним радом) 
-математика (повезивање врсте такта, односно 
музичког метра са математичким 
пропорцијама); 
-компетенција за учење (усвајање нових 
садржаја везаних за тему) 
-естетичка компетенција (изражајно певање и 
свирање, што развија и естетске перцептивне 
способности ученика) 
-компетенција за сарадњу (активно и 
конструктивно учествује у раду групе или пара 
у савладавању одређене теме из области);  
-компетенција за комуникацију (на 
одговарајући и креативан начин користи језик и 
стил комуникације како би описао доживљај 
слушаног примера) 
-дигитална компотенција (користи могућности 
ИКТ-а за слушање различитих композиција и 
упореживање различитих извођења исте 
композиција) 
-компетенција за рад са подацима и 
информацијама (користи поуздане информације 
из различитих извора у различитим 
симболичким модалитетима, селектује, обрађује 
и чува податке) 
-компетенција за одговорно учешће у 
демократском друштву (препознаје вредност 
уметничких дела различитих народа, као и 
вредност уметничких дела свог народа) 
-компетенција за одговран однос према здрављу 
(правилно коришћење вокалног апарата при 
певању, развијање свести о негативном утицају 
буке на здравље човека) 
 

-монолошка  
-дијалошка 
-метода 
демонстрације 
-метода 
показивања 
-метода рада са 
текстом 
-метода 
стваралачког 
рада 
-метода обраде 
песме по 
слуху, 
-фронтални 
рад,  
-рад у групи 
-рад у пару 
-индивидуални 
рад 
-практичан 
рад; 
 

-аудитивна 
средства: 
инструмент за 
извођење уживо, 
носач звука за 
емитовање 
снимљеног 
музичког садржаја, 
-аудио-визуелна 
средства: ДВД 
записи са 
снимцима 
концерата, 
музичко-сценских 
представа, 
телевизијских 
емисија, рачунар 
као помоћно 
средство у 
одвијању наставе, 
видео пројектор и 
сл. 
-визуелна средства: 
плакати, панои, 
слике, мулти-
медијални 
компјутерски 
садржаји, 
фотографије и др. 
-текстовна 
средства: 
уџбеници, чланци, 
енциклопедије и 
др. 

-певање песама; 
-свирање песама; 
-слушање 
музике; 
-уочавање; 
-препознавање; 
-упоређивање; 
-музичко 
меморисање; 
-описивање;    
-разумевање; 
-доживљавање; 
-праћење; 
-процењивање 

-посматрање 
ученика, 
-допринос 
ученика за време 
групног рада; 
-процена 
практичног рада 
и стваралачког 
ангажмана 
ученика 
-израда 
креативних 
задатака на 
одређену тему, 
-рад на пројекту 
(ученик даје 
решење за неки 
проблем и 
одговара на 
конкретне 
потребе); 
-оцењивање 
ученика се 
спроводи 
организовано и 
прати посебан 
развој сваког 
ученика,   његов 
рад, залагање, 
интересовање, 
став , умешност 
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5.Му
зичк

о 
ства
рала
штв

о 
 

9 

 
-користи музичке 
обрасце у осмишљавању 
музичких целина кроз 
пeвaњe, свирaњe и пoкрeт
;   -изражава своје 
емоције осмишљавањем 
мањих музичких целина;                                                         
-комуницира у групи 
импрoвизуjући мање 
музичке целине глaсoм, 
инструмeнтом или 
пoкрeтом;                                        
-учествује у креирању 
шкoлских прирeдби, 
догађаја и пројеката. 

Крeирaњe прaтњe зa пeсмe 
ритмичким и звучним eфeктимa, 
кoристeћи притoм рaзличитe 
извoрe звукa; 
Крeирaњe пoкрeтa уз музику кojу 
учeници изводе; 
Осмишљaвање музичких питaњa и 
oдгoвoрa, ритмичкa дoпуњaлкa, 
мeлoдиjскa дoпуњaлкa сa 
пoтписaним тeкстoм, сaстaвљaњe 
мeлoдиje oд пoнуђeних мoтивa; 
Импрoвизaциja мeлoдиje нa зaдaти 
тeкст; 
Импрoвизaциja диjaлoгa нa 
инструмeнтимa Oрфoвoг 
инструмeнтaриja и другим 
инструментима; 
Израда једноставних музичких 
инструмената; 
Реконструкција музичких догађаја 
у стилу старих цивилизација. 

-српски језик (осмишљавање музике на одрђен 
књижевни, поетски или драмски текст); 
-физичко (учење плесних игара, осмишљавање 
покрета уз музику) 
-компетенција за учење, 
-за одговорно учешће у демократском друштву 
-естетичка компетенција, 
-за комуникацију 
-за одговоран однос према здрављу, 
-за одговоран однос према околини, 
-за сарадњу, 
-дигитална компетенција; 
-за предузимљивост и оријентацију ка 
предузетништву; 

-монолошка 
-дијалошка 
-метода 
демонстрације 
-метода 
показивања 
-метода рада са 
текстом 
-метода 
стваралачког 
рада 
-метода обраде 
песме по 
слуху, 
-фронтални 
рад, 
-рад у групи 
-рад у пару 
-индивидуални 
рад 
-практичан 
рад; 
-метода 
стваралачког 
рада; 

-аудитивна 
средства: 
инструмент за 
извођење уживо, 
носач звука за 
емитовање 
снимљеног 
музичког садржаја, 
-аудио-визуелна 
средства: ДВД 
записи са 
снимцима 
концерата, 
музичко-сценских 
представа, 
телевизијских 
емисија, рачунар 
као помоћно 
средство у 
одвијању наставе, 
видео пројектор и 
сл. 
-визуелна средства: 
плакати, панои, 
слике, мулти-
медијални 
компјутерски 
садржаји, 
фотографије и др. 
-текстовна 
средства: 
уџбеници, чланци, 
енциклопедије и 
др. 

-певање песама; 
-свирање песама; 
-слушање 
музике; 
-уочавање; 
-препознавање; 
-упоређивање; 
-музичко 
меморисање; 
-описивање; 
-разумевање; 
-доживљавање; 
-праћење; 
-процењивање 

-посматрање 
ученика, 
-допринос 
ученика за време 
групног рада; 
-процена 
практичног рада 
и стваралачког 
ангажмана 
ученика 
-израда 
креативних 
задатака на 
одређену тему, 
-рад на пројекту 
(ученик даје 
решење за неки 
проблем и 
одговара на 
конкретне 
потребе); 
-оцењивање 
ученика се 
спроводи 
организовано и 
прати посебан 
развој сваког 
ученика,   његов 
рад, залагање, 
интересовање, 
став , умешност 

Образ
овни 

станда
рди 

Основни 
ниво 

Ученик уме да: 
МК.1.1.1 препозна основне елементе музичке писмености; 
М.К.1.1.2. опише основне карактеристике: музичких инструмената и састава, историјско-стилских периода,  музичких жанрова,  народног стваралаштва. 
Именује: М.К. 1.2.1. музичке изражајне елементе, М.К. 1.2.2. извођачки састав,  М. К. 1.2.3. музичке жанрове,  М.К. 1.2.4. српски музички фолклор. 
М.К. 1.3.1. пева једноставне дечије, народне или популарне композиције, М.К. 1.3.2. изводи једноставне дечије, народне или популарне композиције на бар једном инструменту; 
М.К.1.4.1. направи музичке инструменте користећи предмете из окружења 
М.К.1.4.2. осмисли мање музичке целине на основу понуђених модела 
М.К. 1.4.3. изводи пратеће ритмичке и мелодијско-ритмичке деонице на направљеним музичким инструментима 
М.К. 1.4.4. учествуе у одабиру музике за дати жанровски и историјски контекст. 

Средњи 
ниво 

Уученик уме да: 
-анализира повезаност: М.К.2.1.1. музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музичком 
изражајношћу (на пример, брз темпо са живахним карактером), М.К. 2.1.2. структуре и драматургије одређеног музичког жанра (на пример, оперски финале са догађајима у драми), 
-М.К. 2.1.3. облика народног музицирања са специфичним контекстом народног живота; 
-анализира повезаност М.К.2.1.1. музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музичком изражајношћу (на пример, брз темпо са живахним карактером), 
-М.К. 2.2.1. опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство опажених музичких елемената (на пример, узбуркана мелодија као резултат специфичног ритма, темпа, агогике, 
динамике, интервалске структуре) и М.К. 2.2.2. препозна структуру одређеног жанра; 

Напредни 
ниво 

Ученик: 
-М.К. 3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког дела, М.К. 3.1.2. разуме историјске и друштвене околности настанка жанра и облика музичког 
фолклора, М.К. 3.1.3. критички и аргументовано образлаже свој суд и М.К. 3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком контексту (одређени музички поступак 
доводи у везу са жељеним ефектом); 
-М.К. 3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког дела; 
-ученик уме да анализира слушни пример и открије везу опажених карактеристика са: М.К. 3.2.1. структуралном и драматуршком димензијом звучног примера, М.К: 3.2.2 жанровским и 
историјско-стилским контекстом звучног примера и М.К. 3.2.3. контекстом настанка и примене различитих облика музичког фолклора; 
-уме да М.К.3.3.1. изведе разноврсни музички репертоар певањем и свирањем као солиста и у школским ансамблима 
- уме да М.К. 3.4.1. осмишљава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге задате музичке инструменте, М.К. 3.4.2. импровизује и/или компонује мање музичке целине (ритмичке и 
мелодијске) у оквиру различитих жанрова и стилова и М.К. 3.4.3. осмисли музику за школску представу, приредбу или перформанс; 
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Предмет: Музичка култура Разред: шести разред Фонд часова: 36 часова годишње 

Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1.Чо
век 
и 

музи
ка 

 

7 

У оквиру области/теме ученик ће бити у стању 
да:  
-повеже различите видове музичког изражавања 
са друштвено- 

-историјским амбијентом у коме су настали; 
-наведе изражајна средстава музичке уметности 
карактери- 
стична за период средњег века и ренесансе; 
- уочи основне карактеристике музичког 
стваралаштва усредњем веку и ренесанси; 
-препозна инструмент или групу према врсти 
композиције у 
оквиру датог музичког стила; 
- уочи разлике између духовних и световних 
вокалних композиција средњег века и ренесансе; 
-објасни како је музика повезана са другим 
уметностима и 
областима ван уметности (музика и религија; 
технологија запи- 
сивања, штампања нота; извођачке и техничке 
могућности ин- 
струмената); 
- разликује музичке форме средњег века и 
ренесансе; 
-идентификује репрезентативне музичке 
примере најзначајни- 
јих представника средњег века и ренесансе; 
-идентификује елементе музике средњег века и 
ренесансе као ин- 
спирацију у музици савременог доба; 
-издвоји начине коришћења изражајних 
средстава у одабраним музичким примерима;                                     
-опише улогу музике у средњовеквној Србији; 
 

Средњи век: 
Ранохришћанска музика. 
Византијско певање. 
Грегоријански корал. 
Рани облици вишегласја ‒ 
мотет. 
Световна музика средњег 
века: 
трубадури, трувери 
минезенгери. 
Духовна и световна музика у 
средњовековној Европи и 
Србији. 
Музика средњег века као 
инспирација за уметничку и 
популарну музику. 
Ренесанса 
Развој духовног и световног 
вишегласја. 
Мотет, миса, мадригал. 
Највећи представници 
ренесансне вокалне музике: Ђ. 
П. да Палестрина, О. ди Ласо. 
Инструментална музика 
ренесансе. 

-историја (друштвено-историјски 
конзекст у коме се развијала музика у 
средњем веку и ренесанси, као и у 
средњовековној Србији) 
-народна традиција (веза народних 
инструмената са осталим елемнтима 
народне традиције) 
-српски језик и књижевност (анализа 
текста у вокално-инструменталним 
облицима музике) 
-веронаука (српска црквена музика у 
контексту хришћанске вере) 
-ликовна култура (најважнији ликовни 
уметници средњег века и ренесансе) 
 
-компетенција за учење (кроз усвајање 
нових садраја везаних за тему) 
-естетичка компетенција (вредновање и 
упоређивање квалитета композиција са 
којим се сусрећу) 
-компетенција за сарадњу (активно и 
конструктивно учествује у раду групе 
или пара у савладавању одређене теме 
из области);  
-компетенција за рад са подацима и 
информацијама (користи поуздане 
информације из различитих извора у 
различитим симболичким 
модалитетима, селектује, обрађује и 
чува податке) 
-компетенција за одговорно учешће у 
демократском друштву (препознаје 
вредност уметничких дела различитих 
народа, као и вредност културне 
баштине сопственог народа) 
 

-монолошка  
-дијалошка 
-метода 
демонстрације 
-метода 
показивања 
-метода рада са 
текстом 
-фронтални 
рад,  
-рад у групи 
-рад у пару 
-индивидуални 
рад 
-практичан рад; 
 
 

-аудитивна 
средства: 
инструмент за 
извођење 
уживо, носач 
звука за 
емитовање 
снимљеног 
музичког 
садржаја, 
-аудио-
визуелна 
средства: ДВД 
записи са 
снимцима 
концерата, 
музичко-
сценских 
представа, 
телевизијских 
емисија, 
рачунар као 
помоћно 
средство у 
одвијању 
наставе, видео 
пројектор и 
сл. 
-визуелна 
средства: 
плакати, 
панои, слике, 
мулти-
медијални 
компјутерски 
садржаји, 
фотографије и 
др. 
-текстовна 
средства: 
уџбеници, 
чланци, 
енциклопедије 
и др. 

-уочавање, 
-препознавање, 
-упоређивање, 
-музичко 
меморисање, 
-описивање, 
-разумевање, 
-доживљавање, 
-праћење, 
-процењивање; 
 

-посматрање 
ученика, 
-усмена 
провера, 
-писана 
провера (до 
15.мин.) 
-допринос 
ученика за 
време 
групног рада; 
-израда 
креативних 
задатака на 
одређену 
тему, 
-рад на 
пројекту 
(ученик даје 
решење за 
неки проблем 
и одговара на 
конкретне 
потребе); 
- оцењивање 
ученика се 
спроводи 
организовано 
и прати 
посебан 
развој сваког 
ученика,   
његов рад, 
залагање, 
интересовање
, 
став , 
умешност; 



 

425 

2.Му
зичк

и  
инст
руме
нти 

3 

У оквиру области/теме ученик ће бити у стању 
да: 
-класификује инструменте по начину настанка 
звука;                                                   -
одреди врсту музичког инструмента са диркама 
по изгледу и звуку;                                                         
-опише разлику у начину добијања звука код 
иснтрумената са диркама;                          -
препозна инструмент или групу према врсти 
композиције у оквиру датог музичког стила; 
-опише грађу и изглед појединих важнијих 
инструмената са диркама; 
-опише начин добијања тона код инструмената 
са диркама; 
-опише боју, изражајне и основне техничке 
могућности инструмената; 
-укаже на примену инструмената са диркама у  
различитим врстама музике; 
-да кратак опис развоја инструмената од 
њиховог настанка до савременог доба; 
-опише основне карактериситке српских 
народних инструмената; 

-инструменти са диркама: 
оргуље, чембало, клавир, 
хармоника, челеста. 
-народни инструменти. 

-ликовна култура (изглед  и грађа 
инструмената) 
-техничко (грађа инструмената, 
материјали од којих су направљени) 
-физика (начин добијања тона) 
-историја (историјски развој грађе 
инструмената и улоге у различитим 
стиловима) 
-компетенција за учење (усвајање нових 
садржаја везаних за жичане музичке 
инструменте) 
-естетичка компетенција (перцептивно 
разликовање тонских боја различитих 
жичаних инструмената и група гудачких 
и трзалачких инструмената једне о у 
односу на другу, као и у односу на 
остале инструменаталне групе) 
-компетенција за сарадњу (активно и 
конструктивно учествује у раду групе 
или пара у савладавању одређене теме 
из области);  
-компетенција за рад са подацима и 
информацијама (користи поуздане 
информације из различитих извора у 
различитим симболичким 
модалитетима, селектује, обрађује и 
чува податке) 
-компетенција за одговорно учешће у 
демократском друштву (препознаје 
вредност уметничких дела различитих 
народадсиварних на дувачким 
инструментима: дрвеним и лименим) 
 

-монолошка  
-дијалошка 
-метода 
демонстрације 
-метода 
показивања 

-метода рада са 
текстом 
-фронтални 
рад,  
-рад у групи 
-рад у пару 
-индивидуални 
рад 
-практичан рад; 
 
 

-аудитивна 
средства: 
носач звука за 
емитовање 
снимљеног 
музичког 
садржаја, 
-аудио-
визуелна 
средства: ДВД 
записи са 
снимцима 
концерата, 
музичко-
сценских 
представа, 
телевизијских 
емисија, 
рачунар као 
помоћно 
средство у 
одвијању 
наставе, видео 
пројектор и 
сл. 
-визуелна 
средства: 
плакати, 
панои, слике, 
мулти-
медијални 
компјутерски 
садржаји, 
фотографије и 
др. 
-текстовна 
средства: 
уџбеници, 
чланци, 
енциклопедије 
и др. 

-слушање 
музике 
-уочавање, 
-препознавање, 
-упоређивање, 
-музичко 
меморисање, 
-описивање, 
-разумевање, 
-доживљавање, 
-праћење, 
-процењивање; 
 

-посматрање 
ученика, 
-усмена 
провера, 
-допринос 
ученика за 
време 
групног рада; 
-израда 
креативних 
задатака на 
одређену 
тему, 
 
-рад на 
пројекту 
(ученик даје 
решење за 
неки проблем 
и одговара на 
конкретне 
потребе); 
- оцењивање 
ученика се 
спроводи 
организовано 
и прати 
посебан 
развој сваког 
ученика,   
његов рад, 
залагање, 
интересовање
, 
став , 
умешност; 

3.Сл
уша
ње 

музи
ке 

9 

У оквиру области/теме ученик ће бити у стању 
да:  
 
-идентификује врсту музичког стила и пореди га 
са основним карактеристикама друштве- 

но-историјског периода 
- уочава извођачки састав, темпо, мелодијске и 
ритмичке карактеристике слушног примера 
-опажене карактеристике повезује са музиком 
средњег века и рененсансе; 
-препознаје инструмент или групу према врсти 
композиције у оквиру датог музичког стила; 
-идентификује структуру и музички облик 
слушаног дела; 
-уочи карактер музичког дела и идентификује 
улогу различитих елемената музике (мелодија 
ритам, темпо, динамика, артикулација) у 
креирању израза и карактера музичког дела; 

 

Елементи музичке 
изражајности: тeмпo, 
динaмика, тoнскe бoje 
различитих глaсoва и 
инструмeната. 
Слушање световне и духовне 
музике средњег века и 
ренесансе; 
Слушaњe вокалних, вoкaлнo-
иструмeнтaлних и 
инструмeнтaл- 
них кoмпoзициja, дoмaћих и 
стрaних кoмпoзитoрa. 
Слушање дела традиционалне 
народне музике.             
Слушање дeлa инспирисaних 
фoлклoрoм. 

-српски језик (разумевање садржаја и 
смисла текста, као и сагледавање односа 
текста и музике у вокалним и вокално-
инструменталним композицијама) 
-народна традиција (повезивање знања о 
различитим народним традицијама са 
музиком слушних примера тих 
традиција) 
-историја (повезивање друштвено-
истроијских прилика одређеног периода 
са музичким стилом који је у њему 
зступљен) 
-веронаука (тумачење текста у црквеним 
вокалним и вокално-инструменталним 
духовним композицијама, као и 
сагледавање односа музике и црквеног 
текста у датим композицијама) 

-монолошка  
-дијалошка 
-метода 
демонстрације 
-метода 
показивања 
-метода рада са 
текстом 
-метода 
стваралачког 
рада 
-фронтални 
рад,  
-рад у групи 
-рад у пару 
-индивидуални 
рад 
-практичан рад; 

-аудитивна 
средства: 
носач звука за 
емитовање 
снимљеног 
музичког 
садржаја, 
-аудио-
визуелна 
средства: ДВД 
записи са 
снимцима 
концерата, 
музичко-
сценских 
представа, 
телевизијских 
емисија, 

-слушање 
музике 
-уочавање, 
-препознавање, 
-упоређивање, 
-музичко 
меморисање, 
-описивање, 
-разумевање, 
-доживљавање, 
-праћење, 
-процењивање; 
 

-посматрање 
ученика, 
-усмена 
провера, 
-допринос 
ученика за 
време 
групног рада; 
-израда 
креативних 
задатака на 
одређену 
тему, 
-рад на 
пројекту 
(ученик даје 
решење за 
неки проблем 
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-објашњава  како је музика повезана са другим 
уметностима и 
областима ван уметности (музика и религија; 
технологија 

записивања, штампања нота; извођачке и 
техничке могућности 
инструмената; 
-уочава везу између  музике и текста у вокално-
инструменталниој музици, 
-препознаје  извођачки састав, изражајне 
могућности инструмената у инструменталним 
композицијама; 
-повезује знања из различитих области и користи 
их у  функцију разумевања слушаног дела; 
-креативно и критички сагледава слушни 
пример; 
-при слушању дeлa инспирисaних фoлклoрoм, 
свог и других 

нaрoдa уочава и описује различите садржаје, 
облике и карактер  слушаних композиција. 

-ликовна култура (изражавње 
доживљаја слушног примера језиком 
ликовне уметности: боје, њихове 
нијансе, преливи у музици); 
 
-компетенција за учење (усвајање нових 
садржаја везаних за тему) 
-естетичка компетенција (естетско 
тумечење слушаних композиција и 
поређење слушних примера по стилу, 
уметнилким и техничким квалитетима 
слушаних композиција) 
-компетенција за сарадњу (активно и 
конструктивно учествује у раду групе 
или пара у савладавању одређене теме 
из области);  
-компетенција за комуникацију (на 
одговарајући и креативан начин користи 
језик и стил комуникације како би 
описао доживљај слушаног примера) 
-дигитална компотенција (користи 
могућности ИКТ-а за слушање 
различитих композиција и упореживање 
различитих извођења исте композиција) 
-компетенција за рад са подацима и 
информацијама (користи поуздане 
информације из различитих извора у 
различитим симболичким 
модалитетима, селектује, обрађује и 
чува податке) 
-компетенција за одговорно учешће у 
демократском друштву (препознаје 
вредност уметничких дела различитих 
народа, као и вредност уметничких дела 
свог народа) 
 

 
 

рачунар као 
помоћно 
средство у 
одвијању 
наставе, видео 
пројектор и 
сл. 
-визуелна 
средства: 
плакати, 
панои, слике, 
мулти-
медијални 
компјутерски 
садржаји, 
фотографије и 
др. 
-текстовна 
средства: 
уџбеници, 
чланци, 
енциклопедије 
и др. 

и одговара на 
конкретне 
потребе); 
-оцењивање 
ученика се 
спроводи 
организовано 
и прати 
посебан 
развој сваког 
ученика,   
његов рад, 
залагање, 
интересовање
, 
став , 
умешност; 

4.Му
зичк

о 
изво
ђење 

13 

 
 
 
У оквиру области/теме ученик ће бити у стању 
да: 
-изводи музичке примере користећи глас, покрет 
и инструмен- 
те, сaмoстaлнo и у групи; 
-примењује правилну технику певања; 
-изрази доживљај музике језиком других 
уметности (плес, глу- 
ма, писана или говорна реч, ликовна уметност); 
-учeствуje у шкoлским прирeдбама и 
мaнифeстaциjaма; 
-примењује принцип сарадње и међусобног 
подстицања у за- 
једничком музицирању; 
-понаша се у складу са правилима музичког 
бонтона у различи- 
тим музичким приликама; 
-критички просуђује утицај музике на здравље; 
-развије лични стил у извођењу музике, у складу 
са својим могућностима и особеностима; 

-пeвaње пeсама пo слуху и из 
нотног текста (солмизацијом) 
самостално и у групи. 
-певање песама из нотног 
текста солмизацијом; 
-певање песама у комбинацији 
са плесним покретом. 
-певање и свирaњe из нотног 
текстa нaрoдних и умeтничких 
композиција нa 
инструмeнтимa Oрфoвoг 
инструмeнтaриja и/или на 
другим инструментима; 
-извођење једноставнијих 
музичких примера у вези са 
обрађеном темом; 
Извођење (певање или 
свирање) једноставних 
ритмичких и ме- 
лодијских репрезентативних 
примера (oдломака/тема) у 
стилу 

-српски језик (разумевање садржаја и 
смисла текста, као и сагледавање односа 
текста и музике у песмама) 
-народна традиција (повезивање знања о 
различитим народним традицијама са 
извођеним фолклорним песмама) 
-историја (повезивање друштвено-
истроијских прилика одређеног периода 
са музичким стилом који је у њему 
зступљен) 
-веронаука (тумачење текста у црквеним 
песмама: тропари и химн,  као и 
сагледавање односа музике и црквеног 
текста у датим песмама) 
-географија (повезивање карактера 
песме са чињеницом да она потиче из 
одређене земље) 
-ликовна култура (изражавње 
доживљаја песама које се певају и 
свирају ликовним радом) 
-математика (повезивање врсте такта, 
односно музичког метра са 
математичким пропорцијама); 

-монолошка  
-дијалошка 
-метода 
демонстрације 
-метода 
показивања 
-метода рада са 
текстом 
-метода 
стваралачког 
рада 
-метода обраде 
песме по слуху, 
-фронтални 
рад,  
-рад у групи 
-рад у пару 
-индивидуални 
рад 
-практичан рад; 
 
 

. -аудитивна 
средства: 
инструмент за 
извођење 
уживо, носач 
звука за 
емитовање 
снимљеног 
музичког 
садржаја, 
-аудио-
визуелна 
средства: ДВД 
записи са 
снимцима 
концерата, 
музичко-
сценских 
представа, 
телевизијских 
емисија, 
рачунар као 
помоћно 

-певање песама; 
-свирање 
песама; 
-слушање 
музике; 
-уочавање; 
-препознавање; 
-упоређивање; 
-музичко 
меморисање; 
-описивање;    
-разумевање; 
-доживљавање; 
-праћење; 
-процењивање 

-посматрање 
ученика, 
-допринос 
ученика за 
време 
групног рада; 
-процена 
практичног 
рада и 
стваралачког 
ангажмана 
ученика 
-израда 
креативних 
задатака на 
одређену 
тему, 
-рад на 
пројекту 
(ученик даје 
решење за 
неки проблем 
и одговара на 
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-користи могућности ИКТ-а за самостално 
истраживање, изво- 
ђење и стваралаштво; 
 

 
 

музике средњег века и 
ренесансе; 
 

-компетенција за учење (усвајање нових 
садржаја везаних за тему) 
-естетичка компетенција (изражајно 
певање и свирање, што развија и 
естетске перцептивне способности 
ученика) 
-компетенција за сарадњу (активно и 
конструктивно учествује у раду групе 
или пара у савладавању одређене теме 
из области);  
-компетенција за комуникацију (на 
одговарајући и креативан начин користи 
језик и стил комуникације како би 
описао доживљај слушаног примера) 
-дигитална компотенција (користи 
могућности ИКТ-а за слушање 
различитих композиција и упореживање 
различитих извођења исте композиција) 
-компетенција за рад са подацима и 
информацијама (користи поуздане 
информације из различитих извора у 
различитим симболичким 
модалитетима, селектује, обрађује и 
чува податке) 
-компетенција за одговорно учешће у 
демократском друштву (препознаје 
вредност уметничких дела различитих 
народа, као и вредност уметничких дела 
свог народа) 
-компетенција за одговран однос према 
здрављу (правилно коришћење вокалног 
апарата при певању, развијање свести о 
негативном утицају буке на здравље 
човека) 

средство у 
одвијању 
наставе, видео 
пројектор и 
сл. 
-визуелна 
средства: 
плакати, 
панои, слике, 
мулти-
медијални 
компјутерски 
садржаји, 
фотографије и 
др. 
-текстовна 
средства: 
уџбеници, 
чланци, 
енциклопедије 
и др. 

конкретне 
потребе); 
-оцењивање 
ученика се 
спроводи 
организовано 
и прати 
посебан 
развој сваког 
ученика,   
његов рад, 
залагање, 
интересовање
, 
став , 
умешност 

5.Му
зичк

о 
ства
рала
штв

о 

4 

У оквиру области/теме ученик ће бити у стању 
да: 
 -користи музичке обрасце у осмишљавању 
музичких целина 
кроз пeвaњe, свирaњe и пoкрeт; 
- комуницира у групи импрoвизуjући мање 
музичке целине 
глaсoм, инструмeнтом или пoкрeтом; 
-учествује у креирању шкoлских прирeдби, 
догађаја и пројеката; 
-изрази доживљај музике језиком других 
уметности (плес, глу- 
ма, писана или говорна реч, ликовна уметност); 
-учeствуje у одабиру композиција и 
осмишљавању програма школскиг приредби и 
других школских манифестација; 
-креативно употреби мултимедије: ИКТ, аудио 
снимци, сли- 
ковни материјал, мобилни телефони... 
-активирање и подстицање музичке фантазије, 
обликовање стваралачког мишљења, 
продубљивање сазнања, што доводи до трајнијег 
усвајања и памћења музичких вештина и знања; 

 
-крeирaњe прaтњe зa пeсмe 
ритмичким и звучним 
eфeктимa, кoристeћи притoм 
рaзличитe извoрe звукa. 
-крeирaњe пoкрeтa уз музику 
кojу учeници изводе. 
-стварање мeлoдиje нa зaдaти 
тeкст. 
-импрoвизaциja диjaлoгa нa 
инструмeнтимa Oрфoвoг 
инструмeнтaриja и другим 
инструментима. 
-реконструкција музичких 
догађаја у стилу средњег века 
и ренесансе. 

-српски језик (осмишљавање музике на 
одрђен књижевни, поетски или драмски 
текст); 
-физичко (учење плесних игара, 
осмишљавање покрета уз музику) 
-компетенција за учење, 
-за одговорно учешће у демократском 
друштву 

-естетичка компетенција,          
-за комуникацију 
-за одговоран однос према здрављу, 
-за одговоран однос према околини, 
-за сарадњу,                
 -дигитална компетенција; 
-за предузимљивост и оријентацију ка 
предузетништву; 

-монолошка  
-дијалошка 
-метода 
демонстрације 
-метода 
показивања 
-метода рада са 
текстом 
-метода 
стваралачког 
рада 

-метода обраде 
песме по слуху, 
-фронтални 
рад,  
-рад у групи 
-рад у пару 
-индивидуални 
рад 
-практичан рад; 
-метода 
стваралачког 
рада; 

-аудитивна 
средства: 
инструмент за 
извођење 
уживо, носач 
звука за 
емитовање 
снимљеног 
музичког 
садржаја, 
-аудио-
визуелна 
средства: ДВД 
записи са 
снимцима 
концерата, 
музичко-
сценских 
представа, 
телевизијских 
емисија, 
рачунар као 
помоћно 
средство у 
одвијању 

-певање песама; 
-свирање 
песама; 
-слушање 
музике; 
-уочавање; 
-препознавање; 
-упоређивање; 
-музичко 
меморисање; 
-описивање;    
-разумевање; 
-доживљавање; 
-праћење; 
-процењивање 

-посматрање 
ученика, 
-допринос 
ученика за 
време 
групног рада; 
-процена 
практичног 
рада и 
стваралачког 
ангажмана 
ученика 

-израда 
креативних 
задатака на 
одређену 
тему, 
-рад на 
пројекту 
(ученик даје 
решење за 
неки проблем 
и одговара на 
конкретне 
потребе); 
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-понаша се у складу са правилима музичког 
бонтона у различитим музичким приликама; -
критички просуђује лош утицај прегласне 
музике на здравље; 
 

наставе, видео 
пројектор и 
сл. 
-визуелна 
средства: 
плакати, 
панои, слике, 
мулти-
медијални 
компјутерски 
садржаји, 
фотографије и 
др. 
-текстовна 
средства: 
уџбеници, 
чланци, 
енциклопедије 
и др. 

-оцењивање 
ученика се 
спроводи 
организовано 
и прати 
посебан 
развој сваког 
ученика,   
његов рад, 
залагање, 
интересовање
, 
став , 
умешност 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

Ученик уме да: 
МК.1.1.1 препозна основне елементе музичке писмености; 
М.К.1.1.2. опише основне карактеристике: музичких инструмената и састава, историјско-стилских периода,  музичких жанрова,  народног стваралаштва. 
Именује: М.К. 1.2.1. музичке изражајне елементе, М.К. 1.2.2. извођачки састав,  М. К. 1.2.3. музичке жанрове,  М.К. 1.2.4. српски музички фолклор. 
М.К. 1.3.1. пева једноставне дечије, народне или популарне композиције, М.К. 1.3.2. изводи једноставне дечије, народне или популарне композиције на бар једном 
инструменту; 
М.К.1.4.1. направи музичке инструменте користећи предмете из окружења 
М.К.1.4.2. осмисли мање музичке целине на основу понуђених модела 
М.К. 1.4.3. изводи пратеће ритмичке и мелодијско-ритмичке деонице на направљеним музичким инструментима 
М.К. 1.4.4. учествуе у одабиру музике за дати жанровски и историјски контекст. 

Средњи ниво 

Уученик уме да: 
-анализира повезаност: М.К.2.1.1. музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музичком 
изражајношћу (на пример, брз темпо са живахним карактером), М.К. 2.1.2. структуре и драматургије одређеног музичког жанра (на пример, оперски финале са догађајима у 
драми), 
-М.К. 2.1.3. облика народног музицирања са специфичним контекстом народног живота; 
-анализира повезаност М.К.2.1.1. музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музичком изражајношћу (на пример, брз темпо са живахним карактером), 
-М.К. 2.2.1. опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство опажених музичких елемената (на пример, узбуркана мелодија као резултат специфичног 
ритма, темпа, агогике, динамике, интервалске структуре) и М.К. 2.2.2. препозна структуру одређеног жанра; 

Напредни ниво 

Ученик: 
-М.К. 3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког дела, М.К. 3.1.2. разуме историјске и друштвене околности настанка жанра 
и облика музичког фолклора, М.К. 3.1.3. критички и аргументовано образлаже свој суд и М.К. 3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком 
контексту (одређени музички поступак доводи у везу са жељеним ефектом); 
-М.К. 3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког дела; 
-ученик уме да анализира слушни пример и открије везу опажених карактеристика са: М.К. 3.2.1. структуралном и драматуршком димензијом звучног примера, М.К: 3.2.2 
жанровским и историјско-стилским контекстом звучног примера и М.К. 3.2.3. контекстом настанка и примене различитих облика музичког фолклора; 
-уме да М.К.3.3.1. изведе разноврсни музички репертоар певањем и свирањем као солиста и у школским ансамблима 
- уме да М.К. 3.4.1. осмишљава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге задате музичке инструменте, М.К. 3.4.2. импровизује и/или компонује мање музичке 
целине (ритмичке и мелодијске) у оквиру различитих жанрова и стилова и М.К. 3.4.3. осмисли музику за школску представу, приредбу или перформанс; 
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Предмет: Музичка култура Разред: седми разред Фонд часова: 36 часова годишње 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1
.Ч

ов
ек

 и
 м

уз
ик

а 
 8 

У оквиру области/теме ученик ће бити у стању 
да:  
-повеже различите видове музичког изражавања 
са друштвено- 
-историјским амбијентом у коме су настали; 
– наведе изражајна средстава музичке уметности 
карактери- 
стична за период барока и класицизма; 
– уочи основне карактеристике музичког 
стваралаштва у бароку 
и класицизму; 
– препозна инструмент или групу према врсти 
композиције у 
оквиру датог музичког стила; 
– објасни како је музика повезана са другим 
уметностима и 
областима ван уметности (музика и религија; 
технологија запи- 
сивања, штампања нота; извођачке и техничке 
могућности ин- 
струмената; 
– разликује музичке форме барока и класицизма; 
– идентификује репрезентативне музичке 
примере најзначајни- 
јих представника барока и класицизма; 
– идентификује елементе музике барока и 
класицизма као ин- 
спирацију у музици савременог доба; 

Барок. 
Рођење опере. 
Клаудио Монтеверди. 
Облици вокално-
инструменталне музике 
(ораторијум, кантата). 
Инструментална музика: 
солистичко, камерно и 
оркестарско му- 
зицирање. 
Инструментални облици: 
свита, кончерто гросо. 
Антонио Вивалди, Јохан 
Себастијан Бах и Георг 
Фридрих Хендл. 
Класицизам 
Појам сонате и симфоније. 
Жанрови класичне музике –
опера, 
црквени жанрови, 
симфонијска, концертантна, 
камерна (посеб- 
но гудачки квартет), 
солистичка музика. Јозеф 
Хајдн, Волфганг 
Амадеус Моцарт и Лудвиг ван 
Бетовен. 
Развој српске црквене музике; 

-историја (друштвено-историјски 
конзекст у коме су настајали и развијали 
се барок и класицизам) 
-народна традиција (веза народних 
инструмената са осталим елемнтима 
народне традиције) 
-српски језик и књижевност (анализа 
текста у вокално-инструменталним 
облицима музике) 
-веронаука (српска црквена музика у 
контексту хришћанске вере) 
-ликовна култура (најважнији барокни 
сликари и вајари) 
-компетенција за учење (кроз усвајање 
нових садраја везаних за тему) 
-естетичка компетенција (вредновање и 
упоређивање квалитета композиција са 
којим се сусрећу) 
-компетенција за сарадњу (активно и 
конструктивно учествује у раду групе 
или пара у савладавању одређене теме 
из области);  
-компетенција за рад са подацима и 
информацијама (користи поуздане 
информације из различитих извора у 
различитим симболичким 
модалитетима, селектује, обрађује и 
чува податке) 
-компетенција за одговорно учешће у 
демократском друштву (препознаје 
вредност уметничких дела различитих 
народа, као и вредност културне 
баштине сопственог народа) 
 

-монолошка  
-дијалошка 
-метода 
демонстрације 
-метода 
показивања 
-метода рада са 
текстом 
-фронтални 
рад,  
-рад у групи 
-рад у пару 
-индивидуални 
рад 
-практичан рад; 
 
 

-аудитивна 
средства: 
инструмент за 
извођење 
уживо, носач 
звука за 
емитовање 
снимљеног 
музичког 
садржаја, 
-аудио-
визуелна 
средства: ДВД 
записи са 
снимцима 
концерата, 
музичко-
сценских 
представа, 
телевизијских 
емисија, 
рачунар као 
помоћно 
средство у 
одвијању 
наставе, видео 
пројектор и 
сл. 
-визуелна 
средства: 
плакати, 
панои, слике, 
мулти-
медијални 
компјутерски 
садржаји, 
фотографије и 
др. 
-текстовна 
средства: 
уџбеници, 
чланци, 
енциклопедије 
и др. 

-слушање 
музике 
-уочавање, 
-препознавање, 
-упоређивање, 
-музичко 
меморисање, 
-описивање, 
-разумевање, 
-доживљавање, 
-праћење, 
-процењивање; 
 

-посматрање 
ученика, 
-усмена 
провера, 
-писана 
провера (до 
15.мин.) 
-допринос 
ученика за 
време 
групног рада; 
-израда 
креативних 
задатака на 
одређену 
тему, 
-рад на 
пројекту 
(ученик даје 
решење за 
неки проблем 
и одговара на 
конкретне 
потребе); 
- оцењивање 
ученика се 
спроводи 
организовано 
и прати 
посебан 
развој сваког 
ученика,   
његов рад, 
залагање, 
интересовање
, 
став , 
умешност; 
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У оквиру области/теме ученик ће бити у стању 
да: 
-класификује инструменте по начину настанка 
звука;  
-препозна врсту жичаних инструмента по 
изгледу и звуку; 
-разликује гудачке и трзалачке инструменте 
-опише грађу и изглед појединих важнијих 
жичаних инструмената, као и инструменталних 
група 
-опише начин добијања тона код жичаних 
инструмената; 
-опише боју, изражајне и основне техничке 
могућности инструмената; 
-укаже на примену гудачких и трзалачких 
инструмената у различитим врстама музике; 
-да кратак опис развоја инструмената од 
њиховог настанка до савременог доба; 
-најважније градистељске школе виолине; 
-опише основне карактериситке српских 
народних инструмената; 

Жичани: трзалачки и гудачки. 
Градитељске школе. 
Појам симфонијског оркестра 
Српски народни музички 
инструменти. 

-ликовна култура (изглед  и грађа 
инструмената) 
-техничко (грађа инструмената, 
материјали од којих су направљени) 
-физика (начин добијања тона) 
-историја (историјски развој грађе 
инструмената и улоге у различитим 
стиловима) 
-компетенција за учење (усвајање нових 
садржаја везаних за жичане музичке 
инструменте) 
-естетичка компетенција (перцептивно 
разликовање тонских боја различитих 
жичаних инструмената и група гудачких 
и трзалачких инструмената једне о у 
односу на другу, као и у односу на 
остале инструменаталне групе) 
-компетенција за сарадњу (активно и 
конструктивно учествује у раду групе 
или пара у савладавању одређене теме 
из области);  
-компетенција за рад са подацима и 
информацијама (користи поуздане 
информације из различитих извора у 
различитим симболичким 
модалитетима, селектује, обрађује и 
чува податке) 
-компетенција за одговорно учешће у 
демократском друштву (препознаје 
вредност уметничких дела различитих 
народадсиварних на дувачким 
инструментима: дрвеним и лименим) 
 

-монолошка  
-дијалошка 
-метода 
демонстрације 
-метода 
показивања 
-метода рада са 
текстом 
-фронтални 
рад,  
-рад у групи 
-рад у пару 
-индивидуални 
рад 
-практичан рад; 
 
 

-аудитивна 
средства: 
носач звука за 
емитовање 
снимљеног 
музичког 
садржаја, 
-аудио-
визуелна 
средства: ДВД 
записи са 
снимцима 
концерата, 
музичко-
сценских 
представа, 
телевизијских 
емисија, 
рачунар као 
помоћно 
средство у 
одвијању 
наставе, видео 
пројектор и 
сл. 
-визуелна 
средства: 
плакати, 
панои, слике, 
мулти-
медијални 
компјутерски 
садржаји, 
фотографије и 
др. 
-текстовна 
средства: 
уџбеници, 
чланци, 
енциклопедије 
и др. 

-слушање 
музике 
-уочавање, 
-препознавање, 
-упоређивање, 
-музичко 
меморисање, 
-описивање, 
-разумевање, 
-доживљавање, 
-праћење, 
-процењивање; 
 

-посматрање 
ученика, 
-усмена 
провера, 
-допринос 
ученика за 
време 
групног рада; 
-израда 
креативних 
задатака на 
одређену 
тему, 
 
-рад на 
пројекту 
(ученик даје 
решење за 
неки проблем 
и одговара на 
конкретне 
потребе); 
- оцењивање 
ученика се 
спроводи 
организовано 
и прати 
посебан 
развој сваког 
ученика,   
његов рад, 
залагање, 
интересовање
, 
став , 
умешност; 
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У оквиру области/теме ученик ће бити у стању 
да:  
 
-идентификује врсту музичког стила и пореди га 
са основним карактеристикама друштве- 
но-историјског периода 
- уочава извођачки састав, темпо, мелодијске и 
ритмичке карактеристике слушног примера 
-опажене карактеристике повезује са музиком 
барока и класицизма; 
-препознаје инструмент или групу према врсти 
композиције у оквиру датог музичког стила; 
-идентификује структуру и музички облик 
слушаног дела; 
-уочи карактер музичког дела и идентификује 
улогу различитих елемената музике (мелодија 
ритам, темпо, динамика, артикулација) у 
креирању израза и карактера музичког дела; 
-објашњава  како је музика повезана са другим 
уметностима и 
областима ван уметности (музика и религија; 
технологија 
записивања, штампања нота; извођачке и 
техничке могућности 
инструмената; 
-уочава везу између  музике и текста у вокално-
инструменталниој музици, 
-препознаје  извођачки састав, изражајне 
могућности инструмената у инструменталним 
композицијама; 
-повезује знања из различитих области и користи 
их у  функцију разумевања слушаног дела; 
-креативно и критички сагледава слушни 
пример; 
-при слушању дeлa инспирисaних фoлклoрoм, 
свог и других 
нaрoдa уочава и описује различите садржаје, 
облике и карактер  слушаних композиција. 

 
Елементи музичке 
изражајности: тeмпo, 
динaмика, тoнскe бoje 
различитих глaсoва и 
инструмeната. 
Слушање световне и духовне 
музике барока и класицизма. 
Слушaњe вокалних, вoкaлнo-
иструмeнтaлних и 
инструмeнтaл- 
них кoмпoзициja, дoмaћих и 
стрaних кoмпoзитoрa. 
Слушање дела традиционалне 
народне музике. 

-српски језик (разумевање садржаја и 
смисла текста, као и сагледавање односа 
текста и музике у вокалним и вокално-
инструменталним композицијама) 
-народна традиција (повезивање знања о 
различитим народним традицијама са 
музиком слушних примера тих 
традиција) 
-историја (повезивање друштвено-
истроијских прилика одређеног периода 
са музичким стилом који је у њему 
зступљен) 
-веронаука (тумачење текста у црквеним 
вокалним и вокално-инструменталним 
духовним композицијама, као и 
сагледавање односа музике и црквеног 
текста у датим композицијама) 
-ликовна култура (изражавње 
доживљаја слушног примера језиком 
ликовне уметности: боје, њихове 
нијансе, преливи у музици); 
 
-компетенција за учење (усвајање нових 
садржаја везаних за тему) 
-естетичка компетенција (естетско 
тумечење слушаних композиција и 
поређење слушних примера по стилу, 
уметнилким и техничким квалитетима 
слушаних композиција) 
-компетенција за сарадњу (активно и 
конструктивно учествује у раду групе 
или пара у савладавању одређене теме 
из области);  
-компетенција за комуникацију (на 
одговарајући и креативан начин користи 
језик и стил комуникације како би 
описао доживљај слушаног примера) 
-дигитална компотенција (користи 
могућности ИКТ-а за слушање 
различитих композиција и упореживање 
различитих извођења исте композиција) 
-компетенција за рад са подацима и 
информацијама (користи поуздане 
информације из различитих извора у 
различитим симболичким 
модалитетима, селектује, обрађује и 
чува податке) 
-компетенција за одговорно учешће у 
демократском друштву (препознаје 
вредност уметничких дела различитих 
народа, као и вредност уметничких дела 
свог народа) 
 

-монолошка  
-дијалошка 
-метода 
демонстрације 
-метода 
показивања 
-метода рада са 
текстом 
-метода 
стваралачког 
рада 
-фронтални 
рад,  
-рад у групи 
-рад у пару 
-индивидуални 
рад 
-практичан рад; 
 
 

-аудитивна 
средства: 
носач звука за 
емитовање 
снимљеног 
музичког 
садржаја, 
-аудио-
визуелна 
средства: ДВД 
записи са 
снимцима 
концерата, 
музичко-
сценских 
представа, 
телевизијских 
емисија, 
рачунар као 
помоћно 
средство у 
одвијању 
наставе, видео 
пројектор и 
сл. 
-визуелна 
средства: 
плакати, 
панои, слике, 
мулти-
медијални 
компјутерски 
садржаји, 
фотографије и 
др. 
-текстовна 
средства: 
уџбеници, 
чланци, 
енциклопедије 
и др. 

-слушање 
музике 
-уочавање, 
-препознавање, 
-упоређивање, 
-музичко 
меморисање, 
-описивање, 
-разумевање, 
-доживљавање, 
-праћење, 
-процењивање; 
 

-посматрање 
ученика, 
-усмена 
провера, 
-допринос 
ученика за 
време 
групног рада; 
-израда 
креативних 
задатака на 
одређену 
тему, 
-рад на 
пројекту 
(ученик даје 
решење за 
неки проблем 
и одговара на 
конкретне 
потребе); 
-оцењивање 
ученика се 
спроводи 
организовано 
и прати 
посебан 
развој сваког 
ученика,   
његов рад, 
залагање, 
интересовање
, 
став , 
умешност; 
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У оквиру области/теме ученик ће бити у стању 
да: 
-изводи музичке примере користећи глас, покрет 
и инструмен- 
те, сaмoстaлнo и у групи; 
-изрази доживљај музике језиком других 
уметности (плес, глу- 
ма, писана или говорна реч, ликовна уметност); 
-учeствуje у шкoлским прирeдбама и 
мaнифeстaциjaма; 
-примењује принцип сарадње и међусобног 
подстицања у за- 
једничком музицирању; 
-понаша се у складу са правилима музичког 
бонтона у различи- 
тим музичким приликама; 
-критички просуђује утицај музике на здравље; 
-развије лични стил у извођењу музике, у складу 
са својим могућностима и особеностима; 
-користи могућности ИКТ-а за самостално 
истраживање, изво- 
ђење и стваралаштво. 
 

-пeвaње пeсама пo слуху и из 
нотног текста (солмизацијом) 
самостално и у групи. 
-певање песама из нотног 
текста у Де-дуру; 
-певање песама у комбинацији 
са плесним покретом. 
-певање и свирaњe из нотног 
текстa нaрoдних и умeтничких 
композиција нa 
инструмeнтимa Oрфoвoг 
инструмeнтaриja и/или на 
другим инструментима; 
-извођење једноставнијих 
музичких примера у вези са 
обрађеном темом; 
Извођење (певање или 
свирање) једноставних 
ритмичких и ме- 
лодијских репрезентативних 
примера (oдломака/тема) у 
стилу 
музике барока, класицизма; 
 

-српски језик (разумевање садржаја и 
смисла текста, као и сагледавање односа 
текста и музике у песмама) 
-народна традиција (повезивање знања о 
различитим народним традицијама са 
извођеним фолклорним песмама) 
-историја (повезивање друштвено-
истроијских прилика одређеног периода 
са музичким стилом који је у њему 
зступљен) 
-веронаука (тумачење текста у црквеним 
песмама: тропари и химн,  као и 
сагледавање односа музике и црквеног 
текста у датим песмама) 
-географија (повезивање карактера 
песме са чињеницом да она потиче из 
одређене земље) 
-ликовна култура (изражавње 
доживљаја песама које се певају и 
свирају ликовним радом) 
-математика (повезивање врсте такта, 
односно музичког метра са 
математичким пропорцијама); 
 
-компетенција за учење (усвајање нових 
садржаја везаних за тему) 
-естетичка компетенција (изражајно 
певање и свирање, што развија и 
естетске перцептивне способности 
ученика) 
-компетенција за сарадњу (активно и 
конструктивно учествује у раду групе 
или пара у савладавању одређене теме 
из области);  
-компетенција за комуникацију (на 
одговарајући и креативан начин користи 
језик и стил комуникације како би 
описао доживљај слушаног примера) 
-дигитална компотенција (користи 
могућности ИКТ-а за слушање 
различитих композиција и упореживање 
различитих извођења исте композиција) 
-компетенција за рад са подацима и 
информацијама (користи поуздане 
информације из различитих извора у 
различитим симболичким 
модалитетима, селектује, обрађује и 
чува податке) 
-компетенција за одговорно учешће у 
демократском друштву (препознаје 
вредност уметничких дела различитих 
народа, као и вредност уметничких дела 
свог народа) 
-компетенција за одговран однос према 
здрављу (правилно коришћење вокалног 
апарата при певању, развијање свести о 
негативном утицају буке на здравље 
човека) 
 
 

-монолошка  
-дијалошка 
-метода 
демонстрације 
-метода 
показивања 
-метода рада са 
текстом 
-метода 
стваралачког 
рада 
-метода обраде 
песме по слуху, 
-фронтални 
рад,  
-рад у групи 
-рад у пару 
-индивидуални 
рад 
-практичан рад; 
 
 

. -аудитивна 
средства: 
инструмент за 
извођење 
уживо, носач 
звука за 
емитовање 
снимљеног 
музичког 
садржаја, 
-аудио-
визуелна 
средства: ДВД 
записи са 
снимцима 
концерата, 
музичко-
сценских 
представа, 
телевизијских 
емисија, 
рачунар као 
помоћно 
средство у 
одвијању 
наставе, видео 
пројектор и 
сл. 
-визуелна 
средства: 
плакати, 
панои, слике, 
мулти-
медијални 
компјутерски 
садржаји, 
фотографије и 
др. 
-текстовна 
средства: 
уџбеници, 
чланци, 
енциклопедије 
и др. 

-певање песама; 
-свирање 
песама; 
-слушање 
музике; 
-уочавање; 
-препознавање; 
-упоређивање; 
-музичко 
меморисање; 
-описивање;    
-разумевање; 
-доживљавање; 
-праћење; 
-процењивање 

-посматрање 
ученика, 
-допринос 
ученика за 
време 
групног рада; 
-процена 
практичног 
рада и 
стваралачког 
ангажмана 
ученика 
-израда 
креативних 
задатака на 
одређену 
тему, 
-рад на 
пројекту 
(ученик даје 
решење за 
неки проблем 
и одговара на 
конкретне 
потребе); 
-оцењивање 
ученика се 
спроводи 
организовано 
и прати 
посебан 
развој сваког 
ученика,   
његов рад, 
залагање, 
интересовање
, 
став , 
умешност 
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5.
М
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о 

4 

У оквиру области/теме ученик ће бити у стању 
да: 
 -користи музичке обрасце у осмишљавању 
музичких целина 
кроз пeвaњe, свирaњe и пoкрeт; 
- комуницира у групи импрoвизуjући мање 
музичке целине 
глaсoм, инструмeнтом или пoкрeтом; 
-учествује у креирању шкoлских прирeдби, 
догађаја и пројеката; 
-изрази доживљај музике језиком других 
уметности (плес, глу- 
ма, писана или говорна реч, ликовна уметност); 
-учeствуje у одабиру композиција и 
осмишљавању програма школскиг приредби и 
других школских манифестација; 
-креативно употреби мултимедије: ИКТ, аудио 
снимци, сли- 
ковни материјал, мобилни телефони... 
-активирање и подстицање музичке фантазије, 
обликовање стваралачког мишљења, 
продубљивање сазнања, што доводи до трајнијег 
усвајања и памћења музичких вештина и знања; 

Импровизација 
Крeирaњe пoкрeтa уз музику 
кojу учeници изводе. 
Крeирaњe ритмичке прaтњe. 
Реконструкција музичких 
догађаја у стилу барока и 
класицизма; 
Израда жичаних инструмената 
од доступних материјала; 
 
 

-техничко (израда музичких 
инструмената од различитих музичких 
материјала) 
-српски језик (осмишљавање музике на 
одрђен књижевни, поетски или драмски 
текст); 
-физичко (учење плесних игара, 
осмишљавање покрета уз музику) 
-компетенција за учење, 
-за одговорно учешће у демократском 
друштву 
-естетичка компетенција,          
-за комуникацију 
-за одговоран однос према здрављу, 
-за одговоран однос према околини, 
-за сарадњу,                
 -дигитална компетенција; 
-за предузимљивост и оријентацију ка 
предузетништву; 

-монолошка  
-дијалошка 
-метода 
демонстрације 
-метода 
показивања 
-метода рада са 
текстом 
-метода 
стваралачког 
рада 
-метода обраде 
песме по слуху, 
-фронтални 
рад,  
-рад у групи 
-рад у пару 
-индивидуални 
рад 
-практичан рад; 
-метода 
стваралачког 
рада; 

-аудитивна 
средства: 
инструмент за 
извођење 
уживо, носач 
звука за 
емитовање 
снимљеног 
музичког 
садржаја, 
-аудио-
визуелна 
средства: ДВД 
записи са 
снимцима 
концерата, 
музичко-
сценских 
представа, 
телевизијских 
емисија, 
рачунар као 
помоћно 
средство у 
одвијању 
наставе, видео 
пројектор и 
сл. 
-визуелна 
средства: 
плакати, 
панои, слике, 
мулти-
медијални 
компјутерски 
садржаји, 
фотографије и 
др. 
-текстовна 
средства: 
уџбеници, 
чланци, 
енциклопедије 
и др. 

-певање песама; 
-свирање 
песама; 
-слушање 
музике; 
-уочавање; 
-препознавање; 
-упоређивање; 
-музичко 
меморисање; 
-описивање;    
-разумевање; 
-доживљавање; 
-праћење; 
-процењивање 

-посматрање 
ученика, 
-допринос 
ученика за 
време 
групног рада; 
-процена 
практичног 
рада и 
стваралачког 
ангажмана 
ученика 
-израда 
креативних 
задатака на 
одређену 
тему, 
-рад на 
пројекту 
(ученик даје 
решење за 
неки проблем 
и одговара на 
конкретне 
потребе); 
-оцењивање 
ученика се 
спроводи 
организовано 
и прати 
посебан 
развој сваког 
ученика,   
његов рад, 
залагање, 
интересовање
, 
став , 
умешност 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

Ученик уме да: 
МК.1.1.1 препозна основне елементе музичке писмености; 
М.К.1.1.2. опише основне карактеристике: музичких инструмената и састава, историјско-стилских периода,  музичких жанрова,  народног стваралаштва. 
Именује: М.К. 1.2.1. музичке изражајне елементе, М.К. 1.2.2. извођачки састав,  М. К. 1.2.3. музичке жанрове,  М.К. 1.2.4. српски музички фолклор. 
М.К. 1.3.1. пева једноставне дечије, народне или популарне композиције, М.К. 1.3.2. изводи једноставне дечије, народне или популарне композиције на бар једном 
инструменту; 
М.К.1.4.1. направи музичке инструменте користећи предмете из окружења 
М.К.1.4.2. осмисли мање музичке целине на основу понуђених модела 
М.К. 1.4.3. изводи пратеће ритмичке и мелодијско-ритмичке деонице на направљеним музичким инструментима 
М.К. 1.4.4. учествуе у одабиру музике за дати жанровски и историјски контекст. 
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Средњи ниво 

Уученик уме да: 
-анализира повезаност: М.К.2.1.1. музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музичком 
изражајношћу (на пример, брз темпо са живахним карактером), М.К. 2.1.2. структуре и драматургије одређеног музичког жанра (на пример, оперски финале са догађајима у 
драми), 
-М.К. 2.1.3. облика народног музицирања са специфичним контекстом народног живота; 
-анализира повезаност М.К.2.1.1. музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музичком изражајношћу (на пример, брз темпо са живахним карактером), 
-М.К. 2.2.1. опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство опажених музичких елемената (на пример, узбуркана мелодија као резултат специфичног 
ритма, темпа, агогике, динамике, интервалске структуре) и М.К. 2.2.2. препозна структуру одређеног жанра; 

Напредни ниво 

Ученик: 
-М.К. 3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког дела, М.К. 3.1.2. разуме историјске и друштвене околности настанка жанра 
и облика музичког фолклора, М.К. 3.1.3. критички и аргументовано образлаже свој суд и М.К. 3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком 
контексту (одређени музички поступак доводи у везу са жељеним ефектом); 
-М.К. 3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког дела; 
-ученик уме да анализира слушни пример и открије везу опажених карактеристика са: М.К. 3.2.1. структуралном и драматуршком димензијом звучног примера, М.К: 3.2.2 
жанровским и историјско-стилским контекстом звучног примера и М.К. 3.2.3. контекстом настанка и примене различитих облика музичког фолклора; 
-уме да М.К.3.3.1. изведе разноврсни музички репертоар певањем и свирањем као солиста и у школским ансамблима 
- уме да М.К. 3.4.1. осмишљава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге задате музичке инструменте, М.К. 3.4.2. импровизује и/или компонује мање музичке 
целине (ритмичке и мелодијске) у оквиру различитих жанрова и стилова и М.К. 3.4.3. осмисли музику за школску представу, приредбу или перформанс; 
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Предмет: Музичка култура Разред: осми разред Фонд часова: 34 часа годишње 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1
.Ч

ов
ек

 и
 м

уз
ик

а 
 IX-V 

13 Ч. 

У оквиру области/теме ученик сусреће:  
-разумевање улоге музике у друштву, упознаање 
музичких изражајних средстава, инструмената, 
жанрова и облика; 
- повезивање различитих видова музичког 
изражавања са друштвено-историјским  
амбијентом у коме су настали; 
-уочавањемосновних карактеристика музичког 
стваралаштва у романтизму, импресионизму и 
савременом добу; 
-препознавање националних игара у делима 
уметничке музике; 
-репрезентативне музичке примере 
најзначајнијих представника романтизма, 
импресионизма и савременог доба; 
-елементе музике ранијих епоха као инспирацију 
у музици савременог доба; 
-улогом и природом музике у датом периоду, 
односом човека према њој, њеном наменом и 
сличностима и разликама између данашње 
музике и музике ранијих епоха; 
-вредновање својих и других муз. дела 
-ангаж. у свим муз. активностима 
 

Романтизам 
Програмска и апсолутна 
музика 
Соло песма 
Клавирска минијатура 
Националне и стилизоване 
игре (полка, мазурка, чардаш, 
казачок, сиртаки, валцер, 
танго...) 
Музичко-сценска дела 
Сметана, Дворжак, Шопен, 
Лист, Шуберт, Шуман, 
Паганини, Верди, Пушини, 
Росини, Чајковски, Бородин, 
Мусоргски 
Мокрањац 
Импресионизам: Дебиси и 
Равел 
Савремено доба 
Жанрови: Џез, популарна 
музика, апстрактна музика 
Импровизација (појам) 
Стравински, Прокофјев, 
Коњовић, К. Бабић, В. 
Миланковић; 
 

-историја и народна традиција 
-српски језик и књижевност 
-енглески језик 
-веронаука 
-ликовна култура (филмска уметност) 
-компетенција за учење (кроз усвајање 
нових садраја везаних за тему) 
-естетичка компетенција (вредновање и 
упоређивање квалитета композиција са 
којим се сусрећу) 
-компетенција за сарадњу (активно и 
конструктивно учествује у раду групе 
или пара у савладавању одређене теме 
из области);  
-компетенција за рад са подацима и 
информацијама (користи поуздане 
информације из различитих извора у 
различитим симболичким 
модалитетима, селектује, обрађује и 
чува податке) 
-компетенција за одговорно учешће у 
демократском друштву (препознаје 
вредност уметничких дела различитих 
народа, као и вредност културне 
баштине сопственог народа) 
 

-монолошка  
-дијалошка 
-метода 
демонстрације 
-метода 
показивања 
-метода рада са 
текстом 
-фронтални 
рад,  
-рад у групи 
-рад у пару 
-индивидуални 
рад 
-практичан рад; 
 
 

-аудитивна 
средства: 
инструмент за 
извођење 
уживо, носач 
звука за 
емитовање 
снимљеног 
музичког 
садржаја, 
-аудио-
визуелна 
средства: ДВД 
записи са 
снимцима 
концерата, 
музичко-
сценских 
представа, 
телевизијских 
емисија, 
рачунар као 
помоћно 
средство у 
одвијању 
наставе, видео 
пројектор и 
сл. 
-визуелна 
средства: 
плакати, 
панои, слике, 
мулти-
медијални 
компјутерски 
садржаји, 
фотографије и 
др. 
-текстовна 
средства: 
уџбеници, 
чланци, 
енциклопедије 
и др. 

-слушање 
музике 
-уочавање, 
-препознавање, 
-упоређивање, 
-музичко 
меморисање, 
-описивање, 
-разумевање, 
-доживљавање, 
-праћење, 
-процењивање; 
 

-посматрање 
ученика, 
-усмена 
провера, 
-писана 
провера (до 
15.мин.) 
-допринос 
ученика за 
време 
групног рада; 
-израда 
креативних 
задатака на 
одређену 
тему, 
-рад на 
пројекту 
(ученик даје 
решење за 
неки проблем 
и одговара на 
конкретне 
потребе); 
- оцењивање 
ученика се 
спроводи 
организовано 
и прати 
посебан 
развој сваког 
ученика,   
његов рад, 
залагање, 
интересовање
, 
став , 
умешност; 
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У оквиру области/теме ученик сусреће:  
-упознавање са основним карактеристикама 
дувачких инструмената: начином добијања тона, 
тонском бојом, изражајним и основним 
техничким могућностима инструмената, као и 
њиховом применом у различитим врстама 
музике; 
- и препознаје врсту дувачких инструмента по 
изгледу и звуку; 
– описује начин добијања тона код дувачких 
инструмената; 
– препознаје инструмент или групу према врсти 
композиције у 
оквиру датог музичког стила; 

Дувачки инструменти 

-ликовна култура (изглед  и грађа 
инструмената) 
-техничко (грађа инструмената, 
материјали од којих су направљени) 
-физика (начин добијања тона) 
-историја (историјски развој грађе 
инструмената и улоге у различитим 
стиловима) 
-компетенција за учење (усвајање нових 
садржаја везаних за дувачке музичке 
инструменте) 
-естетичка компетенција (перцептивно 
разликовање тонских боја различитих 
дувачких инструмената и група дрвених 
и лимених дувачких инструмената једне 
о у односу на другу, као и у односу на 
остале инструменаталне групе) 
-компетенција за сарадњу (активно и 
конструктивно учествује у раду групе 
или пара у савладавању одређене теме 
из области);  
-компетенција за рад са подацима и 
информацијама (користи поуздане 
информације из различитих извора у 
различитим симболичким 
модалитетима, селектује, обрађује и 
чува податке) 
-компетенција за одговорно учешће у 
демократском друштву (препознаје 
вредност уметничких дела различитих 
народадсиварних на дувачким 
инструментима: дрвеним и лименим) 
 

-монолошка  
-дијалошка 
-метода 
демонстрације 
-метода 
показивања 
-метода рада са 
текстом 
-фронтални 
рад,  
-рад у групи 
-рад у пару 
-индивидуални 
рад 
-практичан рад; 
 
 

-аудитивна 
средства: 
носач звука за 
емитовање 
снимљеног 
музичког 
садржаја, 
-аудио-
визуелна 
средства: ДВД 
записи са 
снимцима 
концерата, 
музичко-
сценских 
представа, 
телевизијских 
емисија, 
рачунар као 
помоћно 
средство у 
одвијању 
наставе, видео 
пројектор и 
сл. 
-визуелна 
средства: 
плакати, 
панои, слике, 
мулти-
медијални 
компјутерски 
садржаји, 
фотографије и 
др. 
-текстовна 
средства: 
уџбеници, 
чланци, 
енциклопедије 
и др. 

-слушање 
музике 
-уочавање, 
-препознавање, 
-упоређивање, 
-музичко 
меморисање, 
-описивање, 
-разумевање, 
-доживљавање, 
-праћење, 
-процењивање; 
 

-посматрање 
ученика, 
-усмена 
провера, 
-допринос 
ученика за 
време 
групног рада; 
-израда 
креативних 
задатака на 
одређену 
тему, 
 
-рад на 
пројекту 
(ученик даје 
решење за 
неки проблем 
и одговара на 
конкретне 
потребе); 
- оцењивање 
ученика се 
спроводи 
организовано 
и прати 
посебан 
развој сваког 
ученика,   
његов рад, 
залагање, 
интересовање
, 
став , 
умешност; 
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У оквиру области/теме ученик сусреће:  
 
-и идентификује врсту музичког стила и пореди 
га са основним карактеристикама друштве- 
но-историјског периода 
-и уочава извођачки састав, темпо, мелодијске и 
ритмичке карактеристике слушног примера 
-опажене карактеристике повезује са музиком 
романтизма, импресионизма 
и савременог доба 
-препознаје инструмент или групу према врсти 
композиције у оквиру датог музичког стила; 
-и објашњава  како је музика повезана са другим 
уметностима и 
областима ван уметности (музика и религија; 
технологија 
записивања, штампања нота; извођачке и 
техничке могућности 
инструмената; 
-и обраћа пажњу на везу музике и текста, а код 
инструменталних дела на из- 
вођачки састав, изражајне могућности 
инструмената 
-и повезује знања из 
различитих области треба повезати и користи их 
у  функцију разумева- 
ња слушаног дела,, креативно и критички 
сагледавајући слушни пример 
-и при слушању дeлa инспирисaних фoлклoрoм, 
свог и других 
нaрoдa уочава и описује различите садржаје, 
облике и карактер  слушаних композиција. 

Елементи музичке 
изражајности: тeмпo, 
динaмика, тoнскe бoje 
различитих глaсoва и 
инструмeната. 
Слушање световне и духовне 
музике романтизма, 
импресионизма 
и савременог доба. 
Слушaњe вокалних, вoкaлнo-
иструмeнтaлних и 
инструмeнтaлних 
кoмпoзициja, дoмaћих и 
стрaних кoмпoзитoрa. 
Слушање дела традиционалне 
народне музике. 

-српски језик (разумевање садржаја и 
смисла текста, као и сагледавање односа 
текста и музике у вокалним и вокално-
инструменталним композицијама) 
-народна традиција (повезивање знања о 
различитим народним традицијама са 
музиком слушних примера тих 
традиција) 
-историја (повезивање друштвено-
истроијских прилика одређеног периода 
са музичким стилом који је у њему 
зступљен) 
-веронаука (тумачење текста у црквеним 
вокалним и вокално-инструменталним 
духовним композицијама, као и 
сагледавање односа музике и црквеног 
текста у датим композицијама) 
-ликовна култура (изражавње 
доживљаја слушног примера језиком 
ликовне уметности: боје, њихове 
нијансе, преливи у музици); 
 
-компетенција за учење (усвајање нових 
садржаја везаних за тему) 
-естетичка компетенција (естетско 
тумечење слушаних композиција и 
поређење слушних примера по стилу, 
уметнилким и техничким квалитетима 
слушаних композиција) 
-компетенција за сарадњу (активно и 
конструктивно учествује у раду групе 
или пара у савладавању одређене теме 
из области);  
-компетенција за комуникацију (на 
одговарајући и креативан начин користи 
језик и стил комуникације како би 
описао доживљај слушаног примера) 
-дигитална компотенција (користи 
могућности ИКТ-а за слушање 
различитих композиција и упореживање 
различитих извођења исте композиција) 
-компетенција за рад са подацима и 
информацијама (користи поуздане 
информације из различитих извора у 
различитим симболичким 
модалитетима, селектује, обрађује и 
чува податке) 
-компетенција за одговорно учешће у 
демократском друштву (препознаје 
вредност уметничких дела различитих 
народа, као и вредност уметничких дела 
свог народа) 
 

-монолошка  
-дијалошка 
-метода 
демонстрације 
-метода 
показивања 
-метода рада са 
текстом 
-метода 
стваралачког 
рада 
-фронтални 
рад,  
-рад у групи 
-рад у пару 
-индивидуални 
рад 
-практичан рад; 
 
 

-аудитивна 
средства: 
носач звука за 
емитовање 
снимљеног 
музичког 
садржаја, 
-аудио-
визуелна 
средства: ДВД 
записи са 
снимцима 
концерата, 
музичко-
сценских 
представа, 
телевизијских 
емисија, 
рачунар као 
помоћно 
средство у 
одвијању 
наставе, видео 
пројектор и 
сл. 
-визуелна 
средства: 
плакати, 
панои, слике, 
мулти-
медијални 
компјутерски 
садржаји, 
фотографије и 
др. 
-текстовна 
средства: 
уџбеници, 
чланци, 
енциклопедије 
и др. 

-слушање 
музике 
-уочавање, 
-препознавање, 
-упоређивање, 
-музичко 
меморисање, 
-описивање, 
-разумевање, 
-доживљавање, 
-праћење, 
-процењивање; 
 

-посматрање 
ученика, 
-усмена 
провера, 
-допринос 
ученика за 
време 
групног рада; 
-израда 
креативних 
задатака на 
одређену 
тему, 
-рад на 
пројекту 
(ученик даје 
решење за 
неки проблем 
и одговара на 
конкретне 
потребе); 
-оцењивање 
ученика се 
спроводи 
организовано 
и прати 
посебан 
развој сваког 
ученика,   
његов рад, 
залагање, 
интересовање
, 
став , 
умешност; 
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У оквиру области/теме ученик сусреће: 
-развија дугорочно памћење, осетљивост за 
друге учеснике у музичком догађају и фине 
моторичке функције;  
-развија све видове изражавања ученика, а 
нарочито музичко-уметничког, што води и до г 
формирања личног стила изражавања 
-и неговање нетемперованог начина певања уз 
изражавање природне боје гласа при певању 
дела најстарије фолклорне музичке традиције 
-извођење музичких примера коришћењем 
покрета и инструмената самостално и у групи, 
-примењивање принципа сарадње и међусобног 
подстицања у заједничком музицирању, 
-критичко просуђивање утицаја музике на 
здравље, 
-и постизање изражајног певања уз развијање 
моторичких вештина, координације и опажајних 
способности 
 
 

Пeвaње пeсама пo слуху и из 
нотног текста (солмизацијом) 
самостално и у групи. 
Пeвaње пeсама у мешовитим 
тактовима (7/8, 5/8 ) пo слуху. 
Певање песама у комбинацији 
са плесним покретом. 
Певање и свирaњe из нотног 
текстa нaрoдних и умeтничких 
композиција нa 
инструмeнтимa Oрфoвoг 
инструмeнтaриja и/или на 
другим инструментима. 
Извођење једноставнијих 
музичких примера у вези са 
обрађеном 
темом 
Извођење (певање или 
свирање) једноставних 
ритмичких и 
мелодијских 
репрезентативних примера 
(oдломака/тема) у стилу 
музике романтизма, 
импресионизма и савременог 
доба; 

-српски језик (разумевање садржаја и 
смисла текста, као и сагледавање односа 
текста и музике у песмама) 
-народна традиција (повезивање знања о 
различитим народним традицијама са 
извођеним фолклорним песмама) 
-историја (повезивање друштвено-
истроијских прилика одређеног периода 
са музичким стилом који је у њему 
зступљен) 
-веронаука (тумачење текста у црквеним 
песмама: тропари и химн,  као и 
сагледавање односа музике и црквеног 
текста у датим песмама) 
-географија (повезивање карактера 
песме са чињеницом да она потиче из 
одређене земље) 
-ликовна култура (изражавње 
доживљаја песама које се певају и 
свирају ликовним радом) 
-математика (повезивање врсте такта, 
односно музичког метра са 
математичким пропорцијама); 
 
-компетенција за учење (усвајање нових 
садржаја везаних за тему) 
-естетичка компетенција (изражајно 
певање и свирање, што развија и 
естетске перцептивне способности 
ученика) 
-компетенција за сарадњу (активно и 
конструктивно учествује у раду групе 
или пара у савладавању одређене теме 
из области);  
-компетенција за комуникацију (на 
одговарајући и креативан начин користи 
језик и стил комуникације како би 
описао доживљај слушаног примера) 
-дигитална компотенција (користи 
могућности ИКТ-а за слушање 
различитих композиција и упореживање 
различитих извођења исте композиција) 
-компетенција за рад са подацима и 
информацијама (користи поуздане 
информације из различитих извора у 
различитим симболичким 
модалитетима, селектује, обрађује и 
чува податке) 
-компетенција за одговорно учешће у 
демократском друштву (препознаје 
вредност уметничких дела различитих 
народа, као и вредност уметничких дела 
свог народа) 
-компетенција за одговран однос према 
здрављу (правилно коришћење вокалног 
апарата при певању, развијање свести о 
негативном утицају буке на здравље 
човека) 
 
 

-монолошка  
-дијалошка 
-метода 
демонстрације 
-метода 
показивања 
-метода рада са 
текстом 
-метода 
стваралачког 
рада 
-метода обраде 
песме по слуху, 
-фронтални 
рад,  
-рад у групи 
-рад у пару 
-индивидуални 
рад 
-практичан рад; 
 
 

. -аудитивна 
средства: 
инструмент за 
извођење 
уживо, носач 
звука за 
емитовање 
снимљеног 
музичког 
садржаја, 
-аудио-
визуелна 
средства: ДВД 
записи са 
снимцима 
концерата, 
музичко-
сценских 
представа, 
телевизијских 
емисија, 
рачунар као 
помоћно 
средство у 
одвијању 
наставе, видео 
пројектор и 
сл. 
-визуелна 
средства: 
плакати, 
панои, слике, 
мулти-
медијални 
компјутерски 
садржаји, 
фотографије и 
др. 
-текстовна 
средства: 
уџбеници, 
чланци, 
енциклопедије 
и др. 

-певање песама; 
-свирање 
песама; 
-слушање 
музике; 
-уочавање; 
-препознавање; 
-упоређивање; 
-музичко 
меморисање; 
-описивање;    
-разумевање; 
-доживљавање; 
-праћење; 
-процењивање 

-посматрање 
ученика, 
-допринос 
ученика за 
време 
групног рада; 
-процена 
практичног 
рада и 
стваралачког 
ангажмана 
ученика 
-израда 
креативних 
задатака на 
одређену 
тему, 
-рад на 
пројекту 
(ученик даје 
решење за 
неки проблем 
и одговара на 
конкретне 
потребе); 
-оцењивање 
ученика се 
спроводи 
организовано 
и прати 
посебан 
развој сваког 
ученика,   
његов рад, 
залагање, 
интересовање
, 
став , 
умешност 
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5.
М

уз
ич

ко
 с

тв
ар

ал
аш

тв
о 

IX-V 
1 Ч. 

У оквиру области/теме ученик сусреће:  
-упражњавање различитих музичких активности, 
што доводи до већег степена развоја музичких 
способности 
-израду дуваачких музичких инструмената 
(функционалних или нефункционалних); 
-музичко-истраживачки рад; 
-осмишљавање музичких догађаја, програма и 
пројеката; 
-осмишљавање музичких радионица; 
-креативну употребу мултимедија: ИКТ, аудио 
снимци, сли- 
ковни материјал, мобилни телефони... 
-активирање и подстицање музичке фантазије, 
обликовање стваралачког мишљења, 
продубљивање сазнања, што доводи до трајнијег 
усвајања и памћења музичких вештина и знања; 

Импровизација 
Крeирaњe пoкрeтa уз музику 
кojу учeници изводе. 
Крeирaњe ритмичке прaтњe. 
Реконструкција музичких 
догађаја у стилу романтизма, 
импресионизма и савремене 
музике. 
Израда дувачких 
инструмената од доступних 
материјала; 

-техничко (израда музичких 
инструмената од различитих музичких 
материјала) 
-српски језик (осмишљавање музике на 
одрђен књижевни, поетски или драмски 
текст); 
-физичко (учење плесних игара, 
осмишљавање покрета уз музику) 
-компетенција за учење, 
-за одговорно учешће у демократском 
друштву 
-естетичка компетенција,          
-за комуникацију 
-за одговоран однос према здрављу, 
-за одговоран однос према околини, 
-за сарадњу,                
 -дигитална компетенција; 

-монолошка  
-дијалошка 
-метода 
демонстрације 
-метода 
показивања 
-метода рада са 
текстом 
-метода 
стваралачког 
рада 
-метода обраде 
песме по слуху, 
-фронтални 
рад,  
-рад у групи 
-рад у пару 
-индивидуални 
рад 
-практичан рад; 
-метода 
стваралачког 
рада; 

аудитивна 
средства: 
инструмент за 
извођење 
уживо, носач 
звука за 
емитовање 
снимљеног 
музичког 
садржаја, 
-аудио-
визуелна 
средства: ДВД 
записи са 
снимцима 
концерата, 
музичко-
сценских 
представа, 
телевизијских 
емисија, 
рачунар као 
помоћно 
средство у 
одвијању 
наставе, видео 
пројектор и 
сл. 
-визуелна 
средства: 
плакати, 
панои, слике, 
мулти-
медијални 
компјутерски 
садржаји, 
фотографије и 
др. 
-текстовна 
средства: 
уџбеници, 
чланци, 
енциклопедије 
и др. 

-певање песама; 
-свирање 
песама; 
-слушање 
музике; 
-уочавање; 
-препознавање; 
-упоређивање; 
-музичко 
меморисање; 
-описивање;    
-разумевање; 
-доживљавање; 
-праћење; 
-процењивање 

-посматрање 
ученика, 
-допринос 
ученика за 
време 
групног рада; 
-процена 
практичног 
рада и 
стваралачког 
ангажмана 
ученика 
-израда 
креативних 
задатака на 
одређену 
тему, 
-рад на 
пројекту 
(ученик даје 
решење за 
неки проблем 
и одговара на 
конкретне 
потребе); 
-оцењивање 
ученика се 
спроводи 
организовано 
и прати 
посебан 
развој сваког 
ученика,   
његов рад, 
залагање, 
интересовање
, 
став , 
умешност 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

Ученик уме да: 
МК.1.1.1 препозна основне елементе музичке писмености; 
М.К.1.1.2. опише основне карактеристике: музичких инструмената и састава, историјско-стилских периода,  музичких жанрова,  народног стваралаштва. 
Именује: М.К. 1.2.1. музичке изражајне елементе, М.К. 1.2.2. извођачки састав,  М. К. 1.2.3. музичке жанрове,  М.К. 1.2.4. српски музички фолклор. 
М.К. 1.3.1. пева једноставне дечије, народне или популарне композиције, М.К. 1.3.2. изводи једноставне дечије, народне или популарне композиције на бар једном 
инструменту; 
М.К.1.4.1. направи музичке инструменте користећи предмете из окружења 
М.К.1.4.2. осмисли мање музичке целине на основу понуђених модела 
М.К. 1.4.3. изводи пратеће ритмичке и мелодијско-ритмичке деонице на направљеним музичким инструментима 
М.К. 1.4.4. учествуе у одабиру музике за дати жанровски и историјски контекст. 
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Средњи ниво 

Уученик уме да: 
-анализира повезаност: М.К.2.1.1. музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музичком 
изражајношћу (на пример, брз темпо са живахним карактером), М.К. 2.1.2. структуре и драматургије одређеног музичког жанра (на пример, оперски финале са догађајима у 
драми), 
-М.К. 2.1.3. облика народног музицирања са специфичним контекстом народног живота; 
-анализира повезаност М.К.2.1.1. музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музичком изражајношћу (на пример, брз темпо са живахним карактером), 
-М.К. 2.2.1. опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство опажених музичких елемената (на пример, узбуркана мелодија као резултат специфичног 
ритма, темпа, агогике, динамике, интервалске структуре) и М.К. 2.2.2. препозна структуру одређеног жанра; 

Напредни ниво 

Ученик: 
-М.К. 3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког дела, М.К. 3.1.2. разуме историјске и друштвене околности настанка жанра 
и облика музичког фолклора, М.К. 3.1.3. критички и аргументовано образлаже свој суд и М.К. 3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком 
контексту (одређени музички поступак доводи у везу са жељеним ефектом); 
-М.К. 3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког дела; 
-ученик уме да анализира слушни пример и открије везу опажених карактеристика са: М.К. 3.2.1. структуралном и драматуршком димензијом звучног примера, М.К: 3.2.2 
жанровским и историјско-стилским контекстом звучног примера и М.К. 3.2.3. контекстом настанка и примене различитих облика музичког фолклора; 
-уме да М.К.3.3.1. изведе разноврсни музички репертоар певањем и свирањем као солиста и у школским ансамблима 
- уме да М.К. 3.4.1. осмишљава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге задате музичке инструменте, М.К. 3.4.2. импровизује и/или компонује мање музичке 
целине (ритмичке и мелодијске) у оквиру различитих жанрова и стилова и М.К. 3.4.3. осмисли музику за школску представу, приредбу или перформанс; 
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Предмет: ликовна култура Разред: пети разред Фонд: 72 часа годишње 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
 Р

ит
ам

 

10(6
+4) 

Уочавање и препознавање ритма  у 
природи,простору,структури,текстур
и природних и вештачких 
материјала,слободног и спонтаног 
ритма линија,боја и облика Ученик 
користи одабране садржаје да би 
приказао ритам линија,облика,боја 
Креативно се изражава  користећи 
различите ликовне технике  у изради 
ритма 
Представља 
правилан,неправилан,спонтани,и 
слободан ритам линијама,облицима 
и бојама  
 

Ученик ће бити у стању да: 
-опажа и гради 
правилан,неправилан  и слободан  
визуелни ритам,ритам у 
структурама природних и 
вештачких материјала,као и у 
уметничким делима 
 

-компетенције за целоживотно 
учење 
-комуникација 
-решавање проблема 
-естетичка компетенција 
 

Вербално-
монолошка 
Дијалошка 
Илустративно-
демонстративна 
Обрада 
Вежба 
Естетска 
анализа 

Уџбеник 
Репродукције 
уметничких дела 
Монографије 
Часописи 
Савремена наставна 
средства 

Уочавање 
Посматрање 
Цртање 
Сликање 
Обликовање 

анализа ученичких 
радова (однос према 
раду,себи,другима,ра
зумевање,повезивање
,оргиналност,организ
ација 
композиције,врбално 
изражавање,употреба 
техника и средстава) 
-самопроцена 
ученичких 
радова(образлаже 
свој рад,знање, 
идеју, 
доживљај,емоције) 
анализа уметничких  
дела и ликовних 
радова у којима је 
мотив 
ритам,посматање и 
опажање ритма, 
ућешће у 
дискусији,ритам у 
другим врстама 
уметности 
 

Л
ин

иј
а 

24(12
+10+

2) 

Упознавање ученика са основним 
карактеристикама линија ,врстама и 
својствима линија,врстама цртежа и 
цртачким материјалима Ученик 
схвата  и зна да се ликовно изрази 
линијом,помоћу различитих 
ликовних техника и материјала 
Креативно се изражава употребом 
различитих цртачких техника у 
ликовном изражавању линијом 
водећи  
рачуна о естетици 
Износи своје мишљење о 
уметничким делима,где је 
употребљена линија 
 

упозна  врсте линија,изражајна 
својства линија,линија као ивица 
тродимензионалног и 
дводимензионалног тела,поступци 
грађења цртежа додавањем и 
одузимањем,савремена средства за 
цртање,различити садржаји као 
подстицај за стваралачки 
рад,уметничко наслеђе-линеарни 
цртежи 
 

компетенције за целоживотно 
учење 
-естетичке компетенције 
-комуникација 
- 

 
Вербално-
монолошка 
Дијалошка 
Илустративно-
демонстративна 
Обрада 
Вежба 
Естетска 
анализа 

Уџбеник 
Репродукције 
уметничких дела 
Монографије 
Часописи 
Савремена наставна 
средства 

Уочавање 
Посматрање 
Цртање 
Сликање 
обликовање 

анализа ученичких 
радова и уметничких 
дела у којима је 
основни мотив 
линија,посматрање,о
пажање,вежбање,ства
рање,понављање,усва
јање знања о линији и 
основним цртачких 
техникама 
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О
бл

ик
 

34(16
+6+2

) 

Упознавање ученика са основним 
карактеристикама, врстама и 
својствима облика у 
простору,орнаментом и 
обликовањем-дизајном  и 
пробликовањем употребних 
предмета Ученик зна да се ликовно 
изрази обликом  различитим 
ликовним техникама и материјалима 
-На  креативан начин, износи своје 
идеје,кроз дводимензионално или 
тродимензионално обликовање  
Анализира уметничка дела и ликовне 
радове,где је основни елеменат 
облик 

упозна основне врсте и 
карактеристике облика, 
положај облика у простору-планови 
и величине облика, 
поступке грађења 
облика,обликовање простора 
светлом 

 
компетенције за целоживотно 
учење 
-естетичке компетенције 
-комуникација 
-одговоран однос према 
околини 
-одговоран однос према 
здрављу 

Вербално-
монолошка 
Дијалошка 
Илустративно-- 
 демонстративна 
Обрада 
Вежба 
Естетска 
анализа 

Уџбеник 
Репродукције 
уметничких дела 
Монографије 
Часописи 
Савремена наставна 
средства 

Уочавање 
Посматрање 
Тактилни  додир 
Цртање 
Вајање 
Обликовање 
Сликање 

-анализа 
радова(однос према 
раду,себи 
другима,разумевање,
повезивање,оргиналн
ост,компоновање 
облицима) 
Самопроцена 
ученичких радова  и 
уметнчких дела у 
којима је главни 
елеменат 
облик,посматрање,оп
ажање,анализа 2д и 
3д облика и вајарских 
дела,као и техника 

В
из

уе
лн

а 
ко

м
ун

ик
ац

иј
а 4(2+

2)    
 

Упознавање ученика са видовима 
визуелне комуникације 
-изради визуелну поруку,различитим 
ликовним техникама и материјалима 
ученик схвата визуелну поруку и зна 
да се изрази визуелном поруком 
,различитим ликовним техникама и 
материјалима 
-примењује знања о  визуелној 
комуникацији у ликовном раду 
-Анализира уметничка дела и 
ликовне радове,где је основни 
елеменат визуелна комуникација 
 
 
 

-упозна основне врсте визуелне 
комуникације:вербална и 
невербална,амблем,симбол,знак,пла
кат,етикета,реклама,новине 
,интернет компетенције за целоживотно 

учење 
-одговоран однос према 
околини 
-комуникација 
-естетичка кометенција 
-дигитална компетенција 
 
 

Вербално-
монолошка 
Дијалошка 
Илустративно-
демонстративна 
Обрада 
Вежба 
Естетска 
анализа 
 
 
 

Уџбеник 
Репродукције 
уметничких дела 
Монографије 
Часописи 
Савремена наставна 
средства 
 

Уочавање 
Посматрање 
Цртање 
Сликање 
Обликовање 
 
 

анализа ученичких 
радова ( 
разумевање, 
повезивање, 
оргиналност, 
организација 
композиције, 
вербално 
изражавање, 
употреба техника и 
средстава) 
-самопроцена 
ученичких 
радова(образлаже 
свој рад,знање, - 
идеју, 
доживљај,емоције 
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Предмет: ликовна култура Разред: шести разред Фонд: 36 часова годишње 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

                    ИСХОДИ  САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 Б

ој
a
 

16(9
+5+2

) 

-развије ликовно-естетски сензибилитет за боју 
-уочава феномен појаве боја у природи 
-разликује хроматски и ахроматски скуп боја 
-разликује основне и изведене боје,контраст 
боја,хармонију боја  и топле и хладне боје 
-изводи ликовне радове помоћу танког и дебелог 
слоја боје 
- улога боја у свакодневном животу и њихово 
деловање на човека  
-уметничко наслеђе:уметничка дела 
импресионизма,експресионизма и 
средњовековне уметности 
 

-феномен настанка 
боја,основне боје,изведене 
боје,дванаестоделни круг боја 
-ахроматски скуп боја 
-контраст боја,топле и хладне 
боје,хармонија боја,слојевито 
сликање танким и дебелим 
слојем боја 
-улога боја у свакодневном 
животу и њихово деловање на 
човека  
-уметничко 
наслеђе:уметничка дела 
импресионизма,експресиониз
ма и средњовековне 
уметности 
 

компетенције за целоживотно учење 
-естетичке компетенције 
-рад са подацима и информацијама 
-дигиталне компетенције 
-решавање проблема 
-сарадња 
-одговоран однос према друштву 
-одговоран однос према здрављу 
-одговоран однос према околини 
-предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву 
 

Вербално-
монолошка 
Дијалошка 
Илустративно-
демонстративн
а 
Обрада 
Вежба 
Естетска 
анализа 

Уџбеник 
Репродукције 
уметничких 
дела 
Монографије 
Часописи 
Савремена 
наставна 
средства 

Уочавање 
Посматрање 
Цртање 
Сликање 
Обликовање 

анализа 
ученичких 
радова 
(примена 
принципа 
компоновања 
бојом,знања о 
боји 
разумевање, 
повезивање, 
оргиналност, 
организација 
композиције, 
вербално 
изражавање, 
употреба 
техника и 
средстава) 
-самопроцена 
ученичких 
радова 
(образлаже 
свој 
рад,знање, - 
идеју, 
доживљај, 
емоције 

В
из

уе
лн

о 
сп

ор
аз

ум
ев

ањ
е 

5(2+
2+1) 

обликује убедљиву поруку примењујући знања о 
ритму,облику,боји и материјалу 
-изрази исту поруку 
писаном,вербалном,невербалном и визуелном 
комуникацијом 
-тумачи једноставне визуелне информације 
-разликује визуелне ознаке 

-невербална комуникација-
израз лица и карактеристичан 
положај тела 
-израда визуелног 
знака(мимика,гестикулација,г
лума) 
-уметничконаслеђе:значај 
визуелног знака у 
туризму(саобраћај,постери,би
лборди,рекламе) 
-знак,логотип,рачунарске 
иконице 
 

-компетенције за учење 
-комуникација 
-одговоран однос према друштву 
-одговоран однос према околини 
-естетичке компетенције 

 
Вербално-
монолошка 
Дијалошка 
Илустративно-
демонстративн
а 
Обрада 
Вежба 
Естетска 
анализа 

Уџбеник 
Репродукције 
уметничких 
дела 
Монографије 
Часописи 
Савремена 
наставна 
средства 

Уочавање 
Посматрање 
Цртање 
Сликање 
обликовање 

Анализа 
ученичких 
радова-
креативно 
изражавање 
ученика кроз 
визуелну 
поруку,као и 
разумевање 
визуелне 
поруке у 
свакодневици 
и на делима 
из прошлости 



 

444 

Т
ек

ст
ур

а 

6(4+
1+1) 

-развије ликовно- естетски сензибилитет за 
текстуру 
-упозна текстуралне и тактилне вредности 
површине и облика 
-разликује текстуруприродних и вештачких 
материјала 
-зна да прикаже различите врсте текстуре 
различитим ликовним техникама 

-текстура природних и 
вештачких материјала 
-четири основне врсте 
текстуре(храпава без 
сјаја,храпава са сјајем,глатка 
без сјаја и глатка са сјајем) 
-различите врсте текстуракао 
подстицај за стваралачки рад 
помоћуразличитих ликовних 
техника и материјала 
-уметничко 
наслеђе:коришћење текстуре 
на уметничким делима 

-компетенције за  целоживотно учење 
-одговоран однос према околини 
-естетичке компетенције 
-сарадња 
-рад са подацима и информацијама 
-одговоран однос према друштву 
-предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву 
 
 

Вербално-
монолошка 
Дијалошка 
Илустративно-
демонстративн
а 
Обрада 
Вежба 
Естетска 
анализа 

Уџбеник 
Репродукције 
уметничких 
дела 
Монографије 
Часописи 
Савремена 
наставна 
средства 

Уочавање 
Посматрање 
Тактилни  додир 
Цртање 
Вајање 
Обликовање 
Сликање 

Анализа 
ученичких 
радова-
приказивање 
текстуре кроз 
ликовно 
изражавање 
,визуелно 
образлаже 
својства  и 
врсте 
различитих 
текстура 

С
ве

т 
уо

бр
аз

иљ
е 

у 
де

ли
м

а 
ли

ко
вн

е 
 у

м
ет

но
ст

и 

3(2+
1)    
 

развој чулне осетљивости за свет уобразиље у 
ликовним делима 
-подстицање маште икреативности 
-развој креативног и апстрактног мишљења 
-развој љубави према уметничком наслеђу и 
естетско доживљавање дела ликовних уметности 
 
 
 

-Машта и креативност као 
подстицај за стваралачки рад 
кроз приказ илустрације 
бајке,снова,легенде и митова 
-уметничко 
наслеђе:илустрације бајки 
 
 
 

-компетенције за целоживотно учење 
-одговоран однос према околинио 
-рад са подацима и информацијама 
-Одговоран однос према друштву 
-предузимњивост о оријентација ка 
предузетништву 
 
 

Вербално-
монолошка 
Дијалошка 
Илустративно-
демонстративн
а 
Обрада 
Вежба 
Естетска 
анализа 
 
 
 

Уџбеник 
Репродукције 
уметничких 
дела 
Монографије 
Часописи 
Савремена 
наставна 
средства 
 

Уочавање 
Посматрање 
Цртање 
Сликање 
Обликовање 
 
 

Анализа 
ученичких  
радова -
развој маште 
и 
креативности 
кроз приказ 
фантастичних 
призора  у 
ликовном 
раду и 
вербално 
кроз опис  

П
ро

ст
ор

 

5(1+
2+2) 

-развијање осећаја за просторно обликовање 
кроз креативан рад и развијање свести о 
рециклажи ,компоновању у 
простору,оплемењивање простора очувања 
животне средине и ширењу визуелних порука 
- 

-осмишљавање визуелно 
решење за одређен простор -
амбијент-дизајн ентеријера  уз 
коришћење боје и текстуре  у 
просторном обликовању 

-компетенције за целоживотно учење 
-комуникација 
Рад са подацима и информацијама 
-одговоран однос према друштву 
-предузимњивост и оријентација ка 
предузетништву 

Вербално 
монолошка 
Илустративно 
демонстративн
а 
Обрада 
Вежба 
Естетска 
анализа 

Уџбеник 

Уочавање 
Посматрање 
Цртање 
Обликовање 

Анализа 
ученичких 
радова-
схватање 
појма 
простора кроз 
вербално 
представљањ
е ,визуелно и 
у креативном 
раду 
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Предмет: ликовна култура Разред: седми разред Фонд: 36 часова годишње 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1
.П

ро
ст

ор
 и

 к
ом

по
зи

ци
ја

 

20(12
+6+2

) 

По завршеној области/темиученици  ће бити у 
стању да:  
-развију осећај за простор и композицију 
-упознају различите  начине компоновања у 
простору 
-разликују различите врсте перспективе и 
препознају различите начине представљања 
простора(перспективе) у ликовним делима 
-развој осећаја за равнотежу у композицији 
-разликују појмове арабеска,калиграфија,вињета 
-стилизују облике из природе и представе их 
помоћу различитих ликовних техника и 
материјала 
-развију способност за конструисање и 
комбинаторику помоћу линија,геометријских 
или биљних облика 
-развој маште и креативности 
-развој сензибилитета према културном наслеђу 
-помоћу технике визирања посматрати и уочити 
односе величина међу облицима 
-упознати пропорције људске фигуре у 
уметности Египта,Грчке,Византије и 
уРенесансној уметности 
-уочи пропорцију златног пресека на 
уметничким делима 
-уочи примену пропорција на портрету главе 
човека 
-упозна културно наслеђе кроз пропорције(однос 
величина),композицију и простор и арабеску 

--компоновање величина 
облика у простору 
-боје и емоције 
-стилизација облика 
-композиција линија 
-композиција боја 
-композиција облика 
-равнотежа,контраст, 
понављање и степеновање 
облика,варијације 
-орнамент и арабеска 
-пропорције главе и тела 
-цртање и сликање облика у 
простору коришћењем 
централне,птичије и жабље 
,колористичке перспективе 
-уметничко наслеђе:уметност 
архитектуре од античке Грчке 
до уметности ренесансе и 
барока 

-компетенције за целоживотно учење 
-естетичке компетенције 
-рад са подацима и информацијама 
-дигиталне компетенције 
-решавање проблема 
-сарадња 
-одговоран однос према друштву 
-одговоран однос према здрављу 
-одговоран однос према околини 
-предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву 

Вербално 
монолошка 
Илустративно 
демонстративн
а 
Дијалошка 
Обрада 
Вежба 
 

Уџбеник 
Часописи 
Културно 
наслеђе 
 

Уочавање 
Посматрање 
Цртање 
Сликање 
Вајање 
 

-анализа 
ученичких 
радова 
(усвајање 
знања о 
примени 
принципа 
компоновања,
о 
простору,пер
спективи,про
порцијама,пр
авцу,смеру, 
разумевање, 
повезивање, 
оргиналност, 
организација 
композиције, 
вербално 
изражавање, 
употреба 
техника и 
средстава) 
самопроцена 
ученичких 
радова(образ
лаже свој 
рад,знање, 
идеју, 
доживљај,емо
ције) 
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2.
К

ом
ун

ик
ац

иј
а 

11(8
+2+1

) 

- Упознају тематику уметничких дела,као и да 
разликују  оргинално уметничко дело од копије  
-упознају са историјатом филма 
-упознају са развојем фотографије кроз историју 
-разликују врсте фотографије према намани као 
и уметничку фотографију 
-упознају типове фото-апарата као и делове 
-различитим начинима кадрирања и фокусирања 
-студио,опрема и дигитална фотографија 
- препознају претече анимираног 
филма.flipbook,taumatrop,stroboskop,zootrop,stop
motion 
-препознају  
појмове:позориште,филм,анимирани 
филм,позориште сенки,видео,3D анимација 
-развијјају моторику и повезују ритам покрета са 
ритмом у музици 
-припрема сцене и израда лутка фигура за 
позориште или позориште сенки 
-упознају са сценским покретом 
-  

-Историјска,религијска и 
митолошка тема  
-Оргинал,копија,плагијат 
-фотографије,кадрирање,гро-
план,углови фотогафисања и 
различите врсте перспективе 
кроз кадрирање,дигитална 
фотографија  
-израда покретних слика 
,фигура и сценографије за 
позориште сенки  и 
позориште помоћу различитих 
ликовних техника и 
материјала 
-покретање 
лутки,светло,звук,говорне 
вежбе,гестикулација,мимика 
лица,глума,динамика помоћу 
покрета и звука 
-могућност снимања 
анимираног филма и 
позоришне представе 
историјат  

-компетенције за целоживотно учење 

-естетичке компетенције 
-рад са подацима и информацијама 
-дигиталне компетенције 
-решавање проблема 
-сарадња 
-одговоран однос према друштву 
-одговоран однос према здрављу 
-одговоран однос према околини 
-предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву 

Вербално 
монолошка 
Илустративно 
демонстративн
а 
Дијалошка 
Обрада 
Вежба 
 

Уџбеник 
Репродукције 
уметничких 
дела 
Часописи 
Културно 
наслеђе 

Уочавање 
Посматрање 
Цртање 
Сликање 
 

-анализа 
ученичких 
радова 
(усвајање 
знања о 
примени 
принципа 
компоновања,
о 
простору,пер
спективи,про
порцијама,пр
авцу,смеру, 
разумевање, 
повезивање, 
оргиналност, 
организација 
композиције, 
вербално 
изражавање, 
употреба 
техника и 
средстава) -
самопроцена 
ученичких 
радова(образ
лаже свој 
рад,знање, 
идеју, 
доживљај,емо
ције) 
 
 

3.
У

м
ет

но
ст

  о
ко

 н
ас

 

5(2+
2+1) 

-Учествује у заједничком креативном раду,који 
обједињује различите уметности и уметност и 
технологију 
-предлаже идеје за уметничку 
рециклажу,хуманитарне акције,кроз ликовно 
стваралаштво илиобилазак места и установа 
културе 
-представи своје радове и радове других,кратко 
и аргументовано 
-прави самостално или у тиму,презентације о 
одабраним темама,повезујући кључне  
текстуалне податке и  визуелне информације 

-Уметност и технологија 
-Уметничка занимања и 
продукти 
-Савремена технологија и 
уметност 
-Уметност око нас 
-Уметничка рециклажа 
-уметнички 
пројекти,хуманитарне акције 
-културно наслеђе 

-компетенције за целоживотно учење 
-естетичке компетенције 
-рад са подацима и информацијама 
-дигиталне компетенције 
-решавање проблема 
-сарадња 
-одговоран однос према друштву 
-одговоран однос према здрављу 
-одговоран однос према околини 
-предузимљивост 
 

Вербално 
монолошка 
Илустративно 
демонстративн
а 
Дијалошка 
Обрада 
Вежба 
 

Уџбеник 
Репродукције 
уметничких 
дела 
Уметност 
архитектуре 
 
 

Уочавање 
Посматрање 
Цртање 
Сликање 
Вајање 
 
 

анализа 
ученичких 
радова 
(усвајање 
знања о 
примени 
принципа 
компоновања,
о 
простору,пер
спективи,про
порцијама,пр
авцу,смеру, 
разумевање, 
повезивање, 
оргиналност, 
организација 
композиције, 
вербално 
изражавање, 
употреба 
техника и 
средстава) 
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Предмет: ликовна култура Разред: осми разред Фонд: 34 часа годишње 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1.
К

ом
по

зи
ци

ја
 

20(12
+ 
8) 

-По завршеној области/теми ученик ће бити у 
стању да: 
-опажа и представља слободну композицију 
помоћу различитих ликовних техника и 
материјала 
-направи слободну композицију коришћењем 
ритма линија,облика,боја,светлна,волумена 
-користи различите ритмове као подстицај за 
стваралачки рад(звуци из природе и 
окружења,музика,кретање у природи и 
окружењу,плес,... 
-развија машту и креативност 
-се ликовно описмени  
-упознају апстрактну  уметност ,20-ог 
века,апстрактним експресионизмом  и 
геометријском апстракцијом --користе  контраст  
ликовних елемената да помоћу различитих 
ликовних техника и материјала  израде ликовни 
рад 
-препозна појам јединства-усклађеност свих 
ликовних елемената8равнотежа) 
-упознавање са појмомсродност ликовних 
вредности,као и са појмом ликовног израза и 
доминанте 
 

-Изражавање емоционалног 
стања,доживљавање дела 
природе кроз примере 
уметности експресионизма 
кроз приказе реалних 
простора на експресиван 
начин 
-употреба геометријских 
облика у композицији израда 
ликовних радова помоћу 
контраста,јединства и 
доминанте коришћењем 
различитих ликовних техника 
и материјала 
-Уметничко наслеђе.упознати 
ученике са појмовима-
уметност 
импресионизма,експресиониз
ма,акционо 
сликање,апстрактна уметност, 
геометријска 
апстакцијаенформел,боди 
арт,дадаизам 

-компетенције за целоживотно учење 
-естетичке компетенције 
-рад са подацима и информацијама 
-дигиталне компетенције 
-решавање проблема 
-сарадња 
-одговоран однос према друштву 
-одговоран однос према здрављу 
-одговоран однос према околини 
-предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву 

Вербално 
монолошка 
Илустративно 
демонстративн
а 
Дијалошка 
Обрада 
Вежба 
 

Уџбеник 
Репродукције 
уметничких 
дела 
Монографије 
 

Уочавање 
Посматрање 
Цртање 
Сликање 
 

-анализа 
ученичких 
радова 
(усвајање 
знања о 
примени 
принципа 
компоновања,
о 
простору,пер
спективи,про
порцијама,пр
авцу,смеру, 
разумевање, 
повезивање, 
оргиналност, 
организација 
композиције, 
вербално 
изражавање, 
употреба 
техника и 
средстава) 
самопроцена 
ученичких 
радова(образ
лаже свој 
рад,знање, 
идеју, 
доживљај,емо
ције) 
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2.
Н

ас
ле

ђе
 

4(2+ 
2) 

- 
развију машту и креативност 
-упознају културно наслеђе 
-упознају са 
појмовима:машта,фантастика,фантастична 
уметност 
-подстичу машту илустрацијом фантастичне 
приче,бајке,града из маште или фантастичног 
бића 
 

-објаснити појам композиције  
кроз културно наслеђе 
Уметничко наслеђе:кроз 
примере из историје 
уметности-уметност 
надреализма  и културно 
наслеђе нашег поднеља 
објаснити  фантастичне 
призоре и бића 

компетенције за целоживотно учење 
-естетичке компетенције 
-рад са подацима и информацијама 
-дигиталне компетенције 
-решавање проблема 
-сарадња 
-одговоран однос према друштву 
-одговоран однос према здрављу 
-одговоран однос према околини 
-предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву 

Вербално 
монолошка 
Илустративно 
демонстративн
а 
Дијалошка 
Обрада 
Вежба 
 

Уџбеник 
 

Уочавање 
Посматрање 
Цртање 
Сликање 
 

-анализа 
ученичких 
радова 
(усвајање 
знања о 
примени 
принципа 
компоновања,
о 
простору,пер
спективи,про
порцијама,пр
авцу,смеру, 
разумевање, 
повезивање, 
оргиналност, 
организација 
композиције, 
вербално 
изражавање, 
употреба 
техника и 
средстава) -
самопроцена 
ученичких 
радова(образ
лаже свој 
рад,знање, 
идеју, 
доживљај,емо
ције) 
 

3.
К

ом
ун

ик
ац

иј
а 

10(4
+6) 

развије способности за визуелну метафорику и 
споразумевање 
-да изрази поруку примењујући знања о ритму 
линији,облику,боји и материјалу 
-да препозна појмове као што су 
:амблем,симбол,знак  
-да кроз уметничка и књижевна дела препозна 
стилске фигуре-персонификацију и алегорију 
-да се упозна са  појмовима хералдика и 
пиктограм и да зна да их прикаже помоћу 
различитих ликовних техника и материјала 
-израде иницијал,печат или лого фирме 
 
 

-Упознати ученике са 
појмовима.амблем,симбол,зна
к,персонификација,алегорија,
хералдика,као и коришћењем 
боје и облика као симбола 
кроз уметничка дела,као и 
пиктограмом кроз сведене 
ознаке у 
спорту,иформационим 
технологијама и у саобраћају 
Уметничко наслеђе:примери 
амблема,симбола ,ознака 
држава,република,покрајина,г
радова,владара,породица,клуб
ова,фирми,удружења,... 

компетенције за целоживотно учење 
-естетичке компетенције 
-рад са подацима и информацијама 
-дигиталне компетенције 
-решавање проблема 
-сарадња 
-одговоран однос према друштву 
-одговоран однос према здрављу 
-одговоран однос према околини 
-предузимљивост 
 

Вербално 
монолошка 
Илустративно 
демонстративн
а 
Дијалошка 
Обрада 
Вежба 
 

Уџбеник 
 

Уочавање 
Посматрање 
Цртање 
Сликање 
 

анализа 
ученичких 
радова 
(усвајање 
знања о 
примени 
принципа 
компоновања,
о 
простору,пер
спективи,про
порцијама,пр
авцу,смеру, 
разумевање, 
повезивање, 
оргиналност, 
организација 
композиције, 
вербално 
изражавање, 
употреба 
техника и 
средстава) 
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Предмет: Физичко и здравствено васпитање Разред: 5. разред Фонд: недељни број часова 2, годишњи 72 часа 

Област/Т
ема 5 р. 

ФЗВ 

 

Трај. 
прогр.(бр.
часова) 

 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 

 

САДРЖАЈИ 

ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1
. 

У
во

д 
у 

на
ст

а
ву

 1 
 

IX 
-разуме предмет који изучава 

-упознавање ученика са 
начином рада 

 
/// 

-вербално 
(објaшњења и 
разговори) 

/// 
-разговори 
-анализирање 

/// 

2.
А

нт
ро

п
ом

ет
ри

јс
ка

 
м

ер
ењ

а 
 

2 
 

IX 

-зна да користи штоперицу и мери 
дужину скока и сл. 

Примена националне батерије 
тестова за праћење физичког 
развоја и моторичких 
способности 

-У договору са предметним нставником 
ће се остварити корелација у виду 
коришћења примера из живота и 
навођењем паталеле међу градивом 
( физика, математка, биологија) 

-мерења 
постигнућа 
ученика 

-штоперица, 
вага, 
струњаче, 
висинометар 

-скокови 
-издржаји 
-трчање 

-бележење 
резултата 

 

3.
 Р

У
К

О
М

ЕТ
 

 

22 
 

(8+14) 
 

IX 
X 
XI 

 

− користи елементе технике у игри 
− примењује основна правила 

рукомета у игри 
-учествује на унутародељенским 
такмичењима 
− примени једноставнe комплексе 

простих и општеприпремних вежби 
 

Обавезни садржаји 

Основни елементи технике и 
правила; 
-вођење лопте,  
-хватањa и додавањa лопте, 
-шутирања на гол, 
-принципи индувидуалне  
дбране 
-основна правила рукомета 
минирукомета 
-Спортски полигон 

Препоручени садржаји 
Напредни елементи технике, 
тактике и правила игре:  
- хватања котрљајућих лопти, 
- дриблинг, 
- шутирања на гол, 
- финтирање, 
-основни принципи колективне 
одбране. 

-У договору са предметним нставником 
ће се остварити корелација у виду 
коришћења примера из живота и 
навођењем паралеле међу градивом 
( физика, математка, биологија) 

-демонстр. 
-практична 
активност 
-индивидуално 
-групно 
-фронтално 
демонстр. 
-вербалне 
методе 
-групни рад 
-индивидуално 

-рукометне 
лопте, 
крпењаче,голо
ви 
рукометне 
лопте, 
голови 
-чуњеви, 
конопац 

 
-игра 
-увежб. 
-анализирање 
игра 
-увежбавање 
-анализирање 

-праћење 
-активност 
исправљање 
грешака 
посматрање 
-похвала 

 

4.
 Г

И
М

Н
А

С
ТИ

К
А

 

20 
 

(10+ 10) 
 

XI 
XII 

I 
II 
 
 

-одржава стабилну и динамичку 
равнотежу у различитим кретањима, 
изводи ротације тела 
-користи елементе гимнастике у 
свакодневним животним ситуацијама 
и игри 
-процени сопствене могућности за 
вежбање у гимнастици 

Обавезни садржаји 
-Вежбе на тлу  
-Прескоци и скокови 
-Вежбе у упору 
-Вежбе у вису 
-Ниска греда 
-Гимнастички полигон 

Препоручени садржаји 
-Вежбе на тлу (напредне 
варијанте) 
-Висока греда 
-Трамболина 
-Прескок 
-Коњ са хватаљкама 
-Вежбе у упору (сложенији 
састав) 
-Вежбе у вису (сложенији 
састав) 

-У договору са предметним нставником 
ће се остварити корелација у виду 
коришћења примера из живота и 
навођењем паталеле међу градивом 
( физика, математка, биологија, 
исрорија) 

-практична 
активност 
-демонстр. 
-вербалне мет. 
-индивидуал. 
рад 
објашњења 
-разговор 
-аналитичка 
метода 
-упознавање са 
справама 
-практична 
активност 
 

-струњаче 
-одскочне 
даске 
-козлић 
-двовисински 
разбој 
-паралелни 
разбој 
-струњаче 
-струњаче 
-ниска греда 
-коњ са 
хватаљкама 
-одскочна 
даска 
-струњаче 
-вратило  
-струњаче 
-кругови 

активности 
 -опонашање 
-вежбање 
-демонстр. 
-опонашањ 
-вежбање, 
понављање 
-разни облици 
кретања 
-окрети 
-издржаји 
увежбавање 
активност 
опонашањ 
-вежбање 
демонстр 

-праћење 
посматрање 
-корекција 
-белешке 
-похвале 
-активности 
-асистенција 
-похвала 
-селективно 
оцењивање 
-исправљање 
грешака 
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5.
 П

Л
Е

С
 И

 
РИ

Т
М

И
К

А
 4 

(2+2) 
II 
III 

 
 

-зна да прати ритам 
-креће се у складу са музиком 
 
 

-Поскоци 
-Скокови 
-Народне игре 
-Ритмичке вежбе без реквизита 
 
 

-У договору са предметним нставником 
ће се остварити корелација у виду 
коришћења примера из живота и 
навођењем паталеле међу градивом 
( музичка култура, математка, 
биологија) 

-објашњења 
-разговор 
 

-презентација 
наставника 
-дигитални 
кабинет 

-питања, 
-објашњења 
-искуства 
ученика 

-неформални 
тест 

6.
 А

Т
Л

Е
Т

И
К

А
 

20 
 

(10+10) 
 
 

III 
 

IV 
 

V 

-комбинује и користи досегнути ниво 
усвојене технике кретања у спорту и 
свакодневном животу 
-доводи у везу развој физичких 
способности са атлетским 
дисциплинама 

Обавезни садржаји 

 
-Техника истрајног трчања 
-Истрајно трчање – припрема за 
крос 
-Техника спринтерског трчања 
Т-ехника високог и ниског 
старта 
-Скок увис (прекорачна 
техника) 
-Бацање лоптице (до 200 г) 
 

Препоручени садржаји 

 
-Техника штафетног трчања 
-Скок удаљ 
-Бацања кугле 2 kg 
-Бацање „вортекс-а“ 
-Тробој 

-У договору са предметним нставником 
ће се остварити корелација у виду 
коришћења примера из живота и 
навођењем паталеле међу градивом 
( физика, математка, биологија, 
исрорија) 

-припремно 
вежб. 
-објашњења 
-разговор 
-демонстр. 
-аналитичка 
метода 
-упозн. са 
справом 
-индивид. рад 

-атлетска 
стаза 
-штоперица 
-штафета 
-сталци 
-канап 
-стуњаче 
(дебеле,танке) 
-јама за 
доскок са 
песком 
-лоптица 
200гр 
-кугла 
-залетиште и 
терен за 
бацање 

-трчање 
-опонашање 
-вежбање 
-понављање 
-скокови 
-доскоци 
-бацања 
увежбавање 

селективно 
оцењивање 
-белешке 
-похвале 
посматрање 
-активности 
-праћење 
-активности 
-мерење 
висине и 
даљине 
-вежбање и 
увежбавање 
-асистенција 
 

7.
А

нт
ро

по
м

ет
ри

јс
ка

 
м

ер
ењ

а 2 
 

VI 
 

-упореди резултате тестирања са 
вредностима за свој узраст и сагледа 
сопствени моторички напредак 

Примена националне батерије 
тестова за праћење физичког 
развоја и моторичких 
способности  

-У договору са предметним нставником 
ће се остварити корелација у виду 
коришћења примера из живота и 
навођењем паталеле међу градивом 
( физика, математка, биологија) 

-мерења 
постигнућа 
ученика 

-штоперица, 
вага, 
струњаче, 
висинометар 

-скокови 
-издржаји 
-трчање 

-бележење 
резултата 

8.
П

ро
ве

ра
 

ос
тв

ар
ен

ос
ти

.за
к

љ
уч

ив
ањ

е 
оц

ен
а 

1 
 

VI 
/// /// /// -индивидуално -дневник рада 

-предлози  
-сугестије 

-селективно 
оцењивање 
 
-белешке 
 
-похвале 
 

Образовни стандарди 

Основни ниво 
ФВ.1.1.1.  ФВ.1.1.2   ФВ.1.1.3. ФВ.1.1.4. ФВ.1.1.5. ФВ.1.1.6. ФВ.1.1.7. ФВ.1.1.8. ФВ.1.1.9. ФВ.1.1.10. 
  ФВ.1.1.11.  ФВ.1.1.13.  ФВ.1.1.14  ФВ.1.1.16  ФВ.1.1.18  ФВ.1.1.19  ФВ.1.2.1. 
 

Средњи ниво 
ФВ.2.1.1. ФВ.2.1.2. ФВ.2.1.3. ФВ.2.1.5. ФВ.2.1.7 ФВ.2.1.8.  ФВ.2.1.12. ФВ.2.1.15. ФВ.2.1.17. ФВ.2.2.1. 
  
 

Напредни 
ниво 

ФВ.3.1.1.  ФВ.3.1.1. ФВ.3.1.6. 
 

 
  



 

451 

Предмет: Физичко и здравствено васпитање Разред: 6.разред                                                                            Фонд: недељни број часова 2, 72 часа годишње 

Област/Т
ема 6. р. 

ФЗВ 

 

Трај. 
прогр.(бр.
часова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1.
 У

во
д 

у 
на

ст
ав

у 

1 
 

IX 
-разуме предмет који изучава 

-упознавање ученика са 
начином рада 

 
/// 

-вербално 
( објaшњења и 
разговори ) 

/// 
-разговори 
 
-анализирање 

/// 

2.
А

нт
ро

по
м

ет
ри

јс
ка

 
м

ер
ењ

а  

2 
 

IX 

-зна да користи штоперицу и мери 
дужину скока и сл. 

Примена националне батерије 
тестова за праћење физичког 
развоја и моторичких 
способности 

-У договору са предметним нставником 
ће се остварити корелација у виду 
коришћења примера из живота и 
навођењем паталеле међу градивом 
( физика, математка, биологија) 

-мерења 
постигнућа 
ученика 

-штоперица, 
вага, 
струњаче, 
висинометар 

-скокови 
-издржаји 
-трчање 

-бележење 
резултата 

 

3.
 К

ош
ар

ка
 

22 
 

(8+14) 
 

IX 
X 
XI 

 

− користи елементе технике у игри 

− примењује основна правила 

кошарке у игри 

-учествује на унутародељенским 

такмичењима 

− примени једноставнe комплексе 

простих и општеприпремних вежби 

 

Обавезни садржаји 

Основни елементи технике и 
правила; 
-вођење лопте,  
-хватањa и додавањa лопте, 
-шутирања на кош, 
-принципи одбране 
-основна правила кошарке и 
баскета 
-Спортски полигон 
Препоручени садржаји 
Напредни елементи технике, 
тактике и правила игре:  

- хватања 
котрљајућих лопти, 

- дриблинг, 
- шутирања 

на гол, 
- финтирање

, 
-основни принципи колективне 
одбране. 

-У договору са предметним нставником 
ће се остварити корелација у виду 
коришћења примера из живота и 
навођењем паталеле међу градивом 
( физика, математка, биологија) 

-демонстр. 
 
-практична 
активност 
 
-индивидуално 
 
-групно 
 
-фронтално 
 
демонстр. 
 
-вербалне 
методе 
 
-групни рад 
 
-индивидуално 

 
-кошаркашке 
лопте, 
 
-терен  
 
-кошеви 

 
-игра 
 
-увежб. 
 
-анализирање 
игра 
 
-увежбавање 
 
-анализирање 

-праћење 
 
-активност 
 
исправљање 
грешака 
посматрање 
 
-похвала 

 

4.
 Г

И
М

Н
А

С
ТИ

К
А

 

20 
 

(10+10) 
 

XI 
XII 

I 
II 
 
 

-одржава стабилну и динамичку 
равнотежу у различитим кретањима, 
изводи ротације тела 
-користи елементе гимнастике у 
свакодневним животним ситуацијама 
и игри 
-процени сопствене могућности за 
вежбање у гимнастици 

  Обавезни садржаји 
-Вежбе на тлу  
-Прескоци и скокови 
-Вежбе у упору 
-Вежбе у вису 
-Ниска греда 
-Гимнастички полигон 

Препоручени садржаји 
-Вежбе на тлу (напредне 
варијанте) 
-Висока греда 
-Трамболина 
-Прескок 
-Коњ са хватаљкама 
-Вежбе у упору (сложенији 
састав) 
-Вежбе у вису (сложенији 
састав) 

-У договору са предметним нставником 
ће се остварити корелација у виду 
коришћења примера из живота и 
навођењем паталеле међу градивом 
( физика, математка, биологија, 
исрорија) 

-практична 
активност 
-демонстр. 
-вербалне мет. 
-индивидуал. 
рад 
објашњења 
-разговор 
-демонстр. 
-аналитичка 
метода 
-индивид. рад 
-упознавање са 
справама 
 

-струњаче 
-одскочне 
даске 
-козлић 
-двовисински 
разбој 
-паралелни 
разбој 
-ниска греда 
-коњ са 
хватаљкама 
-вратило  
-кругови 

активности 
 -опонашање 
-вежбање 
-демонстр. 
-опонашањ 
-вежбање 
понављањ 
-разни облици 
кретања 
-окрети 
-издржаји 
 

-праћење 
посматрање 
-корекција 
-белешке 
-похвале 
-активности 
-асистенција 
-похвала 
-селективно 
оцењивање 
-исправљање 
грешака 
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5.
 П

Л
Е

С
 И

 
РИ

Т
М

И
К

А
 4 

(2+2) 
II 
III 

 
 

-зна да прати ритам 
-креће се у складу са музиком 
 
 

-Поскоци 
-Скокови 
-Народне игре 
-Ритмичке вежбе без реквизита 

-У договору са предметним нставником 
ће се остварити корелација у виду 
коришћења примера из живота и 
навођењем паталеле међу градивом 
( музичка култура, математка, 
биологија) 

-објашњења 
-разговор 
 

-презентација 
наставника 
-дигитални 
кабинет 

-питања, 
-објашњења 
-искуства 
ученика 

-неформални 
тест 

6.
 А

Т
Л

Е
Т

И
К

А
 

20 
 

(10+10) 
 
 

III 
 

IV 
 

V 

-комбинује и користи досегнути ниво 

усвојене технике кретања у спорту и 

свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких 
способности са атлетским 
дисциплинама 

 

Обавезни садржаји 

 
-Техника истрајног трчања 
-Истрајно трчање – припрема за 
крос 
-Техника спринтерског трчања 
Т-ехника високог и ниског 
старта 
-Скок увис (прекорачна 
техника) 
-Бацање лоптице (до 200 г) 
 

Препоручени садржаји 

 
-Техника штафетног трчања 
-Скок удаљ 
-Бацања кугле 2 kg 
-Бацање „вортекс-а“ 
-Тробој 

-У договору са предметним нставником 
ће се остварити корелација у виду 
коришћења примера из живота и 
навођењем паталеле међу градивом 
( физика, математка, биологија, 
исрорија) 

-припремно 
вежб. 
-амбиј.учење 
-објашњења 
-разговор 
-демонстр. 
-аналитичка 
метода 
-индивид. рад 
амбиј.уч. 
-упозн. са 
справом 
 

-атлетска 
стаза 
-штоперица 
-штафета 
-сталци 
-канап 
-стуњаче 
(дебеле,танке) 
-јама за 
доскок са 
песком 
-лоптица 
200гр 
-кугла 
-залетиште и 
терен за 
бацање 

-трчање 
-опонашање 
-вежбање 
-понављање 
-скокови 
-доскоци 
-трчање 
-опонашање 
-увежбавање 
-бацања 
 

селективно 
оцењивање 
-белешке 
-похвале 
-посматрање 
-праћење 
-активности 
-мерење 
висине и 
даљине 
-вежбање и 
увежбавање 
-асистенција 

7.
А

нт
ро

по
м

ет
ри

јс
ка

 
м

ер
ењ

а 2 
 

VI 
 

-упореди резултате тестирања са 
вредностима за свој узраст и сагледа 
сопствени моторички напредак 

Примена националне батерије 
тестова за праћење физичког 
развоја и моторичких 
способности 

-У договору са предметним нставником 
ће се остварити корелација у виду 
коришћења примера из живота и 
навођењем паталеле међу градивом 
( физика, математка, биологија) 

-мерења 
постигнућа 
ученика 

-штоперица, 
вага, 
струњаче, 
висинометар 

-скокови 
-издржаји 
-трчање 

-бележење 
резултата 

8.
П

ро
ве

ра
 

ос
тв

ар
ен

ос
ти

.за
кљ

уч
ив

ањ
е 

оц
ен

а 1 
 

VI 
///  /// -индивидуално -дневник рада 

-предлози  
-сугестије 

-селективно 
оцењивање 
 
-белешке 
 
-похвале 
 

Образовни стандарди 

Основни ниво 

ФВ.1.1.1.  ФВ.1.1.2   ФВ.1.1.3. ФВ.1.1.4. ФВ.1.1.5. ФВ.1.1.6. ФВ.1.1.7. ФВ.1.1.8. ФВ.1.1.9. ФВ.1.1.10. 
  ФВ.1.1.11.  ФВ.1.1.13.  ФВ.1.1.14  ФВ.1.1.16  ФВ.1.1.18  ФВ.1.1.19  ФВ.1.2.1. 
 

Средњи ниво 

ФВ.2.1.1. ФВ.2.1.2. ФВ.2.1.3. ФВ.2.1.5.ФВ.2.1.7ФВ.2.1.8. ФВ.2.1.12. ФВ.2.1.15. ФВ.2.1.17. ФВ.2.2.1. 
 
 

Напредни 
ниво 

ФВ.3.1.1.  ФВ.3.1.1. ФВ.3.1.6. 
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Предмет: Физичко и здравствено васпитање Разред: 7. разред Фонд: недељни фонд часова 3 часа, 108 часова годишње 

Обл
аст/
Тем
а 

7 

раз. 

рај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1.
 У

во
д 

 у
 н

ас
та

ву
 

1 
 

IX 

-упознавање уч. са планом и прог. рада 
 

Увод у наставу 
 
 
 

/// 
-вербално 
( обј. и 
разговори ) 

/// 
-разговори 
 
-анализирање 

/// 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 2

. 

А
нт

ро
по

м
ет

ри
јс

ка
   

   
   

   
   

   
   

  
м

ер
ењ

а 

2 
 

IX 
-праћење развоја Антропометријска мерења /// 

-мерења 
постигнућа 
ученика 

-штоперица, 
вага,струњаче,
висинометар 

-скокови 
-издржаји 
-трчање 

-бележење 
резултата 

3.
 О

дб
ој

ка
  

   

 
12 

3+9 
 

IX 
 
 

-Ученик/ученица на основном нивоу игра 
одбојку примењујући основне елементе 
технике, неопходна правила и сарађује са 
члановима екипе изражавајући 
сопственуличност уз поштовање других. 
-Зна функцију одбојке, основне појмове, 
неопходна правила, основне принципе 
тренинга и пружа прву помоћ. 
-Ученик/ученица на средњем нивоу игра 
одбојку примењујући виши нивотехнике, 
већи број правила, једноставније тактичке 
комбинације и уз висок степенсарадње са 
члановима екипе изражава сопствену 
личност уз поштовање других. 
 
- Ученик/ученица на напредном нивоу игра 
одбојку примењујући сложенеелементе 
технике, испуњавајући тактичке задатке, 
учествује у организацији утакмице исуди на 
утакмицама. 

Одбијање  лопте прстима/чекићем 
 
Сервис ,пријем сервиса 
 
Блок , смеч,техника дизача 
 
Комбинација свих елемената 
 
Ротација ,правила,игра 
 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паралеле међу градивом 
( физика, математка, 
биологија) 

 
-демонстр 
-индивидуа- 
лно 
-групни 
-вербалне 
методе 
 -практична 
активност 
-самостално 
решавање 
проблемских 
ситуација 
-игра 
-фронтално 
 
 

 
-одбојкашка 
лопта 
 
-одбојкашка 
мрежа 
 
-терен за 
одбојку 

-игра 
 
-увежб. 
 
-анализирање 

-праћење 
-активност 
-анализирање 
-исправљање 
грешака 
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4.
 Ф

ут
са

л 

 
9 

4+5 
 

X 
 
 

-Ученик/ученица на основном нивоу игра 
футсал примењујући основне елементе 
технике, неопходна правила и сарађује са 
члановима екипе изражавајући 
сопственуличност уз поштовање других. 
-Зна функцију футсала, основне појмове, 
неопходна правила, основне принципе 
тренинга и пружа прву помоћ. 
-Ученик/ученица на средњем нивоу игра 
футсал примењујући виши нивотехнике, већи 
број правила, једноставније тактичке 
комбинације и уз висок степенсарадње са 
члановима екипе изражава сопствену 
личност уз поштовање других. 
- Ученик/ученица на напредном нивоу игра 
футсал примењујући сложенеелементе 
технике, испуњавајући тактичке задатке, 
учествује у организацији утакмице исуди на 
утакмицама. 

Додавање  и вођење лопте 
 
Шутирање и одузимање лопте 
 
Игра, правила 
 
 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 
( физика, математка, 
биологија) 

-демонстр 
-индивидуа- 
лно 
-групни 
-вербалне 
методе 
 -практична 
активност 
-самостално 
решавање 
проблемских 
ситуација 
-игра 
-фронтално 
 
 
 

- лопта за 
футсал 
-голови 
-терен за 
футсал 

-игра 
 
-увежб. 
 
-анализирање 
 

-посматрање 
-анализирање 
-исправљање 
грешака 

5.
 Р

ук
ом

ет
 

   

 
 
9 

2+7 
 

XI 

-Ученик/ученица на основном нивоу игра 
рукомет примењујући основне елементе 
технике, неопходна правила и сарађује са 
члановима екипе изражавајући 
сопственуличност уз поштовање других. 
-Зна функцију рукомета, основне појмове, 
неопходна правила, основне принципе 
тренинга и пружа прву помоћ. 
-Ученик/ученица на средњем нивоу игра 
рукомет примењујући виши нивотехнике, 
већи број правила, једноставније тактичке 
комбинације и уз висок степенсарадње са 
члановима екипе изражава сопствену 
личност уз поштовање других. 
- Ученик/ученица на напредном нивоу игра 
рукомет примењујући сложенеелементе 
технике, испуњавајући тактичке задатке, 
учествује у организацији утакмице исуди на 
утакмицама. 

Додавања ,хватања,,бацања 
 
Вођење  лопте, шут на гол,скок-шут 
 
Одбрана  и напад 
 
Игра , правила 
 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 
( физика, математка, 
биологија) 

 
-демонстр 
-индивидуа- 
лно 
-групни 
-вербалне 
методе 
 -практична 
активност 
-самостално 
решавање 
проблемских 
ситуација 
-игра 
-фронтално 
 
 

-рукометна 
лопта 
-голови 
-терен за 
рукомет 
-пиштаљка 

-игра 
 
-вежбање 
 
-такмичење 

-селективно 
оцењивање 
-белешке 
-посматрање 
-праћење 
-активност 
-исправљање 
грешака 

6.
 К

ош
ар

ка
 

 

 
9 

2+7 
 

XI 
XII 

 

-Ученик/ученица на основном нивоу игра 
кошарку примењујући основне елементе 
технике, неопходна правила и сарађује са 
члановима екипе изражавајући 
сопственуличност уз поштовање других. 
-Зна функцију кошарке, основне појмове, 
неопходна правила, основне принципе 
тренинга и пружа прву помоћ. 
-Ученик/ученица на средњем нивоу игра 
кошарку примењујући виши нивотехнике, 
већи број правила, једноставније тактичке 
комбинације и уз висок степенсарадње са 
члановима екипе изражава сопствену 
личност уз поштовање других. 
- Ученик/ученица на напредном нивоу игра 
кошаркупримењујући сложенеелементе 
технике, испуњавајући тактичке задатке, 
учествује у организацији утакмице исуди на 
утакмицама. 

Вођење  и додавање 
 
Шутирање  на кош,скок-шут,двокорак 
 
Блокирање ,финтирање,грађење противника 
 
Игра , правила 
 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 
( физика, математка, 
биологија) 

 
-демонстр 
-индивидуа- 
лно 
-групни 
-вербалне 
методе 
 -практична 
активност 
-самостално 
решавање 
проблемских 
ситуација 
-игра 
-фронтално 
 
 

-кошаркашка 
лопта 
-кошеви 
-терен за 
кошарку 
-пиштаљка 

-игра 
 
-вежбање 
 
-такмичење 

-селективно 
оцењивање 
-белешке 
-посматрање 
-праћење 
-активност 
-исправљање 
грешака 
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7.
 Г

им
на

ст
ик

а-
Тл

о  
5 

2+3 
 

XII 
I 
 

-Ученик/ученица правилно изводи вежбе на 
тлу. 
-Ученик/ученица на средњем нивоу правилно 
изводи сложеније вежбе на тлу,чува и 
помаже, поштује сигурносна правила.мост 
заклоном и усклон. 
-Зна називе вежби, основе организације рада 
на справи и пружа прву помоћ. 
-Ученик/ученица правилно изводи вежбе и 
комбинацију вежби на тлу. 

Гимнастика –партер 
 
На тлу сложеније вежбе и комбинације вежби 
 
 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 
( физика, математка, 
биологија, историја) 

-практична 
активност 
 
-демонстр. 
 
-вербалне мет. 
 
-индивидуал.  
рад 

-струњаче 
-рипстол 
-зид 
 

-активности 
 -опонашање 
-вежбање 
-демонстр. 

-белешке 
 
-праћење 
 
-посматрање 
 
-корекција 

8.
 П

ре
ск

ок
 

3 
1+2 

 
I 

-Ученик/ученица правилно изводи прескоке 
разношку или згрчку уз помоћ 
-Зна називе вежби, основе организације рада 
на справи и пружа прву помоћ 

-Ученик/ученица правилно изводи згрчку. 
-Ученик/ученица правилно изводи згрчку и 
разношку саизразитијим фазама 
лета. 

Прескок 
 
Вежбе за развој координације. 
 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 
( физика, математка, 
биологија, историја) 

-објашњења 
-разговор 
-демонстр. 
-аналитичка 
метода 
-индивид. рад 

-струњаче 
 
-одскочне 
даске 
 
-козлић 

-опонашање 
 
-вежбање 
 
-понављање 

-белешке 
-похвале 
-посматрање 
-активности 

9.
Д

во
ви

си
нс

ки
и 

па
ра

ле
лн

и 
   

 
ра

зб
ој

 

 
3 

1+2 
 
I 
II 

 

-Ученица правилно изводи основне вежбе на 
двовисинском разбоју. 
-Ученик правилно изводи основне вежбе на 
паралелном разбоју. 
-. Ученица правилно изводи вежбе и 
комбинације вежби надвовисинскомразбоју 
-Ученик правилно изводи вежбе и 
комбинације вежби на паралелном разбоју 
-Ученица правилно изводи вежбе и 
комбинацију вежби на двовисинскомразбоју. 
-Ученик правилно изводи вежбе и 
комбинацију вежби на паралелном разбоју. 

Двовисински/паралелни разбој 
 
Вежбе за развој аеробне издржљивости. 
 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 
( физика, математка, 
биологија, историја) 

-објашњења 
 
-разговор 
 
-демонстр. 
 
-аналитичка 
метода 
 
-индивид. рад 

-двовисински 
разбој 
 
-паралелни 
разбој 
 
-струњаче 

-понављање 
-вежбање 
-опонашање 
-увежбавање 

-оцењивање 
 
-посматрање 
 
-асистенција 
 
-активности 
 

10
. В

ис
ок

а 
гр

ед
а,

 к
оњ

 с
а 

хв
ат

аљ
ка

м
а 

3 
1+2 
II 

-Ученик/ученица изводи вежбе и 
комбинације вежби на греди 
-Ученик правилно изводи основне вежбе на 
коњу са хватаљкама. 
-. Ученица правилно изводи вежбе и 
комбинације вежби на греди. 
-Ученик правилно изводи вежбе и 
комбинације вежби на коњу са хватаљкама 
-Ученица правилно изводи вежбе и 
комбинацију вежби на греди. 
-Ученик правилно изводи вежбе и 
комбинацију вежби на коњуса хватаљкама. 

Висока греда/коњ са хватаљкама 
 
Вежбе за развој покретљивости. 
 
 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 
( физика, математка, 
биологија, историја) 

-практична 
активност 
 
-аналитичка 
метода 
 
-демонстрација 

-струњаче 
-висока греда 
 
-коњ са 
хватаљкама 
 
-одскочна 
даска 

-вежбање 
 
-разговори 
 
-разни облици 
кретања 

-праћење 
 
-похвала 
 
-посматрање 
 
-асистенција 

11
. В

ра
ти

ло
 

   

 
 
3 

1+2 
 

II 
 
 
 

 

-Ученик правилно изводи основне вежбе на 
вратилу. 
-. Ученик правилно изводи вежбе и 
комбинације вежби на вратилу. 
 

-Ученик правилно изводи вежбе и 
комбинацију вежби на вратилу. 

Вратило-дохватно 
 
Вежбе за развој снаге. 
. 
 
 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 
( физика, математка, 
биологија, историја) 

-демонстр. 
-практична 
активност 
-аналитичка 
метода  
-индивид. рад 

-струњаче 
 
-вратило  

-окрети 
 
-издржаји 
 
-увежбавање 

-асистенција 
-посматрање 
-активности 
-селективно 
оцењивање 
-исправљање 
грешака 
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12
. К

ру
го

ви
 

 
3 

1+2 
 

II 
III 
 

-Ученик правилно изводи основне вежбе на 
круговима. 
 

-Ученик правилно изводи вежбе и -Зна мере 
сигурности, чување и помагање, називе 
вежби и основе организације 
рада. 
 

-Ученик правилно изводи вежбе и 
комбинацију вежби на круговима. 

Кругови-дохватниж 
 
Полигони  
 
 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 
( физика, математка, 
биологија, историја) 

-синтетичка 
мет. 
 
-практична 
активност 
 
-демонстр. 
 
-вербалне мет. 
 
-индивидуал. 
рад 

-струњаче 
 
-кругови 

активности 
 
опонашање 
 
-вежбање 
 
-демонстр. 

-оцењивање 
 
-праћењe 
 
-посматрање 
 
-корекција 

 1
2.

 П
ле

с 
и 

ри
тм

ик
а 

5 
(3+2) 

II 
III 

 

− изведе кретања у различитом ритму; 
− игра народно коло; 
− изведе основне кораке плеса из народне 

традиције других култура;  
− изведе кретања, вежбе и саставе уз 

музичку пратњу; 

Вежбе са вијачом. 
Вежбе са обручем. 
Народно коло „Моравац“. 
Народно коло из краја у којем се школа 
налази. 
Енглески валцер. 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 
( физика, математка, 
биологија, историја) 

-објашњења 
-разговор 
 

-презентација 
наставника 
-дигитални 
кабинет 

-питања, 
-објашњења 
-искуства 
ученика 

-неформални 
тест 

13
. Ф

из
ич

ка
  и

 зд
ра

вс
тв

ен
а 

ку
лт

ур
а 

6 
III 
 

– примени и поштује правила игара у складу 
са етичким нормама; 
– примерено се понаша као учесник или 
посматрач на 
такмичењима; 
– решава конфликте на друштвено 
прихватљив начин; 
– користи различите изворе информација за 
упознавање са 
разноврсним облицима физичких и спортско-
рекреативних 
активности; 
– прихвати победу и пораз; 
– процени вредност различитих спортова без 
обзира на лично 
интересовање; 
– примени усвојене моторичке вештине у 
ванредним ситуацијама; 
– вреднује лепоту покрета у физичком 
вежбању и спорту; 
– подстиче породицу на редовно вежбање; 
– повеже врсте вежби, игара и спорта са 
њиховим утицајем на 
здравље; 
– планира дневни ритам рада, исхране и 
одмора у складу са својим 
потребама; 
– разликује здраве од нездравих облика 
исхране 
– правилно користи додатке исхрани; 
– примењује здравствено-хигијенске мере у 
вежбању; 
– правилно реагује и пружи основну прву 
помоћ приликом 
повреда; 
– чува животну средину током вежбања; 
– анализира штетне последице конзумирања 
дувана, алкохола, 
штетних енергетских напитака и 
психоактивних супстанци 

Подела моторичких способности. 
Функција срчано-дисајног система. 
Основна правила и тактика спортских игара. 
Понашање на такмичењима и спортским 
манифестацијама. 
Чување и одржавање простора, справа и 
реквизита који се користе 
у вежбању. 
Превенција насиља у физичком васпитању и 
спорту. 
Решавање спорних ситуација. 
Коришћење писаних и електронских извора 
информација из 
области физчког васпитања и спорта. 
Вежбање у функцији сналажења у ванредним 
ситуацијама. 
Значај и улога физичког вежбања за 
професионална занимања 
у спорту, образовању, здравству, војсци, 
полицији и другим 
занимањима. 
Структура физичке културе (физичко 
васпитање, спорт и 
рекреација). 
 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 
( математка, биологија, 
хемија) 

-вербалне мет. 
-објашњења 
-разговор 
 

-презентација 
наставника 
-дигитални 
кабинет 
 

-питања, 
-објашњења 
-искуства 
ученика 

-неформални 
тест 
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14
.С

то
ни

 т
ен

ис
 

4 
III 
 

-користи елементе технике у игри 
-примењује основна правила  у игри 
-учествује на одељенским такмичењима 
 

-основни став, држање рекета 
-техника замаха,ударање лоптицом у зид 
-сервиси 
-игра 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 

( физика, математка, 
биологија) 

-практична 
активност 

-демонстр. 
-Вербалне 

-Индив.рад 

-

рекетизастони 
тенис 

-сто и мрежа 
за стони тенис 

-ставови 

-опонашање 

-бацање 

-вежбање 

-игра 

 

-посматрање 

-асистенција 

исправљање 
грешака 

-праћење 

-суђење 

15
. П

ол
иг

он
 

сп
ре

тн
од

ти
 

2 
III 
 

– одржава равнотежу у различитим 
кретањима, изводи ротације тела 
– примени вежбања из гимнастике за развој 
физичкихспособности; 
 

Полигон у складу са реализованим 
моторичким садржајима. 
Полигон са препрекама 

У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 
( математка, биологија, 
хемија) 

-демонстр. 
-практична 
активност 
-вербална 

-ситни и 
крупни 
реквизити 

- активности 
 -опонашање 
-вежбање 
-демонстр 

- праћењe 
 
-посматрање 
 
-корекција 

16
.А

тл
ет

ик
а 

тр
ча

њ
е 

 
6 

2+4 
 

III 
IV 

-Ученик/ученица правилно трчи варијантама 
технике трчања на кратке, средње 
и дуге стазе и мери резултат. 
-. Ученик/ученица правилно изводи 
варијанту технике штафетног трчања. 
-Ученик/ученица зна правила за такмичење. 
 
-Ученик/ученица правилно изводи варијанту 
технике штафетног трчања. 

АТЛЕТИКА-трчање 
 

Истрајно трчање 
 
Спринтерско трчање. 
 
Штафетно трчање 
 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 
( физика, математка, 
биологија, историја, хемија) 

-припремно 
вежб. 
-амбиј.учење 
-објашњења 
-разговор 
-демонстр. 
 
 

-атлетска 
стаза 
 
-штоперица 
 
-штафета 

-трчање 
-опонашање 
-вежбање 
-понављање 

 -селективно  
оцењивање 
-белешке 
-похвале 
-посматрање 
-активности 

17
. С

ко
ко

ви
 

 
7 

2+5 
 

IV 
V 
 

-Ученик/ученица зна правилно да скаче удаљ 
згрчном варијантом технике и 
мери дужину скока. 
-. Зна терминологију, основе тренинга и 
пружа прву помоћ. 
-Ученик/ученица зна правилно да скаче увис 
варијантом технике маказице. 
- Ученик/ученица зна правилно да скаче увис 
леђном варијантом технике. 
-Ученик/ученица зна правилно да скаче удаљ 
варијантом технике увинуће. 

Скок у вис, лешна техника 
 
Скок у даљ 
 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 
( физика, математка, 
биологија, историја, хемија) 

-почетно 
вежбање 
-објашњења 
-разговор 
-демонстр. 
-аналитичка 
метода 
-индивид. рад 

-сталци 
-канап 
-стуњаче 
(дебеле,танке) 
-јама за 
доскок са 
песком 

-скокови 
-доскоци 
-трчање 
-вежбање 
-опонашање 
-увежбавање 

-белешке 
-посматрање 
-праћење 
-активности 
-мерење 
висине и 
даљине 

18
. Б

ац
ањ

а 

 
 
5 

1+4 
 

V 
 

-Ученик/ученица правилно баца куглу из 
места и мери дужину хица. 
-Зна правила за такмичење, сигурносна 
правила, влада терминологијом,основама 
тренинга и пружа прву помоћ. 
-Ученик/ученица правилно баца куглу 
леђном варијантом технике. 
-Ученик/ученица зна правила за такмичење. 

Бацање кугле 
 
Бацање вортекса 
 
 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 
( физика, математка,  

-амбиј.уч. 
-упозн. са 
справом 
-објашњења 
-разговор 
-демонстр. 
-аналитичка  

-кугла 
-залетиште и 
терен за 
бацање 

-бацања 
 
-вежбање 
 
-опонашање 
 
-увежбавање 

-вежбање и 
увежбавање 
 
-посматрање 
 
-асистенција 
 

19
.А

тл
ет

ик
а-

пр
ав

ил
а 

и 
те

рм
ин

ол
ог

иј
а 1 

 
V 
 

-Зна терминологију, значај трчања, основе 
тренинга и пружа прву помоћ 

-Зна терминологију, основе тренинга и пружа 
прву помоћ. 
-Зна правила за такмичење, сигурносна 
правила, влада терминологијом,основама 
тренинга и пружа прву помоћ. 
-Ученик/ученица зна правила за такмичење. 

Правила и терминологија 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 
( српски језик) 

-објашњења 
-разговор 
 

-презентација 
наставника 
-дигитални 
кабинет 

-питања, 
-објашњења 
-искуства 
ученика 

-неформални 
тест 
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20
.А

тл
ет

ик
а-

ви
ш

еб
ој

 

2 
 

V 

 

-Ученик/ученица учествује на такмичењу у 
једној атлетској дисциплини. 
-Ученик/ученица учествује на такмичењу у 
атлетском петобоју. 
-Зна атлетска правила неопходна за 
учествовање на такмичењу у 
атлетскомпетобоју. 

Вишебој-увежбавање 
 
 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 
( физика, математка, 
биологија, историја, хемија) 

-демонстр. 
-аналитичка 
метода 
-индивидуално 

-
двориште,фис
културна сала 
 

-трчање 
-скокови 
-бацања 

-праћење 
-асистенција 

21
.А

нт
ро

по
м

ет
ри

јс
ка

 м
ер

ењ
а 

2 
 

VI 
-праћење развоја 

 
Антропометријска мерења 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 
( физика, математка, 
биологија, српски језик) 

-мерења 
постигнућа 
ученика 

-штоперица, 
вага, 
струњаче, 
висинометар 

-скокови 
-издржаји 
-трчање 

-бележење 
резултата 

22
.П

ро
ве

ра
 о

ст
ва

ре
но

ст
и 

1 
 

VI 

-Ученик/ученица зна смисао Физичког 
васпитања. 
-сумирање резултата целогодишњег праћења 
и степена остварености циљева физичког 
васпитања 
-Ученик/ученица зна утицај физичког 
вежбања. 
-Ученик/ученица зна терминологију. 
-Ученик/ученица основе тренинга. 
-. Ученик/ученица да дозира оптерећење 
током вежбања 
-Ученик/ученица зна правила индивидуалних 
спортских грана и спортских игара 

- /// -индивидуално -дневник рада 
-предлози  
 
-сугестије 

-селективно 
оцењивање 
-белешке 
-похвале 
 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 
ФВ.1.1.1. ФВ.1.1.2. ФВ.1.1.11. ФВ.1.1.12. ФВ.1.1.19. ФВ.1.1.14. ФВ.1.1.17. 
ФВ.1.1.13. ФВ.1.1.15. ФВ.1.1.18. ФВ.1.1.3. ФВ.1.1.5. ФВ.1.1.4. ФВ.1.1.6. ФВ.1.1.10. ФВ.1.2.1. ФВ.1.2.2. ФВ.1.1.24.ФВ.1.1.25 

Средњи ниво 
ФВ.2.1.1 ФВ.2.1.9. ФВ.2.1.17. ФВ.2.1.10. ФВ.2.1.12. ФВ.2.1.15. ФВ.2.1.11. ФВ.2.1.13. ФВ.2.1.16. ФВ.2.1.14. ФВ.2.1.17. ФВ.2.1.3. ФВ.2.1.7. ФВ.2.1.5. ФВ.2.1.4. ФВ.2.1.6. 

ФВ2.1.7. ФВ.2.1.8. ФВ.2.2.1. ФВ.2.2.2. ФВ.2.2.3. ФВ.2.1.22.ФВ.2.1.23 ФВ.2.1.22.ФВ.2.1.23. 

Напредни ниво ФВ.3.1.1. ФВ.3.1.6. ФВ.3.1.7. ФВ.3.1.9. ФВ.3.1.12. ФВ.3.1.8. ФВ.3.1.13. ФВ.3.1.11. ФВ.3.1.3. ФВ.3.1.4. ФВ.3.1.5. ФВ.3.2.1. ФВ.3.1.20.ФВ.3.1.21.ФВ.3.1.20.ФВ.3.1.21. 
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Предмет: физичко и здравствено васпитање Разред: 8. разред Фонд: недељни фонд часова 3 часа, 108 часова годишње 

Обл
аст/
Тем
а 

8 

раз. 

рај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1.
 У

во
д 

 у
 н

ас
та

ву
 

1 

 

IX 

-упознавање уч. са планом и прог. рада 

 

Увод у наставу 

 

 

 

/// 

-вербално 

( обј. и 
разговори ) 

/// 

-разговори 

 

-анализирање 

/// 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

2
. А
нт

ро
по

м
ет

р
иј

ск
а 

   
   

   
   

   
   

   
 

м
ер

ењ
а

2 

 

IX 

-праћење развоја Антропометријска мерења /// 

-мерења 
постигнућа 
ученика 

-штоперица, 
вага,струњаче,
висинометар 

-скокови 

-издржаји 

-трчање 

-бележење 
резултата 

3.
 О

Д
БО

ЈК
А

 

  

 

12 

3+9 

 

IX 

 

 

-Ученик/ученица на основном нивоу игра одбојку 
примењујући основне елементе 

технике, неопходна правила и сарађује са 
члановима екипе изражавајући сопственуличност 
уз поштовање других. 
-Зна функцију одбојке, основне појмове, 
неопходна правила, основне принципе 

тренинга и пружа прву помоћ. 
-Ученик/ученица на средњем нивоу игра одбојку 
примењујући виши нивотехнике, већи број 
правила, једноставније тактичке комбинације и уз 
висок степенсарадње са члановима екипе изражава 
сопствену личност уз поштовање других. 
- Ученик/ученица на напредном нивоу игра 
одбојку примењујући сложенеелементе технике, 
испуњавајући тактичке задатке, учествује у 
организацији утакмице исуди на утакмицама. 

Одбијање  лопте прстима/чекићем 

 

Сервис ,пријем сервиса 

 

Блок , смеч,техника дизача 

 

Комбинација свих елемената 

 

Ротација ,правила,игра 

 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паралеле међу градивом 

( физика, математка, 
биологија) 

 

-демонстр 

-индивидуа- 

лно 

-групни 

-вербалне 
методе 

 -практична 
активност 

-самостално 
решавање 
проблемских 
ситуација 

-игра 

-фронтално 

 

 

 

-одбојкашка 
лопта 

 

-одбојкашка 
мрежа 

 

-терен за 
одбојку 

-игра 

 

-увежб. 
 

-анализирање 

-праћење 

-активност 

-анализирање 

-исправљање 
грешака 

 

4.
 Ф

У
Т

С
А

Л
 

 

9 

4+5 

 

X 

 

 

-Ученик/ученица на основном нивоу игра футсал 
примењујући основне елементе 

технике, неопходна правила и сарађује са 
члановима екипе изражавајући сопственуличност 
уз поштовање других. 
-Зна функцију футсала, основне појмове, 
неопходна правила, основне принципе 

тренинга и пружа прву помоћ. 
-Ученик/ученица на средњем нивоу игра футсал 
примењујући виши нивотехнике, већи број 
правила, једноставније тактичке комбинације и уз 
висок степенсарадње са члановима екипе изражава 
сопствену личност уз поштовање других. 
- Ученик/ученица на напредном нивоу игра футсал 
примењујући сложенеелементе технике, 
испуњавајући тактичке задатке, учествује у 
организацији утакмице исуди на утакмицама. 

Додавање  и вођење лопте 

 

Шутирање и одузимање лопте 

 

Игра, правила 

 

 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 

( физика, математка, 
биологија) 

-демонстр 

-индивидуа- 

лно 

-групни 

-вербалне 
методе 

 -практична 
активност 

-самостално 
решавање 
проблемских 
ситуација 

-игра 

-фронтално 

 

 

 

- лопта за 
футсал 

-голови 

-терен за 
футсал 

-игра 

 

-увежб. 
 

-анализирање 

 

-посматрање 

-анализирање 

-исправљање 
грешака 
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5.
 Р

У
К

О
М

ЕТ
 

  

 

 

9 

2+7 

 

XI 

-Ученик/ученица на основном нивоу игра рукомет 
примењујући основне елементе 

технике, неопходна правила и сарађује са 
члановима екипе изражавајући сопственуличност 
уз поштовање других. 
-Зна функцију рукомета, основне појмове, 
неопходна правила, основне принципе 

тренинга и пружа прву помоћ. 
-Ученик/ученица на средњем нивоу игра рукомет 
примењујући виши нивотехнике, већи број 
правила, једноставније тактичке комбинације и уз 
висок степенсарадње са члановима екипе изражава 
сопствену личност уз поштовање других. 
- Ученик/ученица на напредном нивоу игра 
рукомет примењујући сложенеелементе технике, 
испуњавајући тактичке задатке, учествује у 
организацији утакмице исуди на утакмицама. 

Додавања ,хватања,,бацања 

 

Вођење  лопте, шут на гол,скок-шут 

 

Одбрана  и напад 

 

Игра , правила 

 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 

( физика, математка, 
биологија) 

 

-демонстр 

-индивидуа- 

лно 

-групни 

-вербалне 
методе 

 -практична 
активност 

-самостално 
решавање 
проблемских 
ситуација 

-игра 

-фронтално 

 

 

-рукометна 
лопта 

-голови 

-терен за 
рукомет 

-пиштаљка 

-игра 

 

-вежбање 

 

-такмичење 

-селективно 
оцењивање 

-белешке 

-посматрање 

-праћење 

-активност 

-исправљање 
грешака 

6.
 К

О
Ш

А
РК

А
 

 

 

9 

2+7 

 

XI 

XII 

 

-Ученик/ученица на основном нивоу игра кошарку 
примењујући основне елементе 

технике, неопходна правила и сарађује са 
члановима екипе изражавајући сопственуличност 
уз поштовање других. 
-Зна функцију кошарке, основне појмове, 
неопходна правила, основне принципе 

тренинга и пружа прву помоћ. 
-Ученик/ученица на средњем нивоу игра кошарку 
примењујући виши нивотехнике, већи број 
правила, једноставније тактичке комбинације и уз 
висок степенсарадње са члановима екипе изражава 
сопствену личност уз поштовање других. 
- Ученик/ученица на напредном нивоу игра 
кошаркупримењујући сложенеелементе технике, 
испуњавајући тактичке задатке, учествује у 
организацији утакмице исуди на утакмицама. 

Вођење  и додавање 

 

Шутирање  на кош,скок-шут,двокорак 

 

Блокирање ,финтирање,грађење 
противника 

 

Игра , правила 

 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 

( физика, математка, 
биологија) 

 

-демонстр 

-индивидуа- 

лно 

-групни 

-вербалне 
методе 

 -практична 
активност 

-самостално 
решавање 
проблемских 
ситуација 

-игра 

-фронтално 

 

 

-кошаркашка 
лопта 

-кошеви 

-терен за 
кошарку 

-пиштаљка 

-игра 

 

-вежбање 

 

-такмичење 

-селективно 
оцењивање 

-белешке 

-посматрање 

-праћење 

-активност 

-исправљање 
грешака 

7.
 Г

И
М

Н
А

С
ТИ

К
А

-Т
ло

 

 

5 

2+3 

 

XII 

I 

 

-Ученик/ученица правилно изводи вежбе на тлу. 
-Ученик/ученица на средњем нивоу правилно 
изводи сложеније вежбе на тлу,чува и помаже, 
поштује сигурносна правила.мост заклоном и 
усклон. 
-Зна називе вежби, основе организације рада на 
справи и пружа прву помоћ. 
-Ученик/ученица правилно изводи вежбе и 
комбинацију вежби на тлу. 

Гимнастика –партер 

 

На тлу сложеније вежбе и комбинације 
вежби 

 

 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 

( физика, математка, 
биологија, историја) 

-практична 
активност 

 

-демонстр. 
 

-вербалне мет. 
 

-индивидуал.  
рад 

-струњаче 

-рипстол 

-зид 

 

-активности 

 -опонашање 

-вежбање 

-демонстр. 

-белешке 

 

-праћење 

 

-посматрање 

 

-корекција 

8.
 П

ре
ск

ок
 3 

1+2 

 

I 

-Ученик/ученица правилно изводи прескоке 
разношку или згрчку уз помоћ 

-Зна називе вежби, основе организације рада на 
справи и пружа прву помоћ 

-Ученик/ученица правилно изводи згрчку. 
-Ученик/ученица правилно изводи згрчку и 
разношку саизразитијим фазама 

лета. 

Прескок 

 

Вежбе за развој координације. 
 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 

( физика, математка, 
биологија, историја) 

-објашњења 

-разговор 

-демонстр. 
-аналитичка 
метода 

-индивид. рад 

-струњаче 

 

-одскочне 
даске 

 

-козлић 

-опонашање 

 

-вежбање 

 

-понављање 

-белешке 

-похвале 

-посматрање 

-активности 
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9.
Д

во
ви

си
нс

ки
и 

па
ра

ле
лн

и 
   

 

ра
зб

ој
 

 

3 

1+2 

 

I 

II 

 

-Ученица правилно изводи основне вежбе на 
двовисинском разбоју. 
-Ученик правилно изводи основне вежбе на 
паралелном разбоју. 
-. Ученица правилно изводи вежбе и комбинације 
вежби надвовисинскомразбоју 

-Ученик правилно изводи вежбе и комбинације 
вежби на паралелном разбоју 

-Ученица правилно изводи вежбе и комбинацију 
вежби на двовисинскомразбоју. 
-Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију 
вежби на паралелном разбоју. 

Двовисински/паралелни разбој 
 

Вежбе за развој аеробне издржљивости. 
 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 

( физика, математка, 
биологија, историја) 

-објашњења 

 

-разговор 

 

-демонстр. 
 

-аналитичка 
метода 

 

-индивид. рад 

-двовисински 
разбој 
 

-паралелни 
разбој 
 

-струњаче 

-понављање 

-вежбање 

-опонашање 

-увежбавање 

-оцењивање 

 

-посматрање 

 

-асистенција 

 

-активности 

 

10
. В

ис
ок

а 
гр

ед
а,

 к
оњ

 с
а 

хв
ат

аљ
ка

м
а 

3 

1+2 

II 

-Ученик/ученица изводи вежбе и комбинације 
вежби на греди 

-Ученик правилно изводи основне вежбе на коњу 
са хватаљкама. 
-. Ученица правилно изводи вежбе и комбинације 
вежби на греди. 
-Ученик правилно изводи вежбе и комбинације 
вежби на коњу са хватаљкама 

-Ученица правилно изводи вежбе и комбинацију 
вежби на греди. 
-Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију 
вежби на коњуса хватаљкама. 

Висока греда/коњ са хватаљкама 

 

Вежбе за развој покретљивости. 
 

 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 

( физика, математка, 
биологија, историја) 

-практична 
активност 

 

-аналитичка 
метода 

 

-демонстрација 

-струњаче 

-висока греда 

 

-коњ са 
хватаљкама 

 

-одскочна 
даска 

-вежбање 

 

-разговори 

 

-разни облици 
кретања 

-праћење 

 

-похвала 

 

-посматрање 

 

-асистенција 

11
. В

ра
ти

ло
 

  

 

 

3 

1+2 

 

II 

 

 

 

 

-Ученик правилно изводи основне вежбе на 
вратилу. 
-. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације 
вежби на вратилу. 
 

-Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију 
вежби на вратилу. 

Вратило-дохватно 

 

Вежбе за развој снаге. 
. 

 

 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 

( физика, математка, 
биологија, историја) 

-демонстр. 
-практична 
активност 

-аналитичка 
метода  
-индивид. рад 

-струњаче 

 

-вратило  

-окрети 

 

-издржаји 

 

-увежбавање 

-асистенција 

-посматрање 

-активности 

-селективно 
оцењивање 

-исправљање 
грешака 

12
. К

ру
го

ви
 

 

3 

1+2 

 

II 

III 

 

-Ученик правилно изводи основне вежбе на 
круговима. 
 

-Ученик правилно изводи вежбе и -Зна мере 
сигурности, чување и помагање, називе вежби и 
основе организације 

рада. 
 

-Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију 
вежби на круговима. 

Кругови-дохватниж 

 

Полигони  
 

 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 

( физика, математка, 
биологија, историја) 

-синтетичка 
мет. 
 

-практична 
активност 

 

-демонстр. 
 

-вербалне мет. 
 

-индивидуал. 
рад 

-струњаче 

 

-кругови 

активности 

 

опонашање 

 

-вежбање 

 

-демонстр. 

-оцењивање 

 

-праћењe 

 

-посматрање 

 

-корекција 
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12
. П

Л
Е

С
 И

 
РИ

Т
М

И
К

А
 5 

(3+2) 

II 

III 

 

− изведе кретања у различитом ритму; 
− игра народно коло; 
− изведе основне кораке плеса из народне 

традиције других култура;  
− изведе кретања, вежбе и саставе уз музичку 

пратњу; 

Вежбе са вијачом. 
Вежбе са обручем. 
Народно коло „Моравац“. 
Народно коло из краја у којем се школа 
налази. 
Енглески валцер. 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 

( физика, математка, 
биологија, историја) 

-објашњења 

-разговор 

 

-презентација 
наставника 

-дигитални 
кабинет 

-питања, 
-објашњења 

-искуства 
ученика 

-неформални 
тест 

13
. Ф

И
ЗИ

Ч
К

А
 И

 З
Д

РА
В

С
ТВ

Е
Н

А
 К

У
Л

Т
У

РА
 

10 

III 

 

– примени и поштује правила игара у складу са 
етичким нормама; 
– примерено се понаша као учесник или посматрач 
на 

такмичењима; 
– решава конфликте на друштвено прихватљив 
начин; 
– користи различите изворе информација за 
упознавање са 

разноврсним облицима физичких и спортско-

рекреативних 

активности; 
– прихвати победу и пораз; 
– процени вредност различитих спортова без 
обзира на лично 

интересовање; 
– примени усвојене моторичке вештине у 
ванредним ситуацијама; 
– вреднује лепоту покрета у физичком вежбању и 
спорту; 
– подстиче породицу на редовно вежбање; 
– повеже врсте вежби, игара и спорта са њиховим 
утицајем на 

здравље; 
– планира дневни ритам рада, исхране и одмора у 
складу са својим 

потребама; 
– разликује здраве од нездравих облика исхране 

– правилно користи додатке исхрани; 
– примењује здравствено-хигијенске мере у 
вежбању; 
– правилно реагује и пружи основну прву помоћ 
приликом 

повреда; 
– чува животну средину током вежбања; 
– анализира штетне последице конзумирања 
дувана, алкохола, 
штетних енергетских напитака и психоактивних 
супстанци 

Подела моторичких способности. 
Функција срчано-дисајног система. 
Основна правила и тактика спортских 
игара. 
Понашање на такмичењима и спортским 
манифестацијама. 
Чување и одржавање простора, справа и 
реквизита који се користе 

у вежбању. 
Превенција насиља у физичком 
васпитању и спорту. 
Решавање спорних ситуација. 
Коришћење писаних и електронских 
извора информација из 

области физчког васпитања и спорта. 
Вежбање у функцији сналажења у 
ванредним ситуацијама. 
Значај и улога физичког вежбања за 
професионална занимања 

у спорту, образовању, здравству, војсци, 
полицији и другим 

занимањима. 
Структура физичке културе (физичко 
васпитање, спорт и 

рекреација). 
 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 

( математка, биологија, 
хемија) 

-вербалне мет. 
-објашњења 

-разговор 

 

-презентација 
наставника 

-дигитални 
кабинет 

 

-питања, 
-објашњења 

-искуства 
ученика 

-неформални 
тест 
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14
. П

О
Л

И
ГО

Н
 

С
П

РЕ
Т

Н
О

Д
Т

И
 

2 

III 

 

– одржава равнотежу у различитим кретањима, 
изводи ротације тела 

– примени вежбања из гимнастике за развој 
физичкихспособности; 
 

Полигон у складу са реализованим 
моторичким садржајима. 
Полигон са препрекама 

У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 

( математка, биологија, 
хемија) 

-демонстр. 
-практична 
активност 

-вербална 

-ситни и 
крупни 
реквизити 

- активности 

 -опонашање 

-вежбање 

-демонстр 

- праћењe 

 

-посматрање 

 

-корекција 

15
 А

А
Т

Л
Е

Т
И

К
А

-

тр
ча

њ
е 

 

6 

2+4 

 

III 

IV 

-Ученик/ученица правилно трчи варијантама 
технике трчања на кратке, средње 

и дуге стазе и мери резултат. 
-. Ученик/ученица правилно изводи варијанту 
технике штафетног трчања. 
-Ученик/ученица зна правила за такмичење. 
 

-Ученик/ученица правилно изводи варијанту 
технике штафетног трчања. 

АТЛЕТИКА-трчање 

 

Истрајно трчање 

 

Спринтерско трчање. 
 

Штафетно трчање 

 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 

( физика, математка, 
биологија, историја, хемија) 

-припремно 
вежб. 
-амбиј.учење 

-објашњења 

-разговор 

-демонстр. 
 

 

-атлетска 
стаза 

 

-штоперица 

 

-штафета 

-трчање 

-опонашање 

-вежбање 

-понављање 

 -селективно  
оцењивање 

-белешке 

-похвале 

-посматрање 

-активности 

16
. С

ко
ко

ви
 

 

7 

2+5 

 

IV 

V 

 

-Ученик/ученица зна правилно да скаче удаљ 
згрчном варијантом технике и 

мери дужину скока. 
-. Зна терминологију, основе тренинга и пружа 
прву помоћ. 
-Ученик/ученица зна правилно да скаче увис 
варијантом технике маказице. 
- Ученик/ученица зна правилно да скаче увис 
леђном варијантом технике. 
-Ученик/ученица зна правилно да скаче удаљ 
варијантом технике увинуће. 

Скок у вис, лешна техника 

 

Скок у даљ 

 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 

( физика, математка, 
биологија, историја, хемија) 

-почетно 
вежбање 

-објашњења 

-разговор 

-демонстр. 
-аналитичка 
метода 

-индивид. рад 

-сталци 

-канап 

-стуњаче 
(дебеле,танке) 
-јама за 
доскок са 
песком 

-скокови 

-доскоци 

-трчање 

-вежбање 

-опонашање 

-увежбавање 

-белешке 

-посматрање 

-праћење 

-активности 

-мерење 
висине и 
даљине 

17
. Б

ац
ањ

а 

 

 

5 

1+4 

 

V 

 

-Ученик/ученица правилно баца куглу из места и 
мери дужину хица. 
-Зна правила за такмичење, сигурносна правила, 
влада терминологијом,основама тренинга и пружа 
прву помоћ. 
-Ученик/ученица правилно баца куглу леђном 
варијантом технике. 
-Ученик/ученица зна правила за такмичење. 

Бацање кугле 

 

Бацање вортекса 

 

 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 

( физика, математка, 
биологија, историја, хемија) 

-амбиј.уч. 
-упозн. са 
справом 

-објашњења 

-разговор 

-демонстр. 
-аналитичка 
метода 

-индивид. рад 

-кугла 

-залетиште и 
терен за 
бацање 

-бацања 

 

-вежбање 

 

-опонашање 

 

-увежбавање 

-вежбање и 
увежбавање 

 

-посматрање 

 

-асистенција 

 

-активности 

18
.А

тл
ет

ик
а-

пр
ав

ил
а 

и 
те

рм
ин

ол
ог

иј
а 1 

 

V 

 

-Зна терминологију, значај трчања, основе 
тренинга и пружа прву помоћ 

-Зна терминологију, основе тренинга и пружа прву 
помоћ. 
-Зна правила за такмичење, сигурносна правила, 
влада терминологијом,основама тренинга и пружа 
прву помоћ. 
-Ученик/ученица зна правила за такмичење. 

Правила и терминологија 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 

( српски језик) 

-објашњења 

-разговор 

 

-презентација 
наставника 

-дигитални 
кабинет 

-питања, 
-објашњења 

-искуства 
ученика 

-неформални 
тест 



 

464 

19
.А

тл
ет

ик
а-

ви
ш

еб
ој

 

2 

 

V 

 

-Ученик/ученица учествује на такмичењу у једној 
атлетској дисциплини. 
-Ученик/ученица учествује на такмичењу у 
атлетском петобоју. 
-Зна атлетска правила неопходна за учествовање 
на такмичењу у атлетскомпетобоју. 

Вишебој-увежбавање 

 

 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 

( физика, математка, 
биологија, историја, хемија) 

-демонстр. 
-аналитичка 
метода 

-индивидуално 

-

двориште,фис
културна сала 

 

-трчање 

-скокови 

-бацања 

-праћење 

-асистенција 

20
.А

нт
ро

по
м

ет
ри

јс
ка

 
м

ер
ењ

а 

2 

 

VI 

-праћење развоја 
 

Антропометријска мерења 

-У договору са предметним 
нставником ће се остварити 
корелација у виду 
коришћења примера из 
живота и навођењем 
паталеле међу градивом 

( физика, математка, 
биологија, српски језик) 

-мерења 
постигнућа 
ученика 

-штоперица, 
вага, 
струњаче, 
висинометар 

-скокови 

-издржаји 

-трчање 

-бележење 
резултата 

21
.П

ро
ве

ра
 о

ст
ва

ре
но

ст
и 

1 

 

VI 

-Ученик/ученица зна смисао Физичког васпитања. 
-сумирање резултата целогодишњег праћења и 
степена остварености циљева физичког васпитања 

-Ученик/ученица зна утицај физичког вежбања. 
-Ученик/ученица зна терминологију. 
-Ученик/ученица основе тренинга. 
- Ученик/ученица да дозира оптерећење током 
вежбања 

-Ученик/ученица зна правила индивидуалних 
спортских грана и спортских игара 

 /// -индивидуално -дневник рада 

-предлози  
 

-сугестије 

-селективно 
оцењивање 

-белешке 

-похвале 

 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 
ФВ.1.1.1. ФВ.1.1.2. ФВ.1.1.11. ФВ.1.1.12. ФВ.1.1.19. ФВ.1.1.14. ФВ.1.1.17. 
ФВ.1.1.13. ФВ.1.1.15. ФВ.1.1.18. ФВ.1.1.3. ФВ.1.1.5. ФВ.1.1.4. ФВ.1.1.6. ФВ.1.1.10. ФВ.1.2.1. ФВ.1.2.2. ФВ.1.1.24.ФВ.1.1.25 

Средњи ниво 
ФВ.2.1.1 ФВ.2.1.9. ФВ.2.1.17. ФВ.2.1.10. ФВ.2.1.12. ФВ.2.1.15. ФВ.2.1.11. ФВ.2.1.13. ФВ.2.1.16. ФВ.2.1.14. ФВ.2.1.17. ФВ.2.1.3. ФВ.2.1.7. ФВ.2.1.5. ФВ.2.1.4. ФВ.2.1.6. 
ФВ2.1.7. ФВ.2.1.8. ФВ.2.2.1. ФВ.2.2.2. ФВ.2.2.3. ФВ.2.1.22.ФВ.2.1.23 ФВ.2.1.22.ФВ.2.1.23. 

Напредни ниво ФВ.3.1.1. ФВ.3.1.6. ФВ.3.1.7. ФВ.3.1.9. ФВ.3.1.12. ФВ.3.1.8. ФВ.3.1.13. ФВ.3.1.11. ФВ.3.1.3. ФВ.3.1.4. ФВ.3.1.5. ФВ.3.2.1. ФВ.3.1.20.ФВ.3.1.21.ФВ.3.1.20.ФВ.3.1.21. 
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Обл
аст/
Тем

а 

ОФ
А 

5 р. 
 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1.
 М

А
Л

И
 Ф

У
Д

БА
Л

 

 

16 

(6+1

0) 

 

IX 

X 

XI 

XII 

-користи елементе технике у игри 

-примењује основна правила малог фудбала у 
игри 

-учествује на унутародељенским такмичењима 

-Вођење и контрола лопте,  
-Примање лопте и додавање 
лопте различитим деловима 
стопала,  
-Шутирање на гол и основе 
игре у нападу (откривање), 
-Одузимање лопте и основе 
игре у одбрани (покривање), 
-Вежбе са два и три играча, 
-Игра са применом основних 
правила за мали фудбал. 

-У договору са предметним нставником 
ће се остварити корелација у виду 
коришћења примера из живота и 
навођењем паталеле међу градивом 

( физика, математка, биологија) 

-демонстр. 
-практична 
активност 

-групно 

фронтално 

демонстр. 
-вербалне 
методе 

-групни рад 

индивидуално 

 

-фудбалске  
лопте, 
голови 

-чуњеви,  

 

-игра 

-увежб. 
-игра 

увежбавање 

анализирање 

-праћење 

-активност 

исправљање 
грешака 

посматрање 

-похвала 

2
. 

ГИ
М

Н
А

С
Т

И
К

А
 

5 

(2+3) 

I 

II 

-користи елементе гимнастике у свакодневним 
животним ситуацијама и игри 

-Вежбе на тлу  
-Пoскоци и скокови 

-Гимнастички полигон 

-У договору са предметним нставником 
ће се остварити корелација у виду 
коришћења примера из живота и 
навођењем паталеле међу градивом 

( физика, математка, биологија) 

-практична 
активност 

-демонстр. 
-Вербалне 

-Индив.рад 

-струњаче 

-реквизити за 
полигон 

-разни облици 
кретања 

-окрети 

издржај 
увежбавање 

-похвала 

-посматрање 

-асистенција 

исправљање 
грешака 

-праћење 

3.
 Р

И
Т

М
И

К
А

 5 

(2+3) 

II 

III 

-изведе кретања, вежбе и кратке саставе уз 
музичку пратњу 

-Ритмичка вежба без 
реквизита 

-Скокови кроз вијачу 

-Вежбе са обручем 

-Вежбе са лоптом 

-У договору са предметним нставником 
ће се остварити корелација у виду 
коришћења примера из живота и 
навођењем паталеле међу градивом 

( физика, математка, биологија) 

-практична 
активност 

-демонстр. 
-Вербалне 

-Индив.рад 

-струњаче 

реквизити: 
Лопте 

Вијаче 

Хулахоп  
 

разни облици 
кретања 

-окрети 

издржај 
увежбавање 

похвала 

-посматрање 

-асистенција 

исправљање 
грешака 

-праћење 

4.
 Б

А
Д

М
И

Н
Т

О
Н

 

4 

(2+2) 

III 

-користи елементе технике у игри 

-примењује основна правила  у игри 

-учествује на одељенским такмичењима 

-основни став, држање рекета 

-техника замаха,ударање 
лоптицом у зид 

-сервиси 

-игра 

-У договору са предметним нставником 
ће се остварити корелација у виду 
коришћења примера из живота и 
навођењем паталеле међу градивом 

( физика, математка, биологија) 

-практична 
активност 

-демонстр. 
-Вербалне 

-Индив.рад 

-рекети за 
бадминтон 

-мрежа за 
бадминтон 

-замаси 

-ставови 

-опонашање 

-бацање 

-вежбање 

-игра 

 

-посматрање 

-асистенција 

исправљање 
грешака 

-праћење 

-суђење 

5.
 А

Т
Л

Е
Т

И
К

А
 

6 

(3+3) 

V 

VI 

-доводи у везу развој физичких способности са 
атлетским дисциплинама 

-Техника спринтерског 
трчања 

-Техника високог и ниског 
старта 

-Скок увис (прекорачна 
техника) 
-Бацање „вортекс-а“ 

-Тробој 

-У договору са предметним нставником 
ће се остварити корелација у виду 
коришћења примера из живота и 
навођењем паталеле међу градивом 

( физика, математка, биологија) 

-практична 
активност 

-демонстр. 
-Вербалне 

-Индив.рад 

-стаза за 
трчање 

-јама са 
песком 

-„вортекс“ 

-мерна трака 

штоперица 

-трчање 

-скокови 

-бацања 

-мерења 
резултата 

-вежбање 

 

-посматрање 

-асистенција 

исправљање 
грешака 

-праћење 

-мерење 
резултата 
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- Развој издржљивости, припрема за крос 

-Развој снаге, рад по станицама 

-Полигони спретности 

-Мали фудбал ( међуодељенска такмичења) 
-Пано здравља 

- Плес и ритмика 

-Бадминтон ( међуодељенска такмичења) 
- Стазе здравља 

-Тробој, атлетика ( међуодељенска такмичења) 

IX 

X 

XI 

XII 

I/II 

III 

IV 

V 

VI 

Укупно 36+18 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво ФВ.1.1.1. ФВ.1.1.2 ФВ.1.1.3. 

Средњи ниво ФВ.2.1.1 ФВ.2.1.2. ФВ.2.1.3. 

Напредни ниво ФВ.3.1.1. ФВ.3.1.2. ФВ.3.1.3. 
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Предмет: Обавезне физичке активности Разред: 6. разред Фонд: недељни број часова 1,5, 54 часа годишње 

Облас
т/Тем

а 

ОФА 

5 р. 
 

Трај. 
прогр.
(бр.ча
сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1.
 Р

У
К

О
М

ЕТ
 

 

16 
(6+10) 

 
IX 
X 
XI 
XII 

-користи елементе технике у игри 
-примењује основна правила рукомета у 
игри 
-учествује на унутародељенским 
такмичењима 

 
-Вођење и контрола лопте,  
-Хватање лопте и додавање лопте 
,  
-Шутирање на гол и основе игре у 
нападу (откривање), 
-Одузимање лопте и основе игре у 
одбрани (покривање), 
-Вежбе са два и три играча, 
-Игра са применом основних 
правила за рукомет. 

-У договору са предметним нставником 
ће се остварити корелација у виду 
коришћења примера из живота и 
навођењем паралеле међу градивом 
( физика, математка, биологија) 

-демонстр. 
-практична 
активност 
-групно 
фронтално 
демонстр. 
-вербалне 
методе 
-групни рад 
индивидуално 
 

 
-рукометне  
лопте, 
голови 
-чуњеви 

 
-игра 
-увежб. 
-игра 
увежбавање 
анализирање 

-праћење 
-активност 
исправљање 
грешака 
посматрање 
-похвала 

2
. 

ГИ
М

Н
А

С
Т

И
К

А
 

5 
(2+3) 

I 
II 

-користи елементе гимнастике у 
свакодневним животним ситуацијама и 
игри 

-Вежбе на тлу  
-Пoскоци и скокови 
-Гимнастички полигон 

-У договору са предметним нставником 
ће се остварити корелација у виду 
коришћења примера из живота и 
навођењем паралеле међу градивом 
( физика, математка, биологија) 

-практична 
активност 
-демонстр. 
-Вербалне 
-Индив.рад 

-струњаче 
-реквизити за 
полигон 

-разни облици 
кретања 
-окрети 
издржај 
увежбавање 

-похвала 
-посматрање 
-асистенција 
исправљање 
грешака 
-праћење 

3
. 

РИ
Т

М
И

К
А

 5 
(2+3) 

II 
III 

-изведе кретања, вежбе и кратке саставе уз 
музичку пратњу Ритмичка вежба без реквизита 

-Скокови кроз вијачу 
-Вежбе са обручем 
-Вежбе са лоптом 

-У договору са предметним нставником 
ће се остварити корелација у виду 
коришћења примера из живота и 
навођењем паралеле међу градивом 
( физика, математка, биологија) 

-практична 
активност 
-демонстр. 
-Вербалне 
-Индив.рад 

-струњаче 
реквизити: 
Лопте 
Вијаче 
Хулахоп 
 

разни облици 
кретања 
-окрети 
издржај 
увежбавање 

похвала 
-посматрање 
-асистенција 
исправљање 
грешака 
-праћење 

4.
 С

Т
О

Н
И

 
Т

Е
Н

И
С

 

 

4 
(2+2) 

III 

-користи елементе технике у игри 
-примењује основна правила у игри 
-учествује на одељенским такмичењима 
 

-основни став, држање рекета 
-техника замаха,ударање 
лоптицом у зид 
-сервиси 
-игра 

-У договору са предметним нставником 
ће се остварити корелација у виду 
коришћења примера из живота и 
навођењем паралеле међу градивом 
( физика, математка, биологија) 

-практична 
активност 
-демонстр. 
-Вербалне 
-Индив.рад 

-
рекетизастони 
тенис 
-сто и мрежа 
за стони тенис 

-ставови 
-опонашање 
-бацање 
-вежбање 
-игра 

 
-посматрање 
-асистенција 
исправљање 
грешака 
-праћење 
-суђење 

5.
 А

Т
Л

Е
Т

И
К

А
 6 

(3+3) 
V 
VI 

-доводи у везу развој физичких 
способности са атлетским дисциплинама 

-Техника спринтерског трчања 
-Техника високог и ниског старта 
-Скок увис (прекорачна техника) 
-Бацање „вортекс-а“ 
-Тробој 

-У договору са предметним нставником 
ће се остварити корелација у виду 
коришћења примера из живота и 
навођењем паралеле међу градивом 
( физика, математка, биологија) 

-практична 
активност 
-демонстр. 
-Вербалне 
-Индив.рад 

-
стазазатрчање 
-јамасапеском 
-„вортекс“ 
-мернатрака 
штоперица 

-трчање 
-скокови 
-бацања 
-мерења 
резултата 
-вежбање 

 
-посматрање 
-асистенција 
исправљање 
грешака 
-праћење 
-мерење 
резултата 
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- Развој издржљивости, припрема за крос 

-Развој снаге, рад по станицама 
-Полигони спретности 

-Мали фудбал (међуодељенска такмичења) 
-Пано здравља 
- Плес и ритмика 
-Бадминтон (међуодељенска такмичења) 
- Стазе здравља 
-Тробој, атлетика (међуодељенска такмичења) 

IX 
X 
XI 
XII 
I/II 
III 
IV 
V 
VI 

36+18 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво ФВ.1.1.1. ФВ.1.1.2 ФВ.1.1.3. 

Средњи ниво ФВ.2.1.1 ФВ.2.1.2. ФВ.2.1.3. 

Напредни ниво ФВ.3.1.1. ФВ.3.1.2. ФВ.3.1.3. 
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ДОДАТНА НАСТАВА 



 

470 

Предмет: српски језик и књижевност-додатна настава Разред: пети разред Фонд часова: 36 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

ЈЕЗ
ИК 

20 

разликује основне функције и значења падежа 
доследно примењује правописну норму у 
употреби великог слова; састављеног и 
растављеног писања речи; интерпункцијских 
знакова 
- користи правопис (школско издање)  
- правилно изговара речи водећи рачуна о месту 
акцента и интонацији реченице 
- говори јасно поштујући књижевнојезичку 
норму 

Граматика: - врсте и подврсте 
речи и служба речи; - 
реченице (по значењу и 
саставу); - падежи; - глаголски 
облици ( презент, перфекат, 
футур први, радни глаголски 
придев, инфинитив ); - 
глаголске основе, глаголски 
вид и род. ЈЕЗИК Правопис: - 
правописна правила на 
сложенијим примерима 
(такмичарски задаци). 
Ортоепија: -разликовање 
дугих и кратких акцената 

КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО 
УЧЕЊЕ  Ученик уочава структуру 
градива тј. активно одваја битно од 
небитног  Ефикасно користи различите 
методе учења  Разликује чињенице од 
ставова, веровања и мишљења  Уме да 
процени степен у ком је овладао 
градивом 
РАД СА ПОДАЦИМА И 
ИНФОРМАЦИЈАМА     Зна да је 
за разумевање догађаја и доношење 
исправних одлука потребно имати и 
поуздане податке Уме да процењује 
поузданост података и препозна могуће 
узроке грешке Користи табеларни и 
графички приказ података и уме да их 
чита и тумачи Користи информационе 
технологије за чување ,презентацију и 
основну обраду података 
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА  Ученик: 
испитује проблемску ситуацију  
Проналази могућа решења  Упоређује 
различита могућа решења  Примењује 
изабрано решење и прати његову 
примену  Вреднује примену датог 
решења и идентификује добре и слабе 
стране  Корелација са  
страним језиком,историјом, музичком 
културом, ликовном културом, верском 
наставом, грађанским васпитањем  биће 
остварена кроз извођење угледних 
часова, повезивање наставних садржаја. 
Начини успостављања 
корелације:ПОВЕЗИВАЊЕ 
-садржаја у оквиру самог предмета 
(успостављање 
веза међу подобластима предмета: Језик, 
Књижевност, 
Језичка култура); 
- садржаја у оквиру једног разреда, са 
различитим 
предметима (међупредметна 
хоризонтална корелација); 
-садржаја истог и других предмета који 
су савладани 
у претходним разредима или ће тек бити 
укључени у наставно разматрање 
(међупредметна 
вертикална корелација); 

Монолошка, 
дијалошка, 
текст-метода, 
метода 
запажања и 
показивања, 

Граматика, 
правопис, 
књижевни 
текстови, 
аудио 
запис,илустар
ције. 

Анализа 
реченице, 
правописне 
вежбе, диктат 

Посматрње 
ученичких 
активности, 
ученички 
радови, 
контролни 
задаци, 
реакције 
ученика 
белешке о 
напр. 

ЈЕЗ
ИЧК

А 
КУЛ
ТУР 

10 

издваја делове текста (наслов, пасусе) и 
организује га у смисаоне целине (уводни, 
средишњи и завршни део текста) 
- саставља говорени или писани текст о 
доживљају књижевног дела и на теме из 
свакодневног живота и света маште 
- проналази експлицитно и имплицитно 
садржане информације у једноставнијем 
књижевном и некњижевном тексту 

Основни облици усменог и 
писменог изражавања - 
богаћење лексичког фонда 
(ученици истражују савремени 
говор медија); синоними и 
антоними; - речници 
(коришћење) Усмена и 
писмена вежбања -самосталан 
стваралачки и истраживачки 
рад на задату тему 
(некњижевне речи и туђице). 

 
Дијалошка, 
монолошка, 
текст-метода, 
методе 
запажања и 
показивања, 

Звучна 
читанка, 
књижевни 
текстови, 
штампа, 
радио, 
телевизија. 
Научнопопула
рни  ученички 
текстови. 

Писање 
писмених 
састава, анализа 
писмених 
задатака, 
Састављање 
према 
посматраним 
предметима на 
слици и заданим 
речима. 
Вежбање 
технике израде 
писмених 
састава. 
 

Посматрње 
ученичких 
активности, 
анализа 
домаћих 
задатака, 
реакције 
ученика, 
анализа и 
процена 
ученичких 
реченица из 
усменог 
излагања, 
анализа 
реченица у 
писменим 
саставма,  
белешке о 
напредвању. 
 

КЊ
ИЖ
ЕВН
ОСТ 

6 

чита са разумевањем и опише свој доживљај 
различитих врста књижевних дела 
- чита са разумевањем одабране примере осталих 
типова текстова 
анализира елементе композиције лирске песме 
(строфа, стих); епског дела у стиху и у прози 
(делови фабуле - поглавље, епизода; стих); 
драмског дела (чин, сцена, појава) 
- разликује појам песника и појам лирског 
субјекта; појам приповедача у односу на писца 
- разликује облике казивања 
- увиђа звучне, визуелне, тактилне, олфакторне 
елементе песничке слике 

Лектира: - дела, аутори, 
ликови, књижевни род и 
врста, теме и мотиви 
обрађених дела, и дела по 
избору ученика; 
Књижевнотеоријски појмови: 
- стилске фигуре; - врсте 
стиха, строфе, риме; - 
самостална анализа лирске 
песме. 

Монолошка, 
дијалошка, 
текст-метода, 
метода 
зашажања и 
покзивања, 

Читанка, 
радна свеска, 
аудио и видео 
записи, слике, 
фотографије 

Читање, 
разговор о 
књижевним 
делима, 
препричавање 

Посматрње 
ученичких 
активности, 
анализа 
домаћих 
задатака, 
реакције 
ученика, 
анализа и 
процена 
ученичких 
реченица из 
усменог 
излагања, 
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- одреди стилске фигуре и разуме њихову улогу 
у књижевно-уметничком тексту 
- процени основни тон певања, приповедања или 
драмске радње (шаљив, ведар, тужан и сл.) 

-садржаја у вези са стицањем знања 
ширих од оних 
који су прописани школским 
програмима (међуобласна 
корелација, интердисциплинарност у 
настави). 

анализа 
реченица у 
писменим 
саставма,  
белешке о 
напредвању 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 
 
 

Средњи ниво 

У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица: 
У подобласти ГРАМАТИКА ученик/ученица: 
CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик 
променљиве речи 
У области књижеВНОСт ученик/ученица: 
CJ.2.4.5.  препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у књижевноуме- 
тничком тексту (персонификација, хи пербола, градација, метафора, 
контраст) 
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика 
(психолошк е, со циоло шк е, етичке) и њихову међусобну повезаност 
CJ.2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком тек сту: приповедање, 
описивање, монолог/унутраш њи монолог, дијалог 

Напредни ниво 

У облас ти КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица: 
CJ.3.4.1. наво ди н аслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова, 
карактеристичних тема и мотива 
CJ.3.4.3. разликује ау тора дела од лирског субјекта и приповедача у делу 
CJ.3.4.4. проналази и именује стилске  фигуре; одређује функцију стилских фигура у 
тексту 
CJ.3.4.5. одређује и именује врсту  стиха и строфе 
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Предмет: српски језик и књижевност-додатна настава Разред: шести разред Фонд часова: 36 

Обл
аст/
Тем
а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

ЈЕЗИ
К 

20 

-развијање смисла и способности за правилно,  
течно, економично и уверљиво усмено и 
писмено изражавање  
-богаћење речника 
Откривање главног осећања и других емоција у 
лирским песмама. Уочавање мотивске структуре 
песме; начин развијања појединих мотива у 
песничке слике и њихово здружено 
функционисање. 
Развијање навике да се запажања, утисци и 
закључци доказују подацима из текста и животне 
стварности, да се уметничке вредности 
истражују с проблемског становишта. Давање 
припремних задатака и упућивање ученика у рад 
на самосталном упознавању књижевног дела 
(усмено и писмено приказивање дела). Читање и 
вредновање ученичких бележака о прочитаној 
лектири. 

Значење и употреба падежа 
(номинатив - предикатив; 
генитив - квалификативни, 
темпорални; датив - циљ, 
етички датив; акузатив - 
правац, место, мера, 
количина; инструментал - 
место, начин; локатив - време, 
даљи објекат). 
Прости и сложени глаголски 
облици - значење и употреба. 
Вежбе у говору с правилним 
акцентовањем. Акценат у 
савременом књижевном 
језику и локалном говору. 
Проучавање локалног говора. 
Бележење локализама и 
позајмљеница и утврђивање 
њиховог порекла. Замењивање 
локализама и позајмљеница 
речима и изразима 
стандардног књижевног 
језика. 

КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ  Ученик 
уочава структуру градива тј. активно 
одваја битно од небитног  Ефикасно 
користи различите методе учења  
Разликује чињенице од ставова, 
веровања и мишљења  Уме да процени 
степен у ком је овладао градивом 
РАД СА ПОДАЦИМА И 
ИНФОРМАЦИЈАМА     Зна да је 
за разумевање догађаја и доношење 
исправних одлука потребно имати и 
поуздане податке Уме да процењује 
поузданост података и препозна могуће 
узроке грешке Користи табеларни и 
графички приказ података и уме да их 
чита и тумачи Користи информационе 
технологије за чување ,презентацију и 
основну обраду података 
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА  Ученик: 
испитује проблемску ситуацију  
Проналази могућа решења  Упоређује 
различита могућа решења  Примењује 
изабрано решење и прати његову 
примену  Вреднује примену датог 
решења и идентификује добре и слабе 
стране  Корелација са  
страним језиком,историјом, музичком 
културом, ликовном културом, верском 
наставом, грађанским васпитањем  биће 
остварена кроз извођење угледних 
часова, повезивање наставних садржаја. 
Начини успостављања 
корелације:ПОВЕЗИВАЊЕ 
-садржаја у оквиру самог предмета 
(успостављање 
веза међу подобластима предмета: 
Језик, Књижевност, 
Језичка култура); 
- садржаја у оквиру једног разреда, са 
различитим 
предметима (међупредметна 
хоризонтална корелација); 
-садржаја истог и других предмета који 
су савладани 
у претходним разредима или ће тек бити 
укључени у наставно разматрање 
(међупредметна 
вертикална корелација); 
-садржаја у вези са стицањем знања 
ширих од оних 

Монолошка, 
дијалошка, 
текст-метода, 
метода 
запажања и 
показивања, 

Граматика, 
правопис, 
књижевни 
текстови, 
аудио 
запис,илустар
ције. 

Анализа 
реченице, 
правописне 
вежбе, диктат 

Посматрње 
ученичких 
активности, 
ученички 
радови, 
контролни 
задаци, 
реакције 
ученика 
белешке о 
напр. 

ЈЕЗИ
ЧКА 
КУЛТ
УР 

8 

Говорне вежбе о слободно 
изабраним темама (јасност, 
прецизност, језгровитост, 
лични тон у излагању). 

 
Дијалошка, 
монолошка, 
текст-метода, 
методе 
запажања и 
показивања, 

Звучна 
читанка, 
књижевни 
текстови, 
штампа, 
радио, 
телевизија. 
Научнопопула
рни  ученички 
текстови. 

Писање 
писмених 
састава, анализа 
писмених 
задатака, 
Састављање 
према 
посматраним 
предметима на 
слици и заданим 
речима. 
Вежбање 
технике израде 
писмених 
састава. 
 

Посматрње 
ученичких 
активности, 
анализа 
домаћих 
задатака, 
реакције 
ученика, 
анализа и 
процена 
ученичких 
реченица из 
усменог 
излагања, 
анализа 
реченица у 
писменим 
саставма,  
белешке о 
напредвању. 
 

КЊИ
ЖЕВ
НОСТ 

8 

Анализа самостално 
одабраног прозног дела из 
лектире (фабула, композиција, 
ликови, теме, идеје, изразита 
психолошка и дескриптивна 
места). 

Монолошка, 
дијалошка, 
текст-метода, 
метода 
зашажања и 
покзивања, 

Читанка, 
радна свеска, 
аудио и видео 
записи, слике, 
фотографије 

Читање, 
разговор о 
књижевним 
делима, 
препричавање 

Посматрње 
ученичких 
активности, 
анализа 
домаћих 
задатака, 
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Анализа лирске песме 
(основно осећање, мотиви, 
песничке слике, особености 
песничког језика). 
Анализа књижевног дела из 
текуће српске књижевности 
(по избору ученика). 
Анализа филмова и 
позоришних представа. 

који су прописани школским 
програмима (међуобласна 
корелација, интердисциплинарност у 
настави). 
 
 

реакције 
ученика, 
анализа и 
процена 
ученичких 
реченица из 
усменог 
излагања, 
анализа 
реченица у 
писменим 
саставма,  
белешке о 
напредвању 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 
 
 

Средњи ниво 

CJ.2.2.1.                                       
CJ.2.2.5.  
CJ.2.3.3. 
CJ.2.3.4. 
CJ.2.3.6. 
CJ.2.3.7. 
CJ.2.3.8. 
CJ.2.4.2. 
CJ.2.4.5.  
CJ.2.4.8. 
CJ.2.1.5. 
CJ.2.1.7.  
CJ.2.3.2. 
CJ.2.4.1. 
CJ.2.4.6. 
CJ.2.3.1. 
CJ.2.3.2. 
CJ.2.3.10. 
CJ.2.1.6. 

Напредни ниво 

CJ.3.2.1. 
CJ.3.2.2. 
CJ.3.2.5. 
CJ.3.3.1. 
CJ.3.4.2. 
CJ.3.4.4. 
CJ.3.4.6. 
CJ.3.4.7. 
CJ.3.1.1. 
CJ.3.1.2. 
CJ.3.3.2. 
CJ.3.1.3. 
CJ.3.3.1. 
CJ.3.3.2. 
CJ.3.3.3. 
CJ.3.3.4. 
CJ.3.3.5. 
CJ.3.3.6. 
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Српски језик - додатна настава Разред: седми разред Фонд часова 36 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

Српски јеѕик 7. разред 
додатна настава 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Јез
ик 
и 

кул
тур
а 

изр
ажа
вањ

а 

26 
часо
ва 

токо
м 

годи
ене 

– разликује глаголске начине и неличне глаголске облике и 
употреби их у складу са нормом; 
– одреди врсте непроменљивих речи у типичним случајевима; 
– уочи делове именичке синтагме; 
– разликује граматички и логички субјекат; 
– разликује сложени глаголски предикат од зависне реченице са 
везником да; 
– препозна врсте напоредних односа међу реченичним 
члановима и независним реченицама; 
– идентификује врсте зависних реченица; 
– искаже реченични члан речју, предлошко-падежном 
конструкцијом, синтагмом и реченицом; 
– примени основна правила конгруенције у реченици; 
– доследно примени правописну норму; 
– разликује дугосилазни и дугоузлазни акценат 
– говори на задату тему поштујући књижевнојезичку норму; 
– разликује књижевноуметнички од публицистичког 
функционалног стила; 
– састави кохерентан писани текст у складу са задатом темом 
наративног и дескриптивног типа; 
– напише једноставнији аргументативни текст позивајући се на 
чињенице; 
– користи технички и сугестивни опис у изражавању; 
– препозна цитат и фусноте и разуме њихову улогу; 
– пронађе потребне информације у нелинеарном тексту; 
– напише електронску (имејл, SMS) поруку поштујући 
нормативна правила; 
– примени различите стратегије читања (информативно, 
доживљајно, истраживачко и др.); 
– састави текст репортажног типа (искуствени или 
фикционални); 
– правилно употреби фразеологизме и устаљене изразе који се 
јављају у литерарним и медијским текстовима намењеним 
младима 

Глаголска времена и 
начини; 
Синтагма; 
Реченица: комуникативна и 
предикатска; 
Зависне реченице; 
Напоредни односи; 
Исказивање реченичних 
чланова; 
Конгруенција; 
Вежбе у правилном 
акцентовњу; 
Технички и сугестивни 
опис; 
Фуснота и цитат; 
Прављење легенди и 
табела; 
Правописна решења у вези 
са обрађеним глаголским 
облицима. 
Говорне вежбе: 
интерпретативно-
уметничке (изражајно 
читање, 
рецитовање); вежба 
аргументовања (дебатни 
разговор). 
 
 
 

1. РЕШАВАЊЕ 
ПРОБЛЕМА ν Ученик: 
испитује проблемску 
ситуацију ν Проналази 
могућа решења ν 
Упоређује различита 
могућа решења ν 
Примењује изабрано 
решење и прати његову 
примену ν Вреднује 
примену датог решења 
и идентификује добре и 
слабе стране  

 

Дијалошка, 
монолошка, 
текст-метода, 
методе 
запажања и 
показивања, 
логичке 
методе, метода 
екскурзија.. 
Индивиду-
ални, 
фронтални, рад 
у групама. 

Звучна 
читанка, 
књижевни 
текстови, 
штампа, 
радио, 
телевизија. 
Научнопопу-
ларни  
ученички 
текстови 

Говорне вежбе, 
анализа 
реченица, 
вежбање 
акцената, 
проучавање 
локалног 
говора, 
скупљање 
локализама, 
прављење 
речника. 

Посматрње 
ученичких 
активности, 
анализа 
домаћих 
задатака,реак
ције ученика, 
анализа и 
процена 
ученичких 
реченица из 
усменог 
излагања, 
аализа 
реченица у 
писменим 
саставма,  
белешке о 
напредвању. 

Kњ
иже
вно
ст 

10 
часо
ва, 

токо
м 

годи
не 

– користи књижевне термине и појмове обрађиване у претход 
ним разредима и повезује их са новим делима која чита; 
– истакне универзалне вредности књижевног дела и повеже их 
са сопственим искуством и околностима у којима живи; 
– чита са разумевањем различите врсте текстова и коментарише 
их, у складу са узрастом; 
– тумачи мотиве (према њиховом садејству или контрастивно 
сти) и песничке слике у одабраном лирском тексту; 
– идентификује језичко-стилска изражајна средства и разуме 
њихову функцију; 
– анализира идејни слој књижевног дела служећи се 
аргументима из текста; 
– уочи разлике у карактеризацији ликова према особинама: 
физичким, говорним, психолошким, друштвеним и етичким; 
– разликује хумористички од ироничног и сатиричног тона 
књижевног дела; 

Анализа лирске и епске 
песме; 
Анализа драмског дела; 
Анализа савременог дела 
по избору ученика; 
Анализа домаћег филма са 
акцентом на визуелним и 
акустичним елементима. 
 

1. КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 
ЦЕЛОЖИВОТНО 
УЧЕЊЕ ν Ученик 
уочава структуру 
градива тј. активно 
одваја битно од 
небитног ν Ефикасно 
користи различите 
методе учења ν 
Разликује чињенице од 
ставова, веровања и 
мишљења ν Уме да 
процени степен у ком 
је овладао градивом 

2. ВЕШТИНА 
КОМУНИКАЦИЈЕ 

Монолшка, 
дијалошка, 
текст- метода, 
метода 
запажања  и 
показивања, 
метода 
екскурзија. 
Индибиду-
ални, 
фронтални, рад 
у групама. 

Књижевни 
текстови,, 
аудио и видео 
записи 

Разговор о 
књижевном 
делу, анализа. 

Посматрање 
ученичких 
активности, 
ученички 
радови, 
реакције 
ученика, 
белешке о 
напредовању 
ученика. 
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– критички промишља о смислу књижевног текста и аргументо 
вано образложи свој став; 
– доведе у везу значење пословица и изрека са идејним слојем 
Текст препозна националне вредности и негује 
културноисторијску баштину; 
размотри аспекте родне равноправности у вези са ликовима 
књижевно-уметничких текстова; 
препоручи књижевно дело уз кратко образложење;  
– доведе у везу значење пословица и изрека са идејним слојем 
текста; 
– препозна националне вредности и негује културноисторијску 
баштину; 
– размотри аспекте родне равноправности у вези са ликовима 
књижевно-уметничких текстова; 
– препоручи књижевно дело уз кратко образложење; 
– упореди књижевно и филмско дело настало по истом 
предлошку, позоришну представу и драмски текст; 

Познавање: ν Усмене и 
писане комуникације, ν 
Комуникације путем 
интернета и телефона; 
ν Уме јасно да искаже 
одређени садржај ( 
усмено и писано ) ν 
Уважава саговорника 

3. Изражава своје ставове 
и мишљења, осећања и 
вредности на позитиван 
и аргументован начин ν 
Негује културу 
дијалога 

 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво  

Средњи ниво  

Напредни ниво 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.  
1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ  
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:  
CJ.3.1.1. проналази, издваја и упоређује информ ације из два дужa текстa сложеније структуре или више њих (према датим критеријумима) 
CJ.3.1.2.издваја кључне речи  и резимира текст 
CJ.3.1.3.издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) ил и а рг ументе против ње; и зводи закључке засноване на сложенијем тексту  
CJ.3.1.4. чита   и  тумачи   сложеније   нел инеарн е   елементе  текста:  вишеструке легенде, табеле, дијаграме и графиконе  
2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:  
CJ.3.2.1. организује т екст у логичне и правилно  распоређ ене пасус е; од ређује приклад ан наслов тексту и поднаслове деловима текста 
CJ.3.2.2.саставља аргументативни текст 
CJ.3.2.3.пише приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.), репортажу и расправу 
CJ.3.2.4.пише резиме дужег и /или сложенијег текста 
CJ.3.2.5.зна и доследно примењује правописну норму 
3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 
У подобласти ГРАМАТИКА ученик/ученица: 
CJ.3.3.1.дели реч на слог ове у сло жен ијим случајевима 
CJ.3.3.2.познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и именује) 
CJ.3.3.3.зна и у свом говору пр имењује* акценатску норму 
CJ.3.3.4.познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и подврстама речи и њихо вим граматичким категоријама  
CJ.3.3.5. познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зав исн их пред икатск их реченица)  
CJ.3.3.6. по знаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да их објасни и зна терминологију у вези с њима)  
У подобласти ЛЕКСИКА ученик/ученица:  
CJ.3.3.7. уме да одред и значења непо зна тих реч и и израза  на основу њиховог састава, контекста у коме су употребљени, или на  ос нову њиховог порекла  
CJ.3.3.8. зна значења ре чи и фразеологизама у научнопопуларним текстовима, намењеним младима, и правилно их употребљава 
4. КЊИЖЕВНОСТ 
У облас ти КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица: 
CJ.3.4.1.наво ди н аслов дела, аутор а, род и врсту на основу одломака, ликова, карактеристичних тема и мотива 
CJ.3.4.2.издваја основне  одлике књижевних родова и врста у конкретном текс ту 
CJ.3.4.3.разликује ау тора дела од лирског субјекта и приповедача у делу 
CJ.3.4.4.проналази и именује стилске  фигуре; одређује функцију стилских фигура  у тексту 
CJ.3.4.5.одређује и именује врс ту  стиха и строфе 
CJ.3.4.6.тумачи различите елеме нте к њижевноуметничког дела позивајући се  на само д ело 
CJ.3.4.7.изражава свој став о конкретно м  де лу и аргументовано га об раз лаже 
CJ.3.4.8.повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима који се обрађују у настави*  
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Предмет: српски језик и књижевност-додатна настава Разред: осми разред фонд часова: 34 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Књи
жевн
ост 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ток
ом 
год
ине 

10 

час
ова 

самостално служење књиж.грађом, те 
припремење за излагање радова о књижевним 

делима и животима писаца 

приказ књижевног дела из 
савремене српске поезије и 
прозе (по избору ученика), 

истраживање живота и дела 
писца по избору ученика 

ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ 
Познавање: ν Усмене и писане 
комуникације, ν Комуникације путем 
интернета и телефона; ν Уме јасно да 
искаже одређени садржај ( усмено и 
писано ) ν Уважава саговорника 

Изражава своје ставове и мишљења, 
осећања и вредности на позитиван и 
аргументован начин ν Негује културу 
дијалога 

 

дијалошка, 
монолошке 

текст-метода, 
аудио 

визуелна; 
индивидуали и 

групни рад 

слике, 
текстови, 
компјутер 

(видео бим) 

прикупљање 
грађе (слике, 

текстови), 
усмено 

излагање. 
разговор 

посматрање 
ученичког 

рада, белешке 
о 

напредовањ,у
ченички 
радови,  
реакције 
ученика 

Језик
м и 

прав
опис 

 

 

 

ток
ом 
год
ине 

18 

час
ова 

проширивање и продубљивање знања из 
граматике са посебним циљем да ученици 

обнове и систематизују градиво од петог до 
осмог разреда и успешније се припреме 

зазавршни испит и средњу школу 
систематизовање и продубљивање правописног 

знања са посебним акцентом на употребу 
правописних знакова и промени правописних 

правила и знакова 

језик као средство 
споразумевања ,врсте и 
промена речи,гласови и 

гласовне промене, сложена 
реченица, вежбе у отклањању 
грешака у употреби падежа, 

падежна синонимија, грађење 
речи, релативност значења 

глаголских облика, акценат и 
дијалекти, српски књижевни 
језик, Вуков рад на реформи 

језика, историја језика; 
писање скраћеница и 

систематизовање правописног 
знања 

ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ 
Познавање: ν Усмене и писане 
комуникације, ν Комуникације путем 
интернета и телефона; ν Уме јасно да 
искаже одређени садржај ( усмено и 
писано ) ν Уважава саговорника 

Изражава своје ставове и мишљења, 
осећања и вредности на позитиван и 
аргументован начин ν Негује културу 
дијалога 

 

дијалошка, 
демонстративн
а, аудио, текст-

метода;индиви
дуални и 

групни рад 

графо фолије 
(графоскоп), 
акценатска 

читанка, 
тестови са 

такмичења, 
уџбеници 
граматике,  
школски 
правопис, 

Речник 

рад на тексту 
(анализирањ), 

слушање и 
препознавање, 
језичке игре 

посматрање 
ученичког 

рада, белешке 
о 

напредовањ,у
ченички 
радови,  
реакције 
ученика 

 

 

 

Језич
ка 

култ
ура 

 

 

 

 

 

ток
ом 
год
ине 

6 

час
ова 

развијање лепог и изражајног говорењеа и 
писања, уочавање различитих стручних 

средстава у писању,  разликовање описа и 
средстава који се користе у различитим врстама 

описа, савладавање новинског казивања 
(репортажа) 

уочавање и употреба стилских 
средстава,  стилске вежбе, 

врсте описа (пејзаж, 
ентеријер, екстеријер, 

портрет); репортажа 

ЕСТЕТСКА КОМПЕТЕНЦИЈА 
νПодразумева прихватање важности 

креативности и естетских вредности у 
читавом низу медија и у свим 

уметностима 

текст-метода, 
дијалошка; 
групни и 

индивидуални 
рад 

слике, 
књижевни 
текстови, 
новински 
текстови 

посматрање, 
уочавање  

детаља, игре, 
писање 

посматрање 
ученичког 

рада, белешке 
о 

напредовањ,у
ченички 
радови,  
реакције 
ученика 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво  

Средњи ниво  
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Напредни ниво 

CJ.3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе против ње; изводи закључке засноване на сложенијем тексту 

CJ.2.3.4. познаје основне начине грађења речи (извођење, слагање, комбинована творба, претварање) 
CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело 

CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 

CJ.3.1.4. чита и тумачи сложеније нелинеарне елементе текста: вишеструке легенде, табеле, дијаграме и графиконе 

CJ.3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту 

CJ.3.3.3. зна и у свом говору примењује* акценатску норму 

CJ.3.3.5. познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних предикатских реченица) 
CJ.3.4.3. разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу 

CJ.3.1.1. проналази, издваја и упоређује информације из два дужa текстa сложеније структуре или више њих (према датим критеријумима) 
CJ.3.2.3. пише приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.), репортажу и расправу 

CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст 

CJ.3.2.4. пише резиме дужег и/или сложенијег текста 

CJ.3.3.6. познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да их објасни и зна терминологију у вези с њима) 
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Математика - додатна настава Разред: пети разред Фонд: 15 часова 

Област/Тема  
Трај. 
прогр.(бр.часова) 

ЦИЉЕВИ / 
ИСХОДИ / 
ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ  

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  ОЦЕЊИВ.И 

ВРЕДНОВ. 
Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 

диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Дељивост 
бројева, НЗС и 

НЗД 
2 

- примена основних 
правила дељивости 
- употреба НЗС и 
НЗД у решавању 
задатака 

- примена 
дељивости у 
решавању 
задатака  

 - индивидуални 
- групни 

-збирка 
-припремљени 
задаци  

- размишљање 
-уочавање 
-бележење 

-преглед и анализа 
решаваних задатака 

Скупови тачака 1 

-уочавање 
законитости 
скуповних операција 
-употреба речи: 
сваки, неки, или, и, 
следи 

- унија, пресек и 
разлика скупова 
-примена 
скуповних 
операција у 
решавању 
задатака 

 
- дијалошка 
 
-индивидуални, 
групни  

-збирка 
-припремљени 
задаци  

-размишљање 
- посматрање 
- бележење  

-преглед и анализа 
решаваних задатака 

Логичко-
комбинаторни 
задаци 

2 

- развијање 
способности 
посматрања, 
опажања и логичког 
размишљања 

- задаци логичко-
комбинаторног 
типа 

 

- метода рада 
на тексту 
- 
индивидуални, 
групни 

- припремљени 
задаци 

-посматрање 
-уочавање 
-бележење  

-преглед и анализа 
решаваних задатака 

Задаци са 

такмичења 6 

- примена стеченог 
знања у решавању 
задатака са 
предходнх 
такмичења 

- задаци са 
претходних 
такмичења 

 
- хеуристичка 
 
- индивидуални 

-збирка  
- рачунање 
 
- размишљање  

-преглед и анализа 
решаваних задатака 

Углови 1 
-примена стеченог 
знања из области 
углова, на одабране 
задатке и примере  

-однос углова, 
извођење и 
закључци 
-одабрани задаци 
у вези углова  

 
- индивидуални 
 
- групни 

- припремљени 
задаци 

- посматрање 
 
- уочавање  

-преглед и анализа 
решаваних задатака 

Разломци 3 

- повезивање 
стеченог знања са 
решавањем 
практичних 
проблема 
- усавршавање  и 
примена стечених 
знања 

- упоређивање 
разломака 
- рачунање са 
разломцима 
- једначине и 
неједначине у 
скупу Q+ 

 
- хеуристичка 
 
- индивидуални 

-збирка 
-припремљени 
задаци  

- размишљање  
 
- рачунање 
 
- бележење 

-преглед и анализа 
решаваних задатака 

Образовни стандарди 

Основни ниво  

Средњи ниво  

Напредни ниво 

• Познају  дељивост  природних  бројева  и основна  правила дељивости и оперише са појмом дељивости у проблемским ситуацијама 

• Умеју да одређују најмањи заједнички садржалац и највећи заједнички делилац као и да их примене на текстуалне задатке 

• Изводе скуповне операције и правилно употребљавају одговарајуће ознаке 

• Схватају смисао речи "и", "или", "не", "сваки", "неки" 
• Рачунају са угловима укључујући и претварање угаоних мера 

• Познају углове уз трансверзалу паралелних правих, углове с паралелним крацима и њихова својства, такође  умеју да цртају праву паралелну 
датој правој 
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• Схватају појам разломка, умеју да га записују на разне начине и врше прелаз с једног начина на други али и да рачунају сложеније бројевне 
изразе са њима  

• Умеју да упоређују разломке и да их представљају на бројевнојправој 
• Имају довољну увежбаност у извођењу основних рачунских операција с разломцима (у оба записа) 
• Могу да читају, састављају и рачунају једноставније бројевне изразе и да их користе у реалним ситуацијама 

• Познају осну симетрију и њена својства, а умеју да конструишу и симетрале дужи, симетрале угла, конструишу  симетричне тачке, симетричне 
фигуре у односу на дату праву као и нормале на дату праву кроз дату тачку. 
• Умеју да решавају  једначине и неједначине с разломцима 

• По потреби претварају и друге јединице мере, рачунајући са њима 

• Знају израчунати аритметичку средину бројева 

• Знају шта је размера и умеју да је примене 

• Увиђају математички садржај у текстуалним задацима и изражавају га математичким језиком  
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Математика - додатна настава Разред: шести разред Фонд: 18 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Це
ли 
бро
јев
и 

2 

Оспособљавање ученика да: 
- схвате употребу увођења негативних целих 
бројева, структуру скупова целих бројева, 
апсолутне вредности 
-да примењују једначине и неједначине у скупу 
целих бројева 

- примена једначина и 
неједначина у скупу целих 
бројева 

- 
Дијалошка, 
индивидуални 
рад 

Припремљени 
задаци. 
фломастери за 
таблу, 
уџбеник и 
збирка 
задатака 

Размишљање, 
рачунање 

Домаћи рад; 
Преглед и 
анализа 
решених 
математичких 
проблема 

Пр
ост
и  

бро
јев
и 

1 
Оспособљавање ученика да: 
- схвате појам простог броја 

- решавање одабраних 
задатака којима су 
обухваћени прости бројеви 

- 
Дијалошка, 
индивидуални 
рад 

Припремљени 
задаци. 
фломастери за 
таблу, 
уџбеник и 
збирка 
задатака 

Размишљање, 
процењивање, 
рачунање 

Домаћи рад; 
Преглед и 
анализа 
решених 
математичких 
проблема 

Зад
аци 
лог
ич
ко-

ко
мб
ина
тор
не 
пр

иро
де 

1 
Оспособљавање ученика да: 
- развијају апстрактно мишљење 

- Дирихлеов принцип - 
Дијалошка, 
индивидуални 
рад 

Припремљени 
задаци, 
фломастери за 
таблу 

Размишљање, 
процењивање, 
рачунање 

Домаћи рад; 
Преглед и 
анализа 
решених 
математичких 
проблема 

Тр
оуг
ао 
и 

зна
чај
не 

тач
ке 

тро
угл

а 

2 

Оспособљавање ученика да: 
- усвоје класификацију троуглова, однос 
страница и однос страница и углова као и 
конструкцију сложенијих троуглова 

- однос страница и углова у 
троуглу 
- примена подударности 
- конструкција сложенијих 
троуглова 
- троугао и кружница 

- 
Практичан, 
индивидуални, 
рад у пару 

Припремљени 
задаци, 
геометријски 
прибор, 
фломастери за 
таблу 

Уочавање, 
размишљање, 
бележење 

Домаћи рад; 
Преглед и 
анализа 
решених 
математичких 
проблема 

Зад
аци 
са 

так
ми
че
ња 

2 

Оспособљавање ученика да: 
- усвоје елементе дедуктивног закључивања 
- увиде потребу за доказивањем, и изводе неке 
доказа 

- задаци са такмичења - 
Дијалошка, 
индивидуални 
рад 

Припремљени 
задаци 

Размишљање, 
бележење 

Домаћи рад; 
Преглед и 
анализа 
решених 
математичких 
проблема 

Ра
цио
нал
ни 

2 
Оспособљавање ученика да: 
- примене стечено знање у решавању практичних 
задатака 

- рачунање са разломцима 
- рачунање са процентима 
- проблеми са једном 
непознатом 

- 
Дијалошка, 
индивидуални 
рад 

Припремљени 
задаци, 
фломастери за 
таблу 

Размишљање, 
процењивање, 
бележење 

Домаћи рад; 
Преглед и 
анализа 
решених 
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бро
јев
и 

 математичких 
проблема 

Чет
вор
оуг
ао 

2 

Оспособљавање ученика да: 
- усвоје све особине четвороуглова 
- усвоје конструкцију сложенијих четвороуглова 
са образложењима 

- конструкције сложенијих 
четвороуглова са описом 
анализе и конструкције 

- 
Дијалошка, 
индивидуални,  
групни рад 

Припремљени 
задаци, 
геометријски 
прибор 

Решавање 
задатака 

Домаћи рад; 
Преглед и 
анализа 
решених 
математичких 
проблема 

Гео
мет
риј
ски 
док
аз 

2 
Оспособљавање ученика да: 
- знају да примене стечено знање 
- схвате доказ и дискусију урађених задатака 

- одабрани задаци са 
обавезним геометријским 
доказима 

- 
Дијалошка, 
индивидуални,  
групни рад 

Припремљени 
задаци, 
геометријски 
прибор 

Решавање 
задатака 

Домаћи рад; 
Преглед и 
анализа 
решених 
математичких 
проблема 

Ко
нст
рук
тив
ни 
зад
аци 

2 

Оспособљавање ученика да: 
- усвоје сложеније конструкције 
- усвоје појам недостижне тачке, а тиме и 
конструкцију кроз њих 

- сложеније конструкције 
- конструкције кроз 
недостижне тачке 

- 
Дијалошка, 
индивидуални,  
групни рад 

Припремљени 
задаци, 
геометријски 
прибор 

Решавање 
задатака 

Домаћи рад; 
Преглед и 
анализа 
решених 
математичких 
проблема 

Раз
ни 
зад
аци 

2 
- увежбавање задатака који се не раде на 
редовним часовима 

- одабрани задаци за вежбу - 
Дијалошка,  
индивидуални, 
групни рад 

Математички 
лист 

Решавање 
задатака 

Домаћи рад; 
Преглед и 
анализа 
решених 
математичких 
проблема 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво - 

Средњи ниво - 

Напредни ниво 

Ученик је оспособљен: 
- решити једноставан проблем из свакодневног живота користећи бројевни израз. 
- конструише троугао на основу задататих елемената 
- примењује својства троуглова у проблемским задацима 
- одређује центар уписане и описане кружнице 
- решава проблемски задатак из свакодневног живота користећи линеарну једначину и неједначину са једном непознатом 
- примењује појам простог броја у алгебарским проблемима 
- примењује пропорцију и проценат у реалним ситуацијама 
- приказује податке и зависност између две величине у координатном систему (стубичасти, тачкасти и линијски дијаграм) 
- тумачи податке дате у табеларном приказу 
- уме да израчуна површину троугла и четвороугла користећи обрасце или разложиву једнакост 
- примењује Дирихлеов принцип у решавању задатака 
- конструише геометријски облик користећи појам недостижне тачке 
- конструкције сложеније четвороуглове са описом анализе, доказа и конструкције 
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Математика - додатна настава Разред: седми разред Фонд: 36 

Област/Тема  
Трај. 
прогр.(бр.часова) ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ  

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  ОЦЕЊИВ.И 

ВРЕДНОВ. 
Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 

диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Питагорина 
теорема са 
применом 

6 - примена теореме на разне задатке  

- задаци у 
којима се 
тражи 
Питагорина 
теорема  

 

- графичко-
илустративна 
- дијалошка 
- излагање 
- 
индивидуални 

- збирка 
задатака 
- прибор за 
конструкцију 

-решавање 
задатака 
-проверавање 
-примена 

- домаћи рад 
- преглед домаћег рада 

Основе 
комбинаторике, 

Дирихлеов 
принцип 

6 - равијање логичког мишљења 
- самосталност у раду 

- 
комбинаторни 
задаци 
-Дирихлеов 
принцип 

 
- дијалошка  
- 
индивидуални 

- збирка 
задатака 

-решавање 
задатака 
-упоређивање 
-провера 

- домаћи рад 
- преглед домаћег рада 

Проценат 6 

- да знају применити научено 
- да спретно и тачно решавају 
задатке 
- да знају употребити знање 
развијањем идеје 

- примена 
процента 
- одабрани 
задаци за 
вежбу 

 
- дијалошка 
- 
индивидуални 

- маркери у 
боји 
- збирке 
задатака 

-решавање 
задатака 
-упоређивање 

- провера резултата 

Рационални 
алгебарски изрази 

Задаци са 
такмичења 

6+6 -примена закона рачунских 
операција  

-задаци са 
полиномима 
 
-задаци са 
такмичења 

 
- дијалошка 
- групни   
- 
индивидуални 

-
математички 
лист 
-збирка 
задатака 

-решавање 
задатака 
-упоређивање 
-провера 

- домаћи рад 
- преглед домаћег рада 

Разни задаци 6 -увежбавање задатака који се не 
раде на редовним часовима  

-одабрани 
задаци за 
вежбу 

 
- дијалошка 
- групни   
- 
индивидуални 

-збирка 
задатака 
-
математички 
лист 

-решавање 
задатака 

-домаћи рад 
- преглед домаћег рада 

Образовни стандарди 

Основни ниво  

Средњи ниво  

Напредни ниво 

• Одреди вредност сложенијег бројевног израза 

• Користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама 

• Користи основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и трапеза, рачуна њихове обиме и површине на основу елемената 
који нису непосредно дати у формулацији задатка 

• Конструише тачке на бројевној прави које одговарају неким ирационалним бројевима 

• Користи особине степена и квадратног корена 

• Зна и примењује формуле за разлику квадрата и квадрат бинома 

• Увежбано трансформише алгебарске изразе и своди их на најједноставнији облик 

• Користи основна својства многоугла, рачуна њихове обиме и површине са елементима који нису неопходно дати у формулацији 
задатка 

• Одреди централни и периферијски угао, рачуна површину исечка, као и дужину кружног лука 
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Математика - додатна настава Разред: осми разред Фонд: 36 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Про
пор
цио
нал
нос
т и 
сли
чно
ст  

5 
Оспособљавање ученика да: 
- знају применити научено 
- знају употребити знање 

- пропорционалност и 
примена пропорционалности 
-задаци из сличности 
 

- 

Дијалошка, 
индивидуални, 
групни рад 
 

Збирка 
задатака 
 

Решавање 
задатака 

Домаћи рад, 
преглед 
домаћег рада 
 

Јед
нач
ине 

и 
неје
дна
чин

е 

5 
Оспособљавање ученика да: 
- користе дефиницију апсолутне вредности 
- упознају се са новим типовима задатака 

- једначине и неједначине са 
апсолутним вредностима 
- задаци са математичких 
такмичења 

- 

Дијалошка, 
ндивидуални, 
групни рад 
 

Збирка 
задатака, 
припремљени 
задаци 
 

Решавање 
задатака 

Домаћи рад, 
преглед 
домаћег рада 
 

Фу
нкц
ија, 
зада
ци 
са 

так
мич
ења 

5 

Оспособљавање ученика да: 
-примене услове на функцију 
- увежбају задатке који се не раде на редовним 
часовима 

- задаци са функцијама 
- припрема за математичко 
такмичење 

- 

Дијалошка, 
ндивидуални, 
групни рад 
 

Припремљени 
задаци, 
математички 
лист 
 

Решавање 
задатака 

Домаћи рад, 
преглед 
домаћег рада 
 

Сте
рео
мет
ријс
ки 

зада
ци 

5 
Оспособљавање ученика да: 
- примене досадашње знање са редовне наставе и 
да га прошире 

- одабрани задаци из области: 
призма, пирамида, ваљак, 
купа и лопта 
 

- 

Дијалошка, 
ндивидуални, 
групни рад 
 

Припремљени 
задаци 

Решавање 
задатака 

Домаћи рад, 
преглед 
домаћег рада 
 

Дио
фан
тов

е 

једн
ачи
не 

5 
Оспособљавање ученика да: 
- науче решавати нестандардне задатке 

- Диафантове једначине - 

Дијалошка, 
ндивидуални, 
групни рад 
 

Припремљени 
задаци, 
математички 
лист 
 

Решавање 
необрађених 
задатака 

Домаћи рад, 
преглед 
домаћег рада 
 

Кон
гру
енц
ија 
по 

мод
улу 

и 
екс
тре
мне 
вре
дно
сти 

5 
Оспособљавање ученика да: 
- схвате појам конгруенција по модулу 
- схвате појам екстремних вредности 

- конгруенција по модулу 
- достизање екстремних 
вредности кроз тражење 
минимума и максимума 

- 

Дијалошка, 
ндивидуални, 
групни рад 
 

Припремљени 
задаци 

Решавање 
задатака 

Домаћи рад, 
преглед 
домаћег рада 
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Раз
ни 

зада
ци 

6 

Оспособљавање ученика да: 
- увежбају задатке који се не раде на редовним 
часовима 
 

- одабрани задаци за вежбу - 

Дијалошка, 
ндивидуални, 
групни рад 
 

Припремљени 
задаци, 
математички 
лист 

Решавање 
задатака 

Домаћи рад, 
преглед 
домаћег рада 
 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво - 

Средњи ниво - 

Напредни ниво 

Ученик је оспособљен да: 
-  примењује подударност и сличност троуглова, повезујући на тај начин разне особине геометријских фигура 
-  влада појмом полиедар, и зна да их разликује 
- саставља и решава линеарне једначине и неједначине са једном непознатом 
- користи једначине и неједначине у решавању сложенијих текстуалних задатака 
- примењује процентни рачун у сложенијим ситуацијама 
- рачуна површину и запремину призме, укључујући случајеве када неопходни елементи нису непосредно дати 
- разликује тространу, четворострану и шестострану призму 
- примењује подударност и сличност троуглова, повезујући на тај начин разна својства геометријских објеката 
- рачуна површину и запремину пирамиде, укључујући и случајеве када неопходни елементи нису дати непосредно 
- примењује подударност и сличност троуглова, повезујући разна својства геометријских објеката 
- користи линеарну функцију у сложенијим текстуалним задацима 
- претвара једну валуту у другу, постављајући одређену пропорцију 
- одређује приближну вредност броја 
- графички интерпретира својства линеарне функције 
- одређује положај тачке која задовољава сложеније услове 
- тумачи дијаграме и табеле 
- примењује проценат у сложенијим ситуацијама 
- примењује системе линеарних једначина у решавању сложенијих текстуалних задатака 
- рачуна површину и запремину ваљка, укључујући случајеве када неопходни елементи нису непосредно дати 
- примењује подударност и сличност троуглова, повезујући тако разна својства геометријских објеката 
- рачуна површину и запремину купе, укључујући и случајеве када неопходни елементи нису дати непосредно у задатку 
- примењује подударност и сличност троуглова, повезујући на тај начин разна својства геометријских објеката 
- рачуна површину и запремину лопте када су дати неопходни елементи непосредно у задатку 
- рачуна површину и запремину лоптем укључујући и случајеве када неопходни елементи нису непосредно дати 
- решава Диофантове једначине и уме да их примени у решавању сложенијих текстуалних задатака 
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Предмет: Енглески језик – додатна  настава  Разред: осми разред Фонд часова: 22 

Област/Тема  
Трај. 
прогр.(бр.часова) 

ЦИЉЕВИ / 
ИСХОДИ / 
ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ  

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ  ОЦЕЊИВ.И 

ВРЕДНОВ. 
Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 

диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Употреба  
глаголских 

времена 
2 

-ученици знају да 
граде и 
употреебљавају у 
реченици или 
тексту садашња, 
прошла и будућа 
времена у 
енглеском језику, 
као и да користе 
њихове пасивне 
облике 

-ревизија 
прошлог и 
садашњег 
времена-

употреба и 
намена 
герунда;будуће 
време-употреба  
пасивна као 
глаголског вида 
и промена 
фокуса у 
пасивним 
реченицама  

Комуникација 
Сарадња 
Рад са подацима и информацијама 
(српски језик, немачки језик) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад на 
тексту Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи  

Додатни 
штампани 
материјал, 
речник 
(онлајн), 
паметна 
табла, лап топ 

-употреба и грађење 
глаголских времена у 
реченицама; поређење 
два садашња и/или  
два прошла времена; 
употреба пасива  

-ученички радови 

-ангажовано- 

ст ученика 

-белешке о напредовању 

Читање и 
превод 

текстова   

2 

-ученици 
разумеју основни 
смисао и главне 
информације из 
потпуно 
непознатог текста 
тежине Б1  

-новински 
чланци, 
књижевна дела 
модернијег 
датума, 
непознати 
текстови из 
различитих 
уџбеника ...  

Комуникација 
Сарадња 
Рад са подацима и информацијама 
(српски језик, немачки језик) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад на 
тексту Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи  

Додатни 
штампани 
материјал, 
речник 
(онлајн), 
паметна 
табла, лап топ 

-изражајно и пажљиво 
читање, објашњавање 
непознатих речи , 
закључивање значења 
речи из контекста 

-ученички радови 

-ангажовано- 

ст ученика 

-белешке о напредовањ 

Комуникација 
( разговор на 
одређене теме) 

2 

-ученици су у 
стању да воде 
разговор на 
одређене тем, да 
постављају 
питања и 
одговоре на њих, 
да се придржавају 
правила лепог 
понашања и 
учтивости  

-самостална 
употреба 
различитих 
начина да 
разговор тече 

Комуникација 
Сарадња 
Рад са подацима и информацијама 
(српски језик, немачки језик) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад на 
тексту Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи  

Додатни 
штампани 
материјал, 
речник 
(онлајн), 
паметна 
табла, лап топ 

-проналажење теме 
која ће већини 
ученика бити блиска 
или занимљива, 
разговори у пару или 
групи; подела на 
супротничке стране у 
одбрани/одбацивању 
одређене теме  

-ученички радови 

-ангажовано- 

ст ученика 

-белешке о напредовањ 

Задаци са 
употребом 
предлога и 

герунда, 
грађење 

речи  

2 

-ученици су у 
стању да 
решавају задатке 
из области 
граматике и 
вокабулара на 
напредном нивоу  

-задаци из 
различитих 
области језика и 
граматике Комуникација 

Сарадња 
Рад са подацима и информацијама 
(српски језик, немачки језик) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 
читање и рад на 
тексту Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи  

Додатни 
штампани 
материјал, 
речник 
(онлајн), 
паметна 
табла, лап топ 

-решавање задатака у 
вези са непознатим 
текстовима, из 
непознатих уџбеника, 
са такмичења 

-ученички радови 

-ангажовано- 

ст ученика 

-белешке о напредовањ 

Задаци са 
речима које 

недостају или 
уочавање 

2 

-ученици су у 
стању да 
захваљујући 
сакупљеним 

-задаци из 
непознатих 
уџбеника или 

Комуникација 
Сарадња 
Рад са подацима и информацијама 
(српски језик, немачки језик) 

Методе: 
дијалошка и  
монолошка, 
писани радови, 

Додатни 
штампани 
материјал, 
речник 

-решавање задатака у 
којим аодређене речи 
недостају или 
постојеће грешке 

-ученички радови 
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грешака у 
тексту 

граматичким и 
вокабуларним 
знањима из 
енглеског језика 
уочавају грешке у 
непознатом 
тексту, као и да 
самостално 
додају речи које 
недостају  

новинских 
чаланака, 
преуређени тако 
да ученици 
уочавају грешке 
или додају 
елементе који 
недостају  

читање и рад на 
тексту Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад 
у групи  

(онлајн), 
паметна 
табла, лап топ 

треба да се уоче, 
самостално 
закључивање на 
основу датих 
елемената 

-ангажовано- 

ст ученика 

-белешке о напредовањ 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво  
Средњи ниво  

Напредни ниво 

ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА ПСТ.3.1.1. Разуме дуже низове саопштења, упутстава, молби итд. који се тичу његових потреба и интересовања. ПСТ.3.1.2. Разуме основни 
смисао и главне информације у аутентичном разговору два или више (са)говорника, уколико се говори разговетно и умереним темпом. ПСТ.3.1.3. Разуме основни смисао 
и главне информације јасно артикулисаних монолошких излагања, прича, презентација и предавања на узрасно адекватне и блиске теме, уз одговарајућу визуелну 
подршку. ПСТ.3.1.4. Разуме основни смисао и може да издвоји главне информације из аутентичних подкаста, радио и телевизијских емисија о познатим, узрасно 
адекватним темама (нпр. репортажа, научно-популарних, документарних, играних, анимираних филмова, спотова) које слуша/гледа у смисленим целинама. ПСТ.3.1.5. 
Разуме општи смисао и већину фраза и израза сложенијих разговетних текстова савремене музике. 
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА ПСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и може да издвоји већину релевантних информација у порукама, писмима и мејловима о блиским 
темама. ПСТ.3.1.7. Разуме упутства која се односе на сналажење на јавним местима (нпр. руковање апаратима и уређајима, упозорења, безбедносне информације и сл.). 
ПСТ.3.1.8. Разуме општи смисао и главне информације различитих врста текстова са интернета или других писаних медија који су у складу са узрастом и интересовањима 
ученика. ПСТ.3.1.9. Разуме главне идеје, поруке и специфичне информације адаптираних верзија белетристике за младе. ПСТ.3.1.10. На основу смисла читавог текста и 
садржаја појединачних делова открива значења непознатих речи и конструкција. ПСТ.3.1.11. Разуме експлицитно изражена осећања, жеље и расположења. ПСТ.3.1.12. 
Разуме општи смисао и већину фраза и израза у текстовима из савремене музике. ПСТ.3.1.13. Разуме смисао једноставних рекламних порука. 
ПСТ.3.1.14. Проналази потребне информације у речницима, енциклопедијама, брошурама и на интернет страницама. ПСТ.3.1.15. Разуме и може да издвоји потребне 
информације из табела, графикона, информатора и сл. 
 УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ ПСТ.3.1.16. Течно и с лакоћом описује себе и околину, школски контекст и приватан живот, свакодневне навике, искуства/догађаје из 
прошлости и планове за будућност. ПСТ.3.1.17. Учествује у неформалном и формалном разговору (нпр. са наставницима, службеним лицима и сл.), поставља и одговара 
на неколико питања у низу на познате теме у вези са личним потребама, интересовањима, обавезама, жељама, уз евентуалну помоћ и понављање. ПСТ.3.1.18. Објашњава 
зашто му се нешто допада или не допада, зашто се слаже или не слаже, зашто нешто воли или не; на једноставан начин износи и образлаже своје ставове и мишљење. 
ПСТ.3.1.19. Објашњава оно што не разуме, уме да тражи помоћ и да изрази мишљење/потребу расположивим језичким средствима. ПСТ.3.1.20. На једноставан начин 
излаже на задату тему и одговара на питања која се односе на њу. ПСТ.3.1.21. Описује и тумачи податке из табела, графикона, информатора и сл. ПСТ.3.1.22. Резимира 
текст који слуша или чита ослањајући се у мањој мери на језичка средства која се у њему појављују. 
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ПСТ.3.1.23. Пише обична и електронска писма у којима са пријатељима и познаницима договара активности и једноставним језичким 
средствима обрађује/спомиње узрасно релевантне теме. ПСТ.3.1.24. Пише краће текстове од неколико логички повезаних реченица о узрасно релевантним темама (о себи, 
друштвеном и природном окружењу, аспектима приватног и школског живота). ПСТ.3.1.25. Прецизно описује искуства, активности и догађаје из садашњости и 
прошлости у виду дескриптивних и наративних текстова користећи познате сложеније језичке структуре и адекватну лексику. ПСТ.3.1.26. Пише кратке приче од 
понуђеног језичког материјала на узрасно адекватне теме. ПСТ.3.1.27. Резимира/парафразира одслушан или прочитан текст, ослањајући се минимално на језичка средства 
која се у њему појављују. ПСТ.3.1.28. Описује и тумачи податке из табела, графикона, информатора и сл. 
МЕДИЈАЦИЈА ПСТ.3.1.29. На матерњем језику саопштава основну тему и појединачне информације нешто опширнијег усменог исказа, примереног узрасту и 
интересовањима. ПСТ.3.1.30. На матерњем језику преноси саговорнику тему, садржај и главне информације из краћих и једноставнијих писаних текстова (новинских и 
књижевних), примерених узрасту и интересовањима. 
ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА ПСТ.3.2.1. Углавном коректно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у тежим комбинацијама гласова, уз поштовање 
акценатско-интонацијских правила или уз мање неправилности које не угрожавају разумевање поруке коју жели да саопшти. ПСТ.3.2.2. Записује речи и изразе уз 
минималне ортографске неправилности које не ремете разумевање датог записа; познаје и примењује фреквентна правописна правила. ПСТ.3.2.3. Познаје и користи 
одређени број граматичких елемената и конструкција, укључујући и најчешће изузетке, као и основне начине творбе и флексије именица, глагола, придева, прилога. 
ПСТ.3.2.4. Користи фреквентне лексичке елементе који се односе на теме и ситуације из његовог непосредног искуства. 
ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА ПСТ.3.3.1. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у различитим аспектима свакодневног живота и 
прихвата постојање разлика. ПСТ.3.3.2. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у области умећа живљења и прихвата постојање разлика; 
примењује неке основне елементе у области умећа живљења (нпр. начин обраћања и поздрављања). ПСТ.3.3.3. Разуме и избегава основне облике 
непримереног/неприкладног понашања у контексту циљних култура. ПСТ.3.3.4. Препознаје да постоји пристрасност у тумачењу културних појава и негује критичко 
мишљење у њиховом посматрању и разумевању. ПСТ.3.3.5. Познаје положај земаља у којима се користи страни језик. ПСТ.3.3.6. Познаје положај циљног језика у 
глобалном контексту и код нас. ПСТ.3.3.7. Познаје најтипичније представнике појединих екосистема света где се користи страни језик и доводи их у везу са одликама 
екосистема. ПСТ.3.3.8. Препознаје повезаност најважнијих појава из историје циљних култура и опште историје. ПСТ.3.3.9. Препознаје утицај неколико најзначајнијих 
личности и дела из друштвене и уметничке историје циљних култура у свету, које доводи у везу са друштвеним и уметничким појавама из наше историје и обрнуто.  

Додатна анстава за предмет енглески језик одржава се за ученике са изузетним способностима пре свега као припрема за такмичења из енглеског језика (школско, општинско, окружно). 
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Предмет: Биологија (додатна настава) Разред: V разред Фонд:72  
Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

ПОРЕ
КЛО И 
РАЗН
ОВРС
НОСТ 
ЖИВО

ТА  

2 

истражује особине живих бића према упутствима 
наставника и води рачуна о безбедности током 
рада; 
- групише жива бића према њиховим заједничким 
особинама; 
- одабира макро-морфолошки видљиве особине 
важне за класификацију живих бића; 

Жива бића, нежива природа и 
биологија. 
Особине живих бића. 
 
Исхрана. Храна као извор 
енергије и градивних 
супстанци потребних за 
обављање свих животних 
процеса. 
Дисање као размена гасова у 
различитим срединама. 
Излучивање. 
Надражљивост. 
Покретљивост - кретање. 
Размножавање: бесполно и 
полно. 
Раст и развиће. Дужина 
живота. Промене које човек 
пролази током развића; 
пубертет и полна зрелост 

Геогеафија (географска дистрибуција 
живих бића на планети Земљи у односу 
на биолошке прилагођености) 

-дијалошко 
монолошка 
метода 
-ндивидуални, 
фронтални и 
групни облик 
рада 
 

-
лаборат.прибо
р и оптички 
инструменти(
лупа и 
микроскоп), 
природни 
материјал, 
кишна глиста, 
квасци 

-руковање и 
одржавање 
лабор.прибора и 
оптичких 
инструмената 

-праћење 
активности 
ученика у 
току групног 
и 
појединачног 
рада на часу 

ЈЕДИ
НСТВ

О 
ГРАЂ

Е И 
ФУНК
ЦИЈЕ 
КАО 

ОСНО
ВА 

ЖИВО
ТА  

2 

идентификује основне прилагођености 
спољашње грађе живих бића на услове животне 
средине, укључујући и основне односе исхране и 
распрострањење; 
- једноставним цртежом прикаже биолошке 
објекте које посматра и истражује и означи 
кључне детаље; 

Живот у воденој и копненој 
средини  

Живот под земљом - изглед, 
прилагођености на начин 
живота.  Ликовна култура (илустрације живота у 

воденој, копненој животној средини) 

--дијалошко 
монолошка 
метода 
-индивидуалан, 
фронтални и 
групни 

-уџбеник и 
ппт слајдови 
 

-да уоче разлику 
у изгледу и 
прилагођености 
живота у води 
на копну и под 
земљом 

-праћење рада 
на часу и 
вежбама 
-понављање и 
оцењивање 

НАСЛ
ЕЂИВ
АЊЕ 

И 
ЕВОЛ
УЦИЈ

А  

2 

- прикупља податке о варијабилности организама 
унутар једне врсте, табеларно и графички их 
представља и изводи једноставне закључке; 
 
- користи доступну ИКТ и другу опрему у 
истраживању, обради података и приказу 
резултата; 

Узроци варијабилности: 
наслеђивање и утицај средине 
на развиће сваке јединке. 
Варијабилност организама 
унутар врсте је предуслов за 
еволуцију.  

Математика (графички прикази 
биолошких вредности) 

--дијалошко 
монолошка 
метода 
-индивидуалан, 
фронтални и 
групни 

-преношење 
особина са 
родитеља на 
потомство и 
наслеђивање и 
еволуција 
  

-да уоче ралике 
родитеља и 
потомака и 
разлике између 
полног и 
бесполног 
размножавања 
 

-праћење 
њихових 
активности на 
вежбама 
-понављање и 
оцењивање 

ЖИВО
Т У 

ЕКОС
ИСТЕ

МУ  

2 

 
- предлаже акције бриге о биљкама и животињама 
у непосредном окружењу, учествује у њима, 
сарађује са осталим учесницима и решава 
конфликте на ненасилан начин; 
- илуструје примерима деловање људи на 
животну средину и процењује последице таквих 
дејстава 

 
Дивље животиње као кућни 
љубимци - да или не. 
Значај врста за човека 
(самоникло јестиво, лековито, 
отровно биље; животиње као 
храна и могући преносиоци 
болести, отровне животиње).  

Техничко и информатичко образовање 
(сарадња у изградђи кућица за птице и 
склоништа за кућне љубимце) 

--дијалошко 
монолошка 
метода 
-индивидуалан, 
фронтални и 
групни 

-уџбеник, 
слајдови и 
слике 
 

-прављење 
кућица за птице, 
уочавање 
позитивног и 
негативног 
утицаја човека 
на животну 
средину у 
непосредном 
окружењу 

-пратити рад 
ученика на 
часу 
обраде,понав
љања и вежби 
и то 
евидентирати  
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ЧОВЕ
К И 

ЗДРА
ВЉЕ  

8 
идентификује елементе здравог начина живота и 
у односу на њих уме да процени сопствене 
животне навике и избегава ризична понашања. 

Здрава исхрана и унос воде. 
Енергетски напици. 
Штетност дуванског дима и 
психоактивних супстанци. 
Физичка активност и здравље. 
Промене у пубертету и 
последице прераног ступања у 
сексуалне односе.  

Физичко и здравствено васпитање 
(повезивање важности физичке 
активности са значајем здраве исхране у 
циљу што бољег здравственог стања) 

-дијалошко 
монолошка 
метода 
-индивидуалан, 
фронтални и 
групни 

-уџбеник, 
слајдови, 
природни 
материјал  
 

-да сагледају 
штетност 
дуванског дима 
и 
психоактивних 
супстанци 

-посматрати 
рад у току 
вежби 
--кроз 
понављање и 
утврђивање 
их оценити 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво  

Средњи ниво  

Напредни 
ниво 

БИ.3.1.1. примењује критеријуме за разликовање живог од неживог у граничним случајевима и у атипичним примерима (вируси, делови организама, плодови и сл.) 
БИ.3.1.2. уме да објасни зашто је нешто класификовано као живо или као неживо 
БИ.3.1.3. разуме критеријуме по којима се разликују биљке и животиње и уме да их примени у атипичним случајевима 
БИ.3.1.4. познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу њихових својстава до нивоа класе/реда најважнијих група 
БИ.3.1.5. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена које се дешавају код живих бића у комплексним ситуацијама у сложенијим 
заједницама  
БИ.3.2.1. зна карактеристике и основне функције унутрашње грађе биљака, животиња и човека 
БИ.3.2.2. разуме морфолошку повезаност појединих нивоа организације и њихову међусобну функционалну условљеност 
БИ.3.2.3. разуме узроке развоја и усложњавања грађе и функције током еволуције 
БИ.3.2.4. разуме да је у остваривању карактеристичног понашања неопходна функционална интеграција више система органа и разуме значај такве интеграције понашања за 
преживљавање 
БИ.3.2.5. разуме сличности и разлике у интеграцији грађе и функције јединке током животног циклуса 
БИ.3.2.6. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који информишу организам о стању у околини и њихову улогу у одржавању унутрашње 
равнотеже (улога нервног система) 
БИ.3.2.7. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који реагују на промене у околини и карактеристике органа који враћају организам у 
равнотежу онда када је из ње избачен (стресно стање -улога ендокриног система) 
БИ.3.2.8. зна и разуме које су последице стресног стања за организам  
БИ.3.3.1. разуме разлику између телесних и полних ћелија у погледу хромозома и деоба 
БИ.3.3.2. разуме да полне ћелије настају од посебних ћелија у организму 
БИ.3.3.3. зна функцију генетичког материјала и његову основну улогу у ћелији 
БИ.3.3.4. зна да је број хромозома у ћелији карактеристика врсте 
БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, мењајући учесталост особина у популацијама, доводе до еволуције 
БИ.3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих промена својих популација и популација других врста  
БИ.3.4.1. уме да објасни како различити делови екосистема утичу један на други као и међусобне односе популација у биоценози 
БИ.3.4.2. разуме да се уз материјалне токове увек преноси и енергија и обратно и интерпретира односе исхране у екосистему (аутотрофне, хетеротрофне, сапротрофне животне 
комплексе, ланце исхране и трофичке пирамиде) 
БИ.3.4.3. разуме значај кружења појединих супстанци у природи (воде, угљеника и азота) 
БИ.3.4.4. разуме просторну и временску организацију животних заједница и популација 
БИ.3.4.5. предвиђа на основу задатих услова средине тип екосистема који у тим условима настаје 
БИ.3.4.6. познаје механизме којима развој човечанства изазива промене у природи (утицај киселих киша, озонских рупа, појачање ефекта стаклене баште, глобалне климатске 
промене) 
БИ.3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите животне средине, природе и биодиверзитета 
БИ.3.4.8. разуме зашто се неограничен развој човечанства не може одржати у ограниченим условима целе планете  
БИ.3.5.1. познаје узроке и физиолошке последице заразних болести 
БИ.3.5.2. познаје основне принципе лечења заразних и других болести 
БИ.3.5.3. разуме основне биолошке процесе који леже у основи физиолошки правилне исхране 
БИ.3.5.4. познаје главне компоненте намирница и њихову хранљиву вредност 
БИ.3.5.5. познаје симптоме и главне карактеристике болести метаболизма и узроке због којих настају (гојазност, анорексија, булимија, шећерна болест) 
БИ.3.5.6. разуме механизме поремећаја функције појединих органа 
БИ.3.5.7. познаје основне биолошке механизме који доводе до развијања болести зависности 
БИ.3.5.8. разуме механизме стресног стања и утицај јаких негативних емоција на физиолошке процесе у организму и на понашање појединца 
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Предмет: Биологија (додатна настава) Разред: VI разред Фонд: 72 

Обл
аст/
Тем
а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1
. 

Је
ди

нс
тв

о 
гр

ађ
е 

и 
фу

нк
ци

је
 

ка
о 

ос
но

ва
 

ж
ив

от
а 

 

 

2 

часа 

-да упознају спољашњу и унутрашњу грађу и 
функције живих бића 

- биљке, животиње 
(бескичмењаци и кичмењаци) 

Географија (настанак земље и упоредни 
развој живих бића на планети) 

-дијалошка 
метода 
-групни облик 
рада 
 

-слике 
- лаптоп 
- цд 
- природни 
материјали  
Интерактивна 
табла 

-да сакупљају 
најзначајније 
представнике 
групе 
бескичмењака  
и разне врсте 
биљака 

-праћење 
колико су 
савладали 
особине 
бескичмењак
а 
 

2.
 ж

ив
от

 у
 

ек
ос

ис
те

му
 

 

 

2 

часа 

-да науче кључне животне процесе који се 
свакодневно одвијају у екосистему  

- животна средина, станиште 
популација, биотички 
абиотички и антропогени 
фактори 

Географија, информатика, ликовна 
култура 

-дијалошка 
метода 
-групни облик 
рада 
 

-слике 
- лаптоп 
- цд 
- природни 
материјали  
Интерактивна 
табла 

-посета 
оближњем 
екосистему 
(Борковачком 
језеру) 

-праћење 
колико су 
савладали 
особине 
кичмењака 
 

3.
 Н

ас
ле

ђи
ва

њ
е 

и 
ев

ол
уц

иј
а 

 

 

2 

 часа 

- да повеже еволутивне промене са наследном 
варијабилношћу и природном селекцијом  
Индентификује примере природне и вештачке 
селекције у окружењу у задатом тексту 

- наследни материјал  
На следне особине и природна 
и вештачка селекција - значај 

Истирија, информатика, географија 

-дијалошка 
метода 
-групни облик 
рада 
 

-слике 
- лаптоп 
- цд 
- природни 
материјали  
Интерактивна 
табла 

Користе икт и 
другу опрему у 
истраживању, 
обради података 
и приказу 
резултата 

- 
саопштавање 
и размена 
утисака 
искустава  

4
. 

П
ор

ек
ло

 и
 

ра
зн

ов
рс

но
ст

ж
во

та
 

 

 

2 

часа 

- користи икт и другу опрему у истраживању и 
обрадаи података и табеларно и графички 
представља прикупљене податке и изводи 
закључке 

- постанак живота, порекло и 
разноврсност живота на 
Земљи 

Историја, информатика, математика, 
географија 

-дијалошка 
метода 
-групни облик 
рада 
 

-слике 
- панои  
Интерактивна 
табла 

- посета 
природњачком 
музеју 
-изложба 
фотографија 
фосила 

- 
саопштавање 
и размена 
утисака 
искустава 

5
. 
Чо

ве
к 

и 
зд

ра
вљ

е 
 

 

 

5 

часо
ва 

- да повеже узроке нарушавања животне средине 
на људско здравље и делује личним примером у 
циљу заштите животне средине 

- болести човека који 
изазивају бактерије и путеви 
преношења заразних болести  
Последице болести 
зависности - алкохолизам 

Информатика, географија, ликовна 
култура, историја 

-дијалошка 
метода 
-групни облик 
рада 
 

-слике 
- лаптоп 
- цд 
- 
интерактивна 
табла 

-посета дому 
здравља 

-праћење 
колико су 
савладали 
особине 
бескичмењак
а 
 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво  

Средњи ниво  

Напредни ниво 

БИ.3.3.1 
БИ.3.3.3, 
БИ.3.1.2,  
БИ.3.1.3, 
БИ.3.6.2. 
БИ.3.5.5 
БИ.3.6.1. 
БИ.3.6.1, 
БИ.3.6.2.  
БИ.3.4.4,  
БИ 3.4.5. 
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Предмет: биологија (додатна настава) Разред: VII разред Фонд: 36 часа 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1.
 Н

ас
ле

ђи
ва

њ
е 

и 
ев

ол
уц

иј
а 

 
 
 

6 
часо
ва 

- идентификује разлике 
између митозе и мејозе на 
основу промене броја 
хромозома и њихове улога 
у развићу и репродукцији 

- шематски прикаже 
наслеђивање пола и других 
особина према првом 
Менделовом правилу 

- Улога и значај једра у метаболизму ћелије. Деоба 
ћелије (хромозоми, настајање телесних и полних 
ћелија). 

- ДНК и појам гена (алел, генотип, фенотип) 
- Прво Менделово правило, крвне групе, 

трансфузија и трансплантација. 
- Наслеђивање пола. 
- Наследне болести. 
- Животни циклуси биљака и животиња. Смена 

генерација. Једнополни и двополни организми. 
Значај и улога полног размножавања. 

Информатика 

-дијалошко 
монолошка 
метода    -
фронтални 
индивид. и 
групни рад 

-пано, 
презентација 

истражују о 
актуелним 
болестима 
савременог доба 

-пратити 
њихов рад на 
часу, на час. 
понављ и 
закључно 
оценити актив. 

2.
 Је

ди
нс

тв
о 

гр
ађ

е 
и 

фу
нк

ци
је

 к
ао

 о
сн

ов
а 

ж
ив

от
а 

 
 
 

7 
часо
ва 

- користи микроскоп за 
посматрање грађе гљива, 
биљних и животињских 
ткива  

-  
-  

- Основни принципи организације живих бића. 
Појам симетрије – 

- типични примери код једноћелијских и 
вишећелијских организама; биолошки значај. 

- Симетрија, цефализација и сегментација код 
животиња. 

- Присуство/одсуство биљних органа, (симетрија и 
сегментација 

- код биљака). 
- Ћелије са специфичном функцијом: мишићне, 

крвне, нервне, ћелије затварачице... 
- Грађа и улога ткива, органа, органских система и 

значај за функционисање организма. 
- Компаративни преглед грађе главних група 

биљака, гљива и животиња – сличности и разлике 
у обављању основних животних 

- процеса на методски одабраним представницима. 

Математика 
Ликовна култура 

-дијалошко 
монолошка 
метода 
-фронтални 
индивидуални и 
групни рад 

-микроскоп 
-трајни 
препарати 
-  

анализирају 
шеме и 
илустрације  
биљних и 
животињских 
ткива 

-сви ученици 
треба на часу 
да прате 
наставу да 
активно 
учествују у 
току вежбе и 
на основу тога 
се оцењују 

3.
 П

ор
ек

ло
 и

 
ра

зн
ов

рс
но

ст
 

ж
ив

от
а 

12 
часо
ва 

- разврстава организме према 
критеријумима применом 
дихотомих кључева 

- упореди крвни систем 
бескичмењака и кичмењака 

 

- Основни принципи систематике (Карл Лине, 
биномна номенклатура). Приказ разноврсности 
живота кроз основне систематске 

- категорије до нивоа кола и класе. 
- Докази еволуције, фосили и тумачење 

филогенетских низова 
- (предачке и потомачке форме, прелазни фосили). 

Информатика 
Чувари природе 
Историја 

-дијалошко 
монолошка 
метода 
-фронтални 
индивидуални и 
групни рад 

- шеме, 
илустрације, 
слике 

упоређују типове 
различитих 
скелета и крвних 
система  

-сви ученици 
треба на часу 
да прате 
наставу да 
активно 
учествују у 
току вежбе и 
на основу тога 
се оцењују 

4.
 Ж

ив
от

 у
 

ек
ос

ис
те

му
 

6 
часо
ва 

- упореди прикупљене 
податке о врсти - изабраној 
и њеној бројности у 
различитим стаништима 

- идентификује трофички 
ниво организације у мрежи 
ланца исхране 

- Састав и структура популација. Популациона 
динамика (природни прираштај и миграције). 

- Абиотички фактори и биотички односи као 
чиниоци природне 

- селекције (адаптације). 
- Мреже исхране. Животне области. 
- Конвергенција и дивергенција животних форми. 
- Заштита природе. Заштита биодиверзитета. 

Географија 
Информатика 
Чувари природе 

-дијалошко 
монолошка 
метода 
-фронтални 
индивидуални и 
групни рад 

- шеме, 
илустрације, 
слике 

на основу паноа 
анализирају 
живот у 
екосистему 

-сви ученици 
треба на часу 
да прате 
наставу да 
активно 
учествују у 
току вежбе и 
на основу тога 
се оцењују 
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5.
 Ч

ов
ек

 и
 зд

ра
вљ

е 
5 

часо
ва 

- идентификује поремећаје 
исхране на основу 
симптома (анорексија, 
гојазност, булимија) 

 

- Примери наследних болести. 
- Особине и грађа вируса. Болести изазване 

вирусима. 
- Имунитет, вакцине. 
- Пулс и крвни притисак. 
- Прва помоћ: повреде крвних судова (практичан 

рад). 
- Принципи уравнотежене исхране и поремећаји у 

исхрани. 
- Значај правилног чувања, припреме и хигијене 

намирница; тровање храном. 
- Промене у адолесценцији. 
- Здрави стилови живота (сан, кондиција, итд). 
- Последице болести зависности – наркоманија. 

Историја  
Чувари природе 

-дијалошко 
монолошка 
метода 
-фронтални 
индивидуални и 
групни рад 

- шеме, 
илустрације, 
слике, 
презентације, 
документарни 
филмови 

осмишљавају 
јеловник здраве 
исхране  

-сви ученици 
треба на часу 
да прате 
наставу да 
активно 
учествују у 
току вежбе и 
на основу тога 
се оцењују 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво  

Средњи ниво  

Напредни ниво 

БИ.3.1.1. примењује критеријуме за разликовање живог од неживог у граничним случајевима и у атипичним примерима (вируси, делови организама, плодови и сл.) 
БИ.3.1.2. уме да објасни зашто је нешто класификовано као живо или као неживо 
БИ.3.1.3. разуме критеријуме по којима се разликују биљке и животиње и уме да их примени у атипичним случајевима 
БИ.3.1.4. познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу њихових својстава до нивоа класе/реда најважнијих група 
БИ.3.1.5. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена које се дешавају код живих бића у комплексним ситуацијама у сложенијим 
заједницама  
БИ.3.2.1. зна карактеристике и основне функције унутрашње грађе биљака, животиња и човека 
БИ.3.2.2. разуме морфолошку повезаност појединих нивоа организације и њихову међусобну функционалну условљеност 
БИ.3.2.3. разуме узроке развоја и усложњавања грађе и функције током еволуције 
БИ.3.2.4. разуме да је у остваривању карактеристичног понашања неопходна функционална интеграција више система органа и разуме значај такве интеграције понашања за 
преживљавање 
БИ.3.2.5. разуме сличности и разлике у интеграцији грађе и функције јединке током животног циклуса 
БИ.3.2.6. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који информишу организам о стању у околини и њихову улогу у одржавању унутрашње 
равнотеже (улога нервног система) 
БИ.3.2.7. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који реагују на промене у околини и карактеристике органа који враћају организам у 
равнотежу онда када је из ње избачен (стресно стање -улога ендокриног система) 
БИ.3.2.8. зна и разуме које су последице стресног стања за организам  
БИ.3.3.1. разуме разлику између телесних и полних ћелија у погледу хромозома и деоба 
БИ.3.3.2. разуме да полне ћелије настају од посебних ћелија у организму 
БИ.3.3.3. зна функцију генетичког материјала и његову основну улогу у ћелији 
БИ.3.3.4. зна да је број хромозома у ћелији карактеристика врсте 
БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, мењајући учесталост особина у популацијама, доводе до еволуције 
БИ.3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих промена својих популација и популација других врста  
БИ.3.4.1. уме да објасни како различити делови екосистема утичу један на други као и међусобне односе популација у биоценози 
БИ.3.4.2. разуме да се уз материјалне токове увек преноси и енергија и обратно и интерпретира односе исхране у екосистему (аутотрофне, хетеротрофне, сапротрофне 
животне комплексе, ланце исхране и трофичке пирамиде) 
БИ.3.4.3. разуме значај кружења појединих супстанци у природи (воде, угљеника и азота) 
БИ.3.4.4. разуме просторну и временску организацију животних заједница и популација 
БИ.3.4.5. предвиђа на основу задатих услова средине тип екосистема који у тим условима настаје 
БИ.3.4.6. познаје механизме којима развој човечанства изазива промене у природи (утицај киселих киша, озонских рупа, појачање ефекта стаклене баште, глобалне 
климатске промене) 
БИ.3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите животне средине, природе и биодиверзитета 
БИ.3.4.8. разуме зашто се неограничен развој човечанства не може одржати у ограниченим условима целе планете  
БИ.3.5.1. познаје узроке и физиолошке последице заразних болести 
БИ.3.5.2. познаје основне принципе лечења заразних и других болести 
БИ.3.5.3. разуме основне биолошке процесе који леже у основи физиолошки правилне исхране 
БИ.3.5.4. познаје главне компоненте намирница и њихову хранљиву вредност 
БИ.3.5.5. познаје симптоме и главне карактеристике болести метаболизма и узроке због којих настају (гојазност, анорексија, булимија, шећерна болест) 
БИ.3.5.6. разуме механизме поремећаја функције појединих органа 
БИ.3.5.7. познаје основне биолошке механизме који доводе до развијања болести зависности 
БИ.3.5.8. разуме механизме стресног стања и утицај јаких негативних емоција на физиолошке процесе у организму и на понашање појединца 
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Предмет: Биологија (додатна настава) Разред: VIII Фонд: 68 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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- повезати грађу ћелијских 
органела са њиховом улогом у 
метаболизму ћелије 
- идентификује регулаторне 
механизме у одржавању 
хомеостазе 
- илуструје примерима везу 
између физиолошких одговора 
живих бића и промена у 
спољашњој средини 
- идентификује поремећаје у 
раду органа и система органа 
изазваним нездравим начином 
живота 

Улога и значај појединих ћелијских органела у 
организму ћелије: једро, ендоплазмични 
ретикулум, рибозоми, хлоропласти, центриоле, 
ризозоми. 
Матичне ћелије – ћелије програмиране за 
различите функције. Принцип економичности 
грађе и функције живих бића. Улога и значај 
ензима. Ендокрини систем и хуморална 
регулација. Регулаторна улога хормона биљака и 
животиња. Надражљивост, проводљивост, 
контрактилност. Чулни – нервни систем 
животиња. Рефлексни лук. Поремећај функције 
ендокриног система, нервног система и чула. 
Неуротрансмитери, нервни импулси, драж, 
надражај. Хомеостаза- принцип повратне спреге. 
Фотосинтеза. Ћелијско дисање. Транспирација. 
Температурна регулације. 

Хемија 
Компентенције-решавање 
проблема, 
рад са подацима и 
информацијама, 
дигитална компентенција,  
вештина комуникације, 
 компентенција за 
целоживотно учење, 

- дијалошко 
монолошка                      
-демонстративна                
-групни рад 

- часописи, 
панои                
-интернет                          
-слике            

-активан приступ 
усмерен на практичну 
реализацију заштите 
жив.сред. и окружења 

-сви ученици 
треба на часу да 
прате наставу 
да активно 
учествују у 
току вежбе и на 
основу тога се 
оцењују 

2.
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 - идентификује поремећаје у 
раду органа и система органа 
изазваним нездравим начином 
живота 
- одговоран однос према свом 
здрављу  
- повеже промене настале у 
пубертету са деловањем хормона 
- изрази критички став према 
медијским садржајима који се 
баве здравим стиловима живота 
- идентификује поремећање у 
раду органа и система органа 
изазваних нездравим начином 
живота  

Резултати стандарних лабораторијских анализа и 
урина. 
Биолошки смисао адолесценције (родни и полни 
идентитет у контексту хормонске активности и 
индивидуалне генетичке варијабилности). 
Заштита од полно преносивих болести – 
контрацепција. 
Одговорност за сопствено здравље. 
 

Физичко и здравствено 
васпитање 
Компентенције-решавање 
проблема, 
рад са подацима и 
информацијама, 
дигитална компентенција,  
вештина комуникације, 
 компентенција за 
целоживотно учење, и 
еколошка компетенција 

-демонстративна                  
-монолошко                  
дијалошка                              
-индивидуални                   
рад                                
-групни рад                                
-експериментална     
-истраживачка 

- интернет 
-часописи 
-слике 
-
енциклопедија 

-активан приступ 
усмерен на практичну 
реализацију заштите 
жив.сред. и окружења          
-примена 
интерактивне наставе 
развоја односа између 
жив.средине и и 
нтересовања ученика 
у покушају да 
самостално 
орг.активности   и 
реализују пројекте 

-пратити њихов 
рад на часу, на 
часовима 
понављања и 
закључно 
оценити 
активност                
- укључивање 
ученика у 
истраживачки 
рад 

3.
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ор
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ло
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аз

го
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ог

 ж
ив

от
а  - доведе у везу промене 

животних услова са еволуцијом 
живота на планети 
- истражи давно нестале 
екосистеме  
- повеже промене наследног 
материјала са настанком нових 
врста путем природне селекције  
- установи узрочно – последичне 
везе између губитка врста у 
екосистему и негативних 
последица у процесу супстанце и 
енергије у мрежама исхране 

„Календар живота“. Еволуција различитих група 
организама кроз геолошка доба и велика 
изумирања. 
Значај алги (цијанобактерија)и биљака за 
продукцију О2 и озонског омотача као заштита од 
УВ зрака и услов за развој осталих живих бића. 
Строматолити. Излазак из воде на копно. 

Историја, Географија,  
Хемија, Компентенције-
решавање проблема, 
рад са подацима и 
информацијама, 
дигитална компентенција,  
вештина комуникације, 
 компентенција за 
целоживотно учење, 
еколошка компетенција 

-монолошко    
дијалошка                   
-демонстративна                
-групни рад                               
-експериментална               
-истраживачка                     

- интернет 
-слике 
-научна 
литература 
-часописи 

-активан приступ 
усмерен на практичну 
реализацију заштите 
жив.сред. и окружења 
-примена 
интерактивне наставе 
развоја односа између 
жив.средине и и 
нтересовања ученика 
у покушају да 
самостално 
орг.активности   и 
реализују пројекте 

-праћење 
њихове 
активности на 
часу и тако их 
оцењивати 
-развој 
еколошке и 
здравствене 
културе 
живљења     -
оцењивање 
ученичких 
пројеката 
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- повеже промене које се 
догађају у организму током 
животног циклуса са 
активностима гена 
- повеже промене наследног 
материјала са настанком нових 
врста путем природне селекције 
- 

Улуткавање и пресвлачење инсеката. Пубертет и 
адолесценција човека. Цветање, плодоношење и 
сазревање плодова биљака. 
Теорија еволуције. Постанак нових врста кроз 
еволуционе процесе.  
Еволуција човека. 
 

Историја, Хемија, 
Физичко и здравствено 
васпитање 
Компентенције-решавање 
проблема, рад са 
подацима и 
информацијама, 
дигитална компентенција,  
вештина комуникације, 
 компентенција за 
целоживотно учење, 
еколошка компетенција 

- монолошка   
дијалошка                   
-истраживачка              
-рад у пару                           
-демонстративна 

- интернет 
-слике 
-научна 
литература 
-часописи 

-активан приступ 
усмерен на практичну 
реализацију заштите 
жив.сред. и окружења              
-усмеравање уч.на 
уочавање загађености 
своје околине 

-пратити њихов 
рад на часу, на 
часовима 
понављања и 
закључно 
оценити 
активност                   
-праћење и 
оцењивање 
уч.пројеката 
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10 

- критички процени последице 
људских делатности у односу на 
расположиве ресурсе на Земљи 
- истражи присуство 
инванзивних врста у својој 
околини и вероватне путеве 
насељавања 
- истражи разлоге губитка 
биодиверзитета на локалном 
подручју 

Живот у екосистему.  Еволуција и развој 
екосистема. Концепт климакса. 
Циклуси кружења основних супстанци у природи 
(H2O, C, N) и њихова повезаност. 
Азотофиксација, микориза, симбиоза, 
симбионски организми (лишајеви). Органиченост 
ресурса (капацитет средине) и одрживи развој. 
Нестанак врста и фактори угрожавања (H.I.P.P.O 
концепт). Типични екосистеми у Србији. Ретке и 
угрожене врсте Србије. 
Интродукције и реинтродукције и инвазивне 
врсте. 
Последице глобалних промена. 

Историја, Географија, 
Хемија, Физичко и 
здравствено васпитање 
Компентенције-решавање 
проблема, 
рад са подацима и 
информацијама, 
дигитална компентенција,  
вештина комуникације, 
 компентенција за 
целоживотно учење, 
еколошка компетенција 

- монолошко  
дијалошка                
-демонстративна                   
-индивидуалан 
рад          -групни 
рад                  

- интернет 
-слике 
-научна 
литература 
-часописи 

-активан приступ 
усмерен на практичну 
реализацију заштите 
жив.сред. и окружења 
-примена 
интерактивне наставе 
развоја односа између 
жив.средине и и 
нтересовања ученика 
у покушају да 
самостално 
орг.активности   и 
реализују пројекте 

сви ученици 
треба на часу да 
прате наставу 
да активно 
учествују у 
току вежбе и на 
основу тога се 
оцењују 
-праћење и 
оцењивање 
уч.пројеката 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво  

Средњи ниво  

Напредни ниво 

БИ.3.1.1. примењује критеријуме за разликовање живог од неживог у граничним случајевима и у атипичним примерима (вируси, делови организама, плодови и сл.) 
БИ.3.1.2. уме да објасни зашто је нешто класификовано као живо или као неживо 
БИ.3.1.3. разуме критеријуме по којима се разликују биљке и животиње и уме да их примени у атипичним случајевима 
БИ.3.1.4. познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу њихових својстава до нивоа класе/реда најважнијих група 
БИ.3.1.5. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена које се дешавају код живих бића у комплексним ситуацијама у сложенијим 
заједницама  
БИ.3.2.1. зна карактеристике и основне функције унутрашње грађе биљака, животиња и човека 
БИ.3.2.2. разуме морфолошку повезаност појединих нивоа организације и њихову међусобну функционалну условљеност 
БИ.3.2.3. разуме узроке развоја и усложњавања грађе и функције током еволуције 
БИ.3.2.4. разуме да је у остваривању карактеристичног понашања неопходна функционална интеграција више система органа и разуме значај такве интеграције понашања за 
преживљавање 
БИ.3.2.5. разуме сличности и разлике у интеграцији грађе и функције јединке током животног циклуса 
БИ.3.2.6. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који информишу организам о стању у околини и њихову улогу у одржавању унутрашње 
равнотеже (улога нервног система) 
БИ.3.2.7. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који реагују на промене у околини и карактеристике органа који враћају организам у 
равнотежу онда када је из ње избачен (стресно стање -улога ендокриног система) 
БИ.3.2.8. зна и разуме које су последице стресног стања за организам  
БИ.3.3.1. разуме разлику између телесних и полних ћелија у погледу хромозома и деоба 
БИ.3.3.2. разуме да полне ћелије настају од посебних ћелија у организму 
БИ.3.3.3. зна функцију генетичког материјала и његову основну улогу у ћелији 
БИ.3.3.4. зна да је број хромозома у ћелији карактеристика врсте 
БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, мењајући учесталост особина у популацијама, доводе до еволуције 
БИ.3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих промена својих популација и популација других врста  
БИ.3.4.1. уме да објасни како различити делови екосистема утичу један на други као и међусобне односе популација у биоценози 
БИ.3.4.2. разуме да се уз материјалне токове увек преноси и енергија и обратно и интерпретира односе исхране у екосистему (аутотрофне, хетеротрофне, сапротрофне 
животне комплексе, ланце исхране и трофичке пирамиде) 
БИ.3.4.3. разуме значај кружења појединих супстанци у природи (воде, угљеника и азота) 
БИ.3.4.4. разуме просторну и временску организацију животних заједница и популација 
БИ.3.4.5. предвиђа на основу задатих услова средине тип екосистема који у тим условима настаје 
БИ.3.4.6. познаје механизме којима развој човечанства изазива промене у природи (утицај киселих киша, озонских рупа, појачање ефекта стаклене баште, глобалне 
климатске промене) 

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2714
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2746
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2737
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2733
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2745
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2745
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2732
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2743
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2713
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2694
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
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БИ.3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите животне средине, природе и биодиверзитета 
БИ.3.4.8. разуме зашто се неограничен развој човечанства не може одржати у ограниченим условима целе планете  
БИ.3.5.1. познаје узроке и физиолошке последице заразних болести 
БИ.3.5.2. познаје основне принципе лечења заразних и других болести 
БИ.3.5.3. разуме основне биолошке процесе који леже у основи физиолошки правилне исхране 
БИ.3.5.4. познаје главне компоненте намирница и њихову хранљиву вредност 
БИ.3.5.5. познаје симптоме и главне карактеристике болести метаболизма и узроке због којих настају (гојазност, анорексија, булимија, шећерна болест) 
БИ.3.5.6. разуме механизме поремећаја функције појединих органа 
БИ.3.5.7. познаје основне биолошке механизме који доводе до развијања болести зависности 
БИ.3.5.8. разуме механизме стресног стања и утицај јаких негативних емоција на физиолошке процесе у организму и на понашање појединца 

 
  

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2739
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2730
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2723
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2741
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2709
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Географија – додатна настава Разред: седми разред фонд часова – 18 часова 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Е
вр

оп
а 

5 

-Проширење знања о географским одликама 
Евопе,њеним регијама и појединим државама 
-Сналажење на географској карти 
-Уочавање узрочно последичних веза 
-Развијање истраживачких способности и навика 

Јужна Европа 
 
Средња Европа  
 
Западна Европа  
 
Северна Европа  
 
Источна Европа  
 

Математика: површина, проценти 
Историја: становништво, сеобе народа 
Биологија: биљне заједнице, екологија, 
флора и фауна. 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуникације, 
компентенција за целоживотно учење, 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
демонстратив. 
 
фронтални, 
индивидуални 
 

карта света, 
карта Европе, 
књига, 
илустрације, 
пројектор 
 

посматрање 
описивање, 
бележење, 
показивање, 
уочавање 

ангажовање 
ученика, 
заинтересова
ност, 
ученички 
радови 

А
зи

ја
 

4 

-Проширење знања о природним,друштвеним и 
економским одликама Азије,њеним регијама и 
појединим државама 
-Коришћење географске карте 

- Уочавање узрочно последичних веза 
-Оспособљавање за самосталан истраживачки 
рад 
-Развијање естетских опажања и осећања 

-Како су настали континенти 
-Азија-највећи континент 
-Освајање Хималаја 
-Арабија-највеће полуострво 
-Индијски подконтинент 
-Занимљивости о Индонезији 
-Тибет-кров света 
-Кинески зид-највећа 
грађевина на Земљи 
-Јапан-земља земљотреса 

Математика: површина, проценти 
Историја: становништво, сеобе народа 
Биологија: биљне заједнице, екологија, 
флора и фауна 
 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуникације 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
истраживачка, 
демонстратив 
илустративна 
 
фронтални, 
комбиновани, 
индивидуални 

 
карта Азије 
књига, 
географска 
читанка, 
илустрације, 
видео запис, 
Интернет  
 

посматрање 
описивање, 
бележење, 
истражива-ње, 
показивање, 
уочавање 

             
Ангажовање 
ученика, 
заинтересова
ност, 
ученички 
радови 

А
ф

ри
ка

 

3 

-Проширење знања о географским одликама 
Африке,њеним регијама и појединим државама 
-Сналажење на географској карти 
-Уочавање узрочно последичних веза 
-Развијање истраживачких способности и навика 

-Занимљивости о Сахари 
-Египат-дар Нила 
-Најтоплије море на свету 
-Језерска висораван Источне 
Африке 
-Басен Конга 
-Викторијини водопади 
-Афрички робови 
 
 
 
 
 
 
 

Математика: површина, проценти 
Историја: становништво, сеобе народа, 
трговина робовима 
Биологија: биљне заједнице, екологија, 
флора и фауна. 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуникације 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
истраживачка, 
демонстратив 
илустративна 
 
фронтални, 
комбиновани, 
индивидуални 

 
карта Африке 
књига, 
географска 
читанка, 
илустрације, 
видео запис, 
Интернет 
 

 
посматрање 
описивање, 
бележење, 
истражива-ње, 
показивање, 
уочавање 
 

 
 
Ангажовање 
ученика, 
заинтересова
ност, 
ученички 
радови 

С
ев

ер
на

 А
м

ер
ик

а 

2 

-Проширење знања о природним,друштвеним и 
економским одликама Северне Америке 
-Сналажење на географској карти  
-Уочавање узрочно последичних веза 
-Развијање систематичности и поступности  
 
 

-Америка-Нови свет 
-Кањон Колорада 
-Нијагара 
-САД 
-Занимљивости о Флориди 
-Ескими  

атематика: површина, проценти 
Историја: сеобе народа, 
истраживања,откриће Америке 
Биологија: биљне заједнице, екологија, 
флора и фауна. 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуникације 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
истраживачка, 
демонстратив 
илустративна 
 
фронтални, 
комбиновани, 
индивидуални 

карта Северне 
Америке, 
књига, 
географска 
читанка, 
илустрације, 
видео запис, 
Интернет 
 

посматрање 
описивање, 
бележење, 
истраживање, 
показивање, 
уочавање 
 

Ангажовање 
ученика, 
заинтересова
ност, 
ученички 
радови 
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Ју
ж

на
 А

м
ер

ик
а 

2 

-Проширење знања о природним,друштвеним и 
економским одликама Средње и Јужне Америке  
-Сналажење на географској карти 
-Уочавање узрочно последичних веза 
-Развијање естетских опажања и осећања 
-Развијање истраживачких способности и навика 

 
-Анди и Кордиљери-најдужи 
планински низ 
-У прашумама Амазона 
-Инке 
-Занимљивости о Бразилу 

Математика: површина, проценти 
Историја: сеобе народа,Инке 
Биологија: биљне заједнице, екологија, 
флора и фауна. 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуникације 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
истраживачка, 
демонстратив 
илустративна 
 
фронтални, 
комбиновани, 
индивидуални 

 
карта Средње 
Америке 
карта Јуж. 
Америке 
књига, 
географска 
читанка, 
илустрације, 
видео запис, 
Интернет 
 

посматрање 
описивање, 
бележење, 
истраживање, 
показивање, 
уочавање 
 

Ангажовање 
ученика, 
заинтересова
ност, 
ученички 
радови 

А
ус

тр
ал

иј
а 

и 
О

ке
ан

иј
а 

2 

-Проширење знања о природним,друштвеним и 
економским одликама Аустралије и Океаније 
-Сналажење на географској карти 
-Уочавање узрочно последичних веза 
-Оспособљавање за самосталан истраживачки 
рад 

 - Аустралија-најмањи 
континент 
-Мртво срце Аустралије 
-Абориџини 
-На далеким острвима 
Океаније 

Математика: површина, проценти 
Историја: сеобе народа, открића 
Биологија: биљне заједнице, екологија, 
флора и фауна. 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуникације 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
истраживачка, 
демонстратив 
илустративна 
 
фронтални, 
комбиновани, 
индивидуални 

карта 
Аустралије и 
Океаније 
књига, 
географска 
читанка, 
илустрације, 
видео запис, 
Интернет 

Примењује 
стечена знања у 
решавању 
проблемских 
задатака 

Ангажовање 
ученика, 
заинтересова
ност, 
ученички 
радови 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

ГЕ.1.1.1. оријентише се у природи и на географској карти ГЕ.1.1.2. препознаје и чита математичке, географске и допунске елементе карте ГЕ.1.1.3. употребљава 
најједноставније мерне инструменте (компас, термометар, хигрометар, барометар, анемометар, кишомер, снегомерна летва) и описује податке које они приказују ГЕ.1.1.4. 
употребљава различите географске изворе и статистичке податке. 
ГЕ.1.2.1. именује небеска тела у Сунчевом систему и наводи њихов распоред ГЕ.1.2.2. препознаје облик Земље и наводи њена кретања ГЕ.1.2.3. именује Земљине сфере 
(литосферу, атмосферу, хидросферу, биосферу) и препознаје њихове основне одлике ГЕ.1.2.4. препознаје догађаје проузроковане деловањем природних сила (земљотреси, 
вулканизам, 
ГЕ.1.3.1. разликује основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов просторни распоред ГЕ.1.3.2. описује демографске различитости, националне и људске 
вредности ГЕ.1.3.3. разликује значење појма привреде и наводи привредне делатности и привредне гране ГЕ.1.4.3. именује ваневропске континенте и разликује њихове 
основне природне и друштвене одлике. 
 

Средњи ниво 

ГЕ.2.1.1. одређује положај места и тачака на географској карти и у простору ГЕ.2.1.2. *познаје значај примене система за глобално позиционирање (ГПС) и географског 
информационог система (ГИС) ГЕ.2.1.3. класификује географске чињенице (објекте, појаве и процесе) и географске податке и представља их на немој карти – картографским 
изражајним средствима (бојама, линијама, простим геометријским знацима, симболичким знацима...), моделом, дијаграмом, табелом, схемом, текстом. 
ГЕ.2.2.1. класификује небеска тела и описује појаве, процесе и њихове односе у Сунчевом систему ГЕ.2.2.2. описује појаве и процесе у вези са обликом Земље и њеним 
кретањима ГЕ.2.2.3. класификује и анализира географске објекте, појаве, процесе и односе у Земљиним сферама (литосфери, атмосфери, хидросфери, биосфери) ГЕ.2.2.4. 
описује елементарне непогоде и идентификује угрожене територије у нашој држави и свету. 
ГЕ.2.3.1. описује, анализира и предвиђа кретање становништва (природно и механичко) и структуре становништва у нашој држави и свету ГЕ.2.3.2. објашњава привредне 
делатности и класификује их у привредне гране ГЕ.2.3.3. повезује међународне организације са њиховом улогом у свету (ЕУ, UNICEF, УН, UNESCO, ФAO, Црвени крст...). 
ГЕ.2.4.3. описује природне и друштвене одлике ваневропских континената и наводи њихове географске регије. 
 

Напредни ниво 

ГЕ.3.1.1. анализира географске карте различитог размера и садржаја и доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама географских чињеница (објеката, 
појава, процеса и односа) ГЕ.3.1.2. користи и анализира географске информације датe у писаним и електронским медијима ГЕ.3.1.3. планира и изводи једноставна теренска 
истраживања 
ГЕ.3.2.1. објашњава појаве и процесе у Сунчевом систему и њихов утицај на планету Земљу ГЕ.3.2.2. анализира последице Земљиног облика и њених кретања ГЕ.3.2.3. 
анализира физичкогеографске законитости у географском омотачу и наводи мере за његову заштиту, обнову и унапређивање ГЕ.3.2.4. објашњава деловање и последице 
елементарних непогода у географској средини и предлаже мере за превенцију, ублажавање и отклањање последица у географској средини. 
ГЕ.3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва и насеља ГЕ.3.3.2. објашњава утицај природних и друштвених фактора на 
развој и размештај привреде и привредних делатности ГЕ.3.3.3. описује друштвеногеографске појаве, процесе и односе на националном и међународном нивоу ГЕ.3.4.3. 
објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и посебне) на ваневропским континентима, издваја и пореди географске 
регије. 
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Географија – додатна настава Разред: осми разред Фонд – 18 часова 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1.
Ге

ог
ра

фс
ки

 
ол

ож
ај

, г
ра

ни
це

 и
 

ве
ли

чи
на

 С
рб

иј
е 

2 

-Проширење знања о  значају географског 
положаја своје земље на Балкану, у Европи и у 
свету 
-Коришћење географске карте 
-Уочавање узрочно последичних веза 
-Развијање истраживачких способности и навика 

Југоисточна Европа, 
интеграциони и 
дезинтеграциони процеси. 
Географски положај Србије. 
Историјско-географски развој 
Србије. 
Симболи Србије. 
Границе и проблеми 
пограничних крајева. 

Математика: површина, проценти 
Историја: настанак европских народа, 
сеобе народа 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуникације 

дијалошка, 
монолошка, 
демонстратив 
 
фронтални, 
комбиновани, 
индивидуални 
 

карта Србије, 
књига, 
илустрације, 
видео запис 

посматрање 
описивање, 
бележење, 
показивање, 
уочавање 
 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
 

2.
Ф

из
ич

ко
-г

ео
гр

аф
ск

е 
од

ли
ке

 С
рб

иј
е 

8 

-Проширење знања о природногеографским 
објектима,појавама и процесима 
-Развијање естетских опажања и осећања 
-Коришћење географске карте 
-Уочавање узрочно последичних веза 
-Оспособљавање за самосталан истраживачки 
рад 

Геотектонски процеси на 
територији Србије. 
Сеизмизам Србије. 
Тектонски облици рељефа. 
Падински процеси и рељеф 
настао деловањем воде. 
Рељеф настао деловањем 
леда, ветра и човека. 
. 
Климатски фактори и 
елементи. 
Климатске области у Србији. 
Подземне воде Србије. 
Реке Србије. 
Језера Србије. 
Земљишта Србије. 
 

Математика: површина, проценти, 
дужина 
Биологија:национални паркови, биљни 
и животињски свет, загађеност и  
заштита 
Хемија: воде састав и значај 
 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуникације 

дијалошка, 
монолошка, 
демонстратив 
 
фронтални, 
комбиновани, 
индивидуални 
 

карта Србије, 
књига, 
илустрације, 
видео запис 

посматрање 
описивање, 
бележење, 
показивање, 
уочавање 
 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
 

3.
 Д

ру
ш

тв
ен

о 
ге

ог
ра

фс
ке

 о
дл

ик
е 

С
рб

иј
е 

6 

-Проширење знања о друштвеногеографским 
објектима,појавама и процесима 
-Схватање значаја природе и природних ресурса 
који су потребни за задовољење људских 
потреба 
-Схватање значаја привредних делатности и 
њихове међусобне повезаности  
 
-Уочавање узрочно последичних веза 
-Развијањ-Оспособљавање за само- 
сталан рад ученика; 
-Коришћење географске карте е 
систематичности 
 

Кретање броја становника и 
њихов просторни размештај. 
Природно кретање. 
Миграциони процеси. 
Структуре становништва.  
Прва насеља у Србији. 
Село и рурални процеси. 
Градови. 
Урбанизација и проблеми 
урбаног развоја. 
Београд. 
 
Пољопривреда и географски 
простор. 
Индустрија и географски 
простор. 
Саобраћај и географски 
простор. 
Туризам и трговина. 
Делатности квартарног 
сектора. 

Српски језик: језици и дијалекти у 
Србији 
Историја: насељавање Балкана, развој 
културе код Срба 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуникације 

дијалошка, 
монолошка, 
демонстратив 
 
фронтални, 
комбиновани, 
индивидуални 

карта Србије, 
књига, 
илустрације, 
видео запис 

посматрање 
описивање, 
бележење, 
показивање, 
уочавање 
 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
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4.
 П
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а 
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С
рб

иј
е 
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- пр0ширење знања оим репрезентативне 
објектима природне и културне баштине 
Развијање систематично- 
сти и поступности 
-Уочавање узрочно-послед. веза 
-Оспособљавање за само- 
сталан рад ученика; 
-Коришћење географске карте 

Природна баштина Србије. 
Културна баштина Србије. 
Светска баштина под 
заштитом Унескоа у Србији. 

Хемија: метали, неметали, својства и 
размештај 
Биологија: пољопривреда, гајење и 
заштита биљака 
 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуникације 

дијалошка, 
монолошка, 
демонстратив 
 
фронтални, 
комбиновани, 
индивидуални 

карта Србије, 
књига, 
илустрације, 
видео запис 

посматрање 
описивање, 
бележење, 
показивање, 
уочавање 
 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

ГЕ.1.1.1. оријентише се у природи и на географској карти ГЕ.1.1.2. препознаје и чита математичке, географске и допунске елементе карте ГЕ.1.1.3. употребљава 
најједноставније мерне инструменте (компас, термометар, хигрометар, барометар, анемометар, кишомер, снегомерна летва) и описује податке које они приказују ГЕ.1.1.4. 
употребљава различите географске изворе и статистичке податке. 
ГЕ.1.2.1. именује небеска тела у Сунчевом систему и наводи њихов распоред ГЕ.1.2.2. препознаје облик Земље и наводи њена кретања ГЕ.1.2.3. именује Земљине сфере 
(литосферу, атмосферу, хидросферу, биосферу) и препознаје њихове основне одлике ГЕ.1.2.4. препознаје догађаје проузроковане деловањем природних сила (земљотреси, 
вулканизам, 
ГЕ.1.3.1. разликује основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов просторни распоред ГЕ.1.3.2. описује демографске различитости, националне и људске 
вредности ГЕ.1.3.3. разликује значење појма привреде и наводи привредне делатности и привредне гране ГЕ.1.4.1. разликује основне природне и друштвене одлике наше 
државе 

Средњи ниво 

ГЕ.2.1.1. одређује положај места и тачака на географској карти и у простору ГЕ.2.1.2. *познаје значај примене система за глобално позиционирање (ГПС) и географског 
информационог система (ГИС) ГЕ.2.1.3. класификује географске чињенице (објекте, појаве и процесе) и географске податке и представља их на немој карти – картографским 
изражајним средствима (бојама, линијама, простим геометријским знацима, симболичким знацима...), моделом, дијаграмом, табелом, схемом, текстом. 
ГЕ.2.2.1. класификује небеска тела и описује појаве, процесе и њихове односе у Сунчевом систему ГЕ.2.2.2. описује појаве и процесе у вези са обликом Земље и њеним 
кретањима ГЕ.2.2.3. класификује и анализира географске објекте, појаве, процесе и односе у Земљиним сферама (литосфери, атмосфери, хидросфери, биосфери) ГЕ.2.2.4. 
описује елементарне непогоде и идентификује угрожене територије у нашој држави и свету. 
ГЕ.2.3.1. описује, анализира и предвиђа кретање становништва (природно и механичко) и структуре становништва у нашој држави и свету ГЕ.2.3.2. објашњава привредне 
делатности и класификује их у привредне гране ГЕ.2.3.3. повезује међународне организације са њиховом улогом у свету (ЕУ, UNICEF, УН, UNESCO, ФAO, Црвени крст...). 
ГЕ.2.4.1. објашњава природне и друштвене одлике наше државе и наводи њене географске регије 
 

Напредни ниво 

ГЕ.3.1.1. анализира географске карте различитог размера и садржаја и доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама географских чињеница (објеката, 
појава, процеса и односа) ГЕ.3.1.2. користи и анализира географске информације датe у писаним и електронским медијима ГЕ.3.1.3. планира и изводи једноставна теренска 
истраживања 
ГЕ.3.2.1. објашњава појаве и процесе у Сунчевом систему и њихов утицај на планету Земљу ГЕ.3.2.2. анализира последице Земљиног облика и њених кретања ГЕ.3.2.3. 
анализира физичкогеографске законитости у географском омотачу и наводи мере за његову заштиту, обнову и унапређивање ГЕ.3.2.4. објашњава деловање и последице 
елементарних непогода у географској средини и предлаже мере за превенцију, ублажавање и отклањање последица у географској средини. 
ГЕ.3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва и насеља ГЕ.3.3.2. објашњава утицај природних и друштвених фактора на 
развој и размештај привреде и привредних делатности ГЕ.3.3.3. описује друштвеногеографске појаве, процесе и односе на националном и међународном нивоу ГЕ.3.4.1. 
анализира географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и посебне) у нашој земљи, издваја и пореди географске регије 
 

 
  



 

499 

Предмет: историја (додатна настава) Разред: V разред Фонд часова: по потреби (36) 

Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

 
1. 
Осно
вни 
проу
чава
ња 
прош
лост
и 

 
 
 
 
 

4 
 

➔ разликује основне временске 
одреднице (годину, деценију, век, миленијум, 
еру) 
➔ лоцира одређену временску 
одредницу на временској ленти 

➔ разликује начине рачунања времена у 
прошлости и садашњости 

➔ именује периоде прошлости и 
историјске периоде и наведене граничне догађаје  
➔ разврстава историјске изворе према 
њиховој основној подели 

➔ повеже врсте историјских извора са 
установама у којима се чувају (архив, музеј, 
библиотека) 
 

Основни садржаји: 
Појам прошлости и историја као наука о 
прошлости људског друштва. 
Хронологија - рачунање времена. 
Подела прошлости и периодизација 
историје. 
Историјски извори - дефиниција, основна 
подела и установе у којима се чувају. 
 

Проширени садржаји: 
Сродне науке и помоћне историјске науке. 
Историја око нас. 
Историјско наслеђе - тековине. 

Претходно стечена знања. 
Mатематика: рачунање 
времена 
Ликовна културура. 
Српски језик. 
Веронаука. 
 
Компентенција за 
целоживотно учење, рад 
са подацима и 
информацијама, 
решавање проблема. 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 

уџбеник, 
енциклопедија
,  научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
наставна 
средства 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће 
у раду; 
самопроцењива
ње напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 

ангажовање 
ученика на 
часу, тестови,  
заинтересова
ност ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 

2. 
Праи
стор
ија 

 
 
 
3 

➔ наведе главне проналаске и опише 
њихов утицај на начин живота људи у 
праисторији 

➔ разликује основне одлике каменог и 
металног доба 
 

Основни садржаји: 
Основне одлике праисторије (начин живота 
људи, проналасци). 
Подела праисторије (камено, метално доба). 
 

Проширени садржаји: 
Најважнији праисторијски локалитети у 
Европи и Србији 
(Ласко, Алтамира, Лепенски вир, Винча…). 

Математика. 
Географија. 
Српски језик. 
Ликовно. 
Музичка култура. 
Биологија. 
 
Компетенција за 
целоживотно учење, 
Комуникација, 
Рад са подацима и 
информацијама, 
Дигитална компетенција. 
Сарадња. 
Естетичка компетенција. 
Одговоран однос према 
здрављу. 
Одговоран однос према 
околини. 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
наставна 
средства 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће 
у раду; 
самопроцењива
ње напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 

ангажовање 
ученика на 
часу, тестови,  
заинтересова
ност ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 
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➔ лоцира на историјској карти 
најважније цивилизације и државе Старог 
истока; 
➔ користећи историјску карту, доведе у 
везу особине рељефа и климе са настанком 
цивилизација Старог истока 

➔ одеди место припадника друштвене 
групе на графичком приказу хијерархијске 
заједнице 

➔ пореди начин живота припадника 
различитих друштвених слојева на Старом 
истоку 

➔ наведе најважније одлике државног 
уређења цивилизација Старог истока 

➔ идентификује основна обележја и 
значај религије у цивилизацијама Старог истока 

➔ илуструје примерима важност утицаја 
привредних, научних и културних достигнућа 
народа Старог истока на савремени свет 
 

➔ користећи дату информацију или 
ленту времена, смести историјску појаву, догађај 
или личност у одговарајући миленијум или век 

➔ изложи, у усменом или писменом 
облику, историјске догађаје исправним 
хронолошким редом 

➔ прикупи и прикаже податке из 
различитих извора информација везаних за 
одређену историјску тему 

➔ визуелне и текстуалне информације 
повеже са одговарајућим историјским периодом 
или цивилизацијом 

Основни садржаји: 
Појам Старог истока - географске одлике, 
најзначајније цивилизације (Месопотамија, 
Египат, Јудеја, Феникија). 
Друштвени односи (робовласничко и 
теократско друштво) и државно уређење 
(монархија - царства/краљевства) у 
цивилизацијама Старог истока. 
Основне одлике привреде и свакодневни 
живот - обичаји, занимања, култура исхране 
и становања. 
Култура и историјско наслеђе народа Старог 
истока - религија (монотеизам и 
политеизам), писмо, књижевност, уметност, 
наука, цивилизацијске тековине 
(математика, архитектура, календар, 
иригациони системи, саобраћајна средства, 
медицина, закони…). 
Проширени садржаји: 
Специфичности египатске религије. 
Специфичности религија цивилизација 
Месопотамије. 
Основне одлике јудаизма. 
Најважније цивилизације Далеког истока 
(Индија, Кина). 

Математика. 
Географија. 
Српски језик. 
Ликовно. 
Музичка култура. 
Информатика. 
Биологија. 
Грађанско васпитање.  
 
 
Компетенција за 
целоживотно учење, 
Комуникација, 
Рад са подацима и 
информацијама, 
Дигитална компетенција. 
Сарадња. 
Естетичка компетенција. 
Одговорно учешће у 
демократском друштву. 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-

дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
наставна 
средства 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће 
у раду; 
самопроцењива
ње напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 

ангажовање 
ученика на 
часу, тестови,  
заинтересова
ност ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 
 

                  
4. 
Анти
чка 
Грчк
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➔ опише особености природних услова 
и географског положаја античке Грчке, 
➔ лоцира на историјској карти 
најважније цивилизације и државе античке Грчке  
➔ приказује друштвену структуру и 
државно уређење грчких полиса на примеру 
Атине и Спарте 

➔ пореди начин живота припадника 
различитих друштвених слојева у Античкој 
Грчкој 
➔ идентификује узроке и последице 
Грчко-персијских ратова 

➔ истражи основна обележја и значај 
религије старих Грка 

➔ разликује легенде и митове од 
историјских чињеница 

➔ наведе значај и последице освајања 
Александра Великог 

➔ илуструје примерима важност утицаја 
привредних, научних и културиних достигнућа 
античке Грчке и хеленистичког доба на 
савремени свет 
 

➔ израчуна временску удаљеност између 
појединих догађаја 

➔ користи основне историјске појмове 

Основни садражаји: 
Појам античке Грчке - географске одлике. 
Најстарији период грчке историје (критска и 
микенска цивилизација). 
Грчки митови (појам, примери) и хомерски 
епови. 
Колонизација и основне одлике привреде.  
Полиси - Спарта и Атина (појам полиса, 
структура друштва, државно уређење). 
Грчко-персијски ратови. 
Пелопонески рат - узроци и последице. 
Култура и свакодневни живот (религија, 
олимпијске игре, митологија, уметност,  
наука, обичаји, занимања). 
Хеленистичко доба и његова култура. 
Историјско наслеђе (институције, закони, 
књижевност, позориште, филозофија, 
демократија, медицина, уметност, 
архитектура, беседништво, олимпијске 
игре). 
Проширени садржаји: 
Пелопонески рат (ток рата, најважнији 
догађаји и личности). 
Најистакнутије личности: Драконт, Перикле, 
Филип II, Аристотел, Архимед… 
Грчка митологија, пантеон. 
Седам светских чуда античког доба. 

Математика. 
Географија. 
Српски језик. 
Ликовно. 
Музичка култура. 
Информатика. 
Биологија. 
Грађанско васпитање.  
 
 
Компетенција за 
целоживотно учење, 
Комуникација, 
Рад са подацима и 
информацијама, 
Дигитална компетенција. 
Сарадња. 
Естетичка компетенција. 
Одговорно учешће у 
демократском друштву. 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 

семинари и 
реферати 
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 
 
 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
наставна 
средства 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће 
у раду; 
самопроцењива
ње напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 
 

ангажовање 
ученика на 
часу, 
тестови,  
заинтересов
аност 
ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 
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➔ лоцира на историјској карти простор 
настанка  и ширења Римске државе 

➔ наведе основне разлике између 
античке римске републике и царства 

➔ разликује узорке од последица 
најзначајнијих догађаја у историји античког 
Рима 

➔ истражи основна обележја и значај 
религије античког Рима 

➔ илуструје примерима важност утицаја 
привредних, научних и културних достигнућа 
античког Рима на савремени свет 

➔ пореди начин живота припадника 
различитих друштвених слојева у античком 
Риму  
➔ наведе најзначајније последице 
настанка и ширења хришћанства  
➔ лоцира на карти најважније римске 
локалитете на територији Србије  
➔ користећи дату информацију или 
ленту времена, смести историјску појаву, догађај 
и личност из историје античког Рима у 
одговарајући миленијум, век или деценију 

Основни садржаји: 
Појам античког Рима - географске одлике и 
периодизација. 
Оснивање Рима (легенда о Ромулу и Рему). 
Структура друштва и уређење Римске 
републике. 
Ширење римске државе (освајање и 
провинције, привреда). 
Рим у доба царства - принципат и доминат. 
Култура и свакодневни живот (религија, 
уметност, наука, обичаји, занимања). 
Хришћанство - појава и ширење. 
Пад Западног римског царства (почетак 
Велике сеобе народа, подела царства и пад 
Западног римског царства). 
Историјско наслеђе (абецеда, календар, 
медицина, уметност, архитектура, путеви, 
водовод, канализација, терме, римски 
бројеви, хришћанство, римско наслеђе на 
територији Србије). 
Проширени садржаји: 
Етрурци. 
Римска војска. 
Римски градови на територији Србије. 
Најистакнутије личности: Ханибал, 
Цицерон, Јулије Цезар, Клеопатра, 
Октавијан Август, Константин Велики… 
Римски пантеон. 
Гладијаторске борбе. 

Математика. 
Географија. 
Српски језик. 
Ликовно. 
Музичка култура. 
Информатика. 
Биологија. 
Грађанско васпитање.  
Веронаука. 
 
 
Компетенција за 
целоживотно учење, 
Комуникација, 
Рад са подацима и 
информацијама, 
Дигитална компетенција. 
Сарадња. 
Естетичка компетенција. 
Одговорно учешће у 
демократском друштву. 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-

дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 
 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
наставна 
средства 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће 
у раду; 
самопроцењива
ње напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 

ангажовање 
ученика на 
часу, 
тестови,  
заинтересов
аност 
ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 

О
бр

аз
ов

ни
 с

та
нд

ар
ди

 

Основни ниво  

Средњи ниво  

 

 

 

 

 

 

 

 

Напредни 
ниво 

Историјско знање: 

ИС.3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одредикојој деценији и веку, историјском периоду припада одређена година, личност и историјски феномен)  
ИС.3.1.2. уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у одговарајућем историјском контексту  
ИС.3.1.3. зна специфичне детаље из националне и опште историје  
ИС.3.1.4. разуме на који начин су повезане појаве из националне, регионалне, опште историје  
ИС.3.1.5. разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости  
ИС.3.1.6. уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које су последице важних историјских дешавања 

Истраживање и тумачење историје: 
ИС.3.2.1. уме да изврши селекцију историјских извора  
ИС.3.2.2. уме да анализира и процени релевантност историјског извора  
ИС.3.2.3. уме да анализира и процени ближе хронолошко порекло извора  
ИС.3.2.4. уме да одреди на основу анализе историјског извора контекст у којем је настао извор и контекст о којем говори извор (идеолошки, културолошки, социјални, политички, географски 
контекст извора)  
ИС.3.2.5. уме да прочита историјске информације у различитим симболичким модалитетима и повеже их са претходним историјским знањем (закључује на основу историјске карте без понуђене 
легенде, упоређује два графикона и закључује о појави)  
ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у тумачењима и изворима који се односе на исту историјску појаву  
ИС.3.2.7. уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјског феномена и да одреди врсту пристрасности (манипулација, пропаганда, стереотип...) 
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Предмет: Историја (додатна настава) Разред: VI Фонд часова: по потреби (36) 
Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1. 
Осно

ви 
проу
чава
ња 

прош
лост

и 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

− временски дефинише средњи век и 
прединдустријско доба на линији времена 

− набраја основне одлике средњег века 
и прединдустријскго доба 

− на карти представља простор средњег 
века и прединдустријског доба 

− набраја историјске изворе који служе 
за проучавање средњег и новог века 

Основне одлике периода средњег 
века и новог века (појмови средњи 
век, нови век, прединдустријско 
доба, хронолошки и просторни 
оквири) 
 
Историјски извори за историју 
средњег века и раног новог века и 
њихова сазнајна вредност (писани 
и материјални). 

Математика. 
Географија. 
Ликовна култура. 
Информатика. 
 
 
Компентенције-решавање 
проблема,рад са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина 
комуникације, компентенција за 
целоживотно учење, 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-

визуелна 
наставна 
средства 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће 
у раду; 
самопроцењива
ње напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 

ангажовање 
ученика на 
часу, тестови,  
заинтересова
ност ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 

2. 
Евро
па, 

Сред
озем
ље и 
српс
ке 

земљ
е у 

рано
м 

сред
ем 

веку 

 
 

 

-наводи најзначајније последице настанка и 
развоја држава у Европи и Средоземљу у раном 
средњем веку 
-на основу датих примера, изводи закључак о 
повезаности националне историје са 
регионалном и европском (на плану политике, 
економских прилика, друштвених и културних 
појава) 
-сагледава значај и улогу истакнутих лилчности 
у датом историјском контексту 
-на историјској карти приказује динамију 
различитих историјских појава и промена 
-на историјској карти лиолоцира правце 
миграција и простор насељен Србима и њиховим 
суседима у раном средњем веку 
-изводи закључак о значају ране српске 
средњовековне државности и наводи најважније 
владарске породице 
-пореди историјске појаве 
-на понуђеним примерима, разликује легенде и 
митове од историјских чињеница, као и 
историјске од легендарних личности; 
-разликује споменике раног средњег века 
-користећи ИКТ, самостално или у групи, 
презентује резултате елементарног истраживања 

Велика сеоба народа и стварање 
нових држава у Европи 
(германска и словенска племена, 
Бугари, Мађари, Викинзи). 
Најзначајније државе раног 
средњег века(христијанизација и 
хришћанска црква, Велики раскол, 
ислам) 
Феудално друштво (структура, 
друштвене категорије, вазални 
односи). 
Српске земље и Балканско 
полуострво (досељавање Срба и 
Хрвата, односи са староседеоцима 
и суседима, формирање српских 
земаља, христијанизација, ширење 
писмености). 
Исткануте личности: Јустинијан, 
Карло Велики, кнез Властимир, 
цар Симеон, Јован Владимир, 
Василије Други, краљ Михаило, 
Ћирило и Методије. 

Српски језик. 
Географија. 
Ликовна култура. 
Музичка култура. 
Веронаука. 
Грађанско васпитање. 
Техника и технологија. 
 
Компетенција за целоживотно учење  
Комуникација  
Рад с подацима и информацијама 
Дигитална компетенција  
Сарадња  
Одговорно учешће у демократском 
друштву  
Естетичка компетенција 
 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 
 
 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
наставна 
средства 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће 
у раду; 
самопроцењива
ње напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 
 
 

ангажовање 
ученика на 
часу, тестови,  
заинтересова
ност ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 
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заснованог на коришћењу одабраних 
историјских извора и литературе 
-повезује визуелне и текстуалне информације са 
одговарајућим историјским контекстом 
(хронолошки, политички, друштвени, културни) 
-наводи основне одлике феудалног друштва; 
-набраја основне карактеристике хришћанства и 
ислама 
-објашњава кључне појмове својим речима 
-развијање интелектуални и креативних 
способности 

                  
3. 

Евро
па, 

Сред
озем
ље  

српс
ке 

земљ
е у 

позн
ом 

сред
њем 
веку 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 

-наводи најзначајније последице настанка и 
развоја држава у Европи и Средоземљу у позном 
средњем веку 
-на основу датих примера, изводи закључак о 
повезаности националне историје са 
регионалном и европском (на плану политике, 
економских прилика, друштвених и културних 
појава) 
-сагледава значај и улогу истакнутих лилчности 
у датом историјском контексту 
-на историјској карти приказује динамију 
различитих историјских појава и промена 
-на историјској карти лиолоцира правце 
миграција и простор насељен Србима и њиховим 
суседима у позном средњем  веку 
-изводи закључак о значају позне српске 
средњовековне државности и наводи најважније 
владарске породице 
-пореди историјске појаве 
-на понуђеним примерима, разликује легенде и 
митове од историјских чињеница, као и 
историјске од легендарних личности; 
-разликује споменике позног средњег века 
-користећи ИКТ, самостално или у групи, 
презентује резултате елементарног истраживања 
заснованог на коришћењу одабраних 
историјских извора и литературе 
-повезује визуелне и текстуалне информације са 
одговарајућим историјским контекстом 
(хронолошки, политички, друштвени, културни) 
-пореди положај и начин живота жене и 
мушкарца, различитих животних доби, 
припаднка постојећих друштвених слојева у 
позном средњем веку 
-објашњава кључне појмове својим речима 

-разликује различите облике државног уређења 
-лоцира на карти ширење српске средњовековне 
државе 
-распознаје кључне културно-историјске 
споменике позног средњег века  

 Државно уређење (типови 
европских монархија; република). 
Суседи и прожимање 
цивилизација и народа 
(хришћанство, ислам, јудаизам, 
Крсташки ратови, најзначајнији 
путописци и њихова путовања и 
њихова путовања – Марко Поло, 
Ибн Батута итд.) 
Српске земље и суседи 
(краљевина и царство, 
деспотовина, аутокефална црква, 
односи са Византијом, Угарском, 
Бугарском, Венецијом, османска 
освајања у југоисточној Европи). 
Свакодневни живот у Европи и 
српским земљама (двор и дворски 
живот, живот на селу и граду – 
занимања, родни односи, 
правоверје и јереси, куга). 
Опште одлике средњовековне 
културе (верски карактер култура, 
витешка култура, културне 
области, школе и универзитети, 
проналасци; писана и визуелна 
култура код Срба-Косовска, о 
краљу Артуру...). 
Истактнуте личност: Фридрих 
Барбароса, Ричард Лавље Срце, 
Саладин, Стефан Немања, Стефан 
Првовенчани, Сава Немањић, 
краљ Милутин, Стефан Душан, 
кнез Лазар, књегиња Милица, 
Твртко Први Котроманић, Стефан 
Лазаревић, деспот Ђорђе, 
султанија Мара, Ђурађ Кастриот 
Скендербег, Балшићи, 
Црнојевићи, Мехмед Други 
Освајач. 

 
Српски језик. 
Географија. 
Ликовна култура. 
Музичка култура. 
Веронаука. 
Грађанско васпитање. 
Техника и технологија. 
 
Компетенција за целоживотно учење  
Комуникација  
Рад с подацима и информацијама 
Дигитална компетенција  
Сарадња  
Одговорно учешће у демократском 
друштву  
Естетичка компетенција. 
Одговоран однос према здрављу. 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 
 
облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 
 
 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
наставна 
средства 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће 
у раду; 
самопроцењива
ње напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 
 
 

ангажовање 
ученика на 
часу, тестови,  
заинтересова
ност ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 
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4. 

Евро
па,  

свет 
и 

српс
ке 

земљ
е у 

рано
м 

ново
м 

веку 
(Пре
динд
устр
ијско 
доба) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

− на основу датих примера, изводи 
закључак о повезаности националне историје са 
регионалном и европском (на плану политике, 
економских прилика, друштвених и културних 
појава) 
− сагледава значај и улогу истакнутих 
лилчности у датом историјском контексту 

− на историјској карти приказује 
динамију различитих историјских појава и 
промена 

− на историјској карти лиолоцира 
правце миграција и простор насељен Србима и 
њиховим суседима у новом веку  веку 

− образлаже најважније последице 
научно-техничких достигнућа у периоду средњег 
и раног новог века 

− илустрије примерима значај 
прожимања различитих цивилизација 

− илуструје примерима важност утицаја 
политичких, привредних, научних и културних 
тековина средњег и раног новог века у 
савременом друштву 

− пореди историјске појаве 

− на понуђеним примерима, разликује 
легенде и митове од историјских чињеница, као 
и историјске од легендарних личности; 
− користећи ИКТ, самостално или у 
групи, презентује резултате елементарног 
истраживања заснованог на коришћењу 
одабраних историјских извора и литературе 

− повезује визуелне и текстуалне 
информације са одговарајућим историјским 
контекстом (хронолошки, политички, 
друштвени, културни) 
 

− најбраја најважнија велика географска 
открића и њихове проналазаче 

− набраја најважнија уметничка и 
научна дела хуманизма и ренесансе 

− уочава узроке настанка реформације и 
објашњава их својим речима 

− разликује карактеристике османског 
државног уређења од европских монархија 
 
 

 Прединдустријско доба 
(хронолошки оквири, научна и 
техничка достигнућа, штампа, 
промене у начину производње, 
банкарство, успон градова –
примери Фиренце, Венеције, 
Антверпена...). 
 
Велика географска открића и 
колонизација (основна обележја 
хуманизма и ренесансе, 
књижевност, политичка мисао, 
промене у свакодневном животу, 
обичаји и веровања – прогон  
«вештица»...). 
 
Реформација и 
противреформација (узроци, 
протестантизам, католичка 
реакција – улога језуита; верски 
сукоби и ратови). 
 
Појава апсолутистичких 
монархија (промене у државном 
уређењу, централизација државе, 
положај владара). 
 
Врхунац моћи Османског царства 
(освајања, држава и друштво). 
 
Живот Срба под османском, 
хабзбуршком и млетачком влашћу 
(обнова Пећке патријаршије; 
мењање верског и културног 
идентитета – исламизација, 
покатоличавање, унијаћење; 
учешће у ратовима, отпори и 
сеобе, положај и привилегије, 
Војна крајина). 
 
Историјске личности: Јохан 
Гутемберг, Изабела Кастиљска, 
Кристифор Колумбо, Фернандо 
Магелан, Леондардо да Винчи, 
Микеланђело Буонароти, Николо 
Макијевели, Никола Коперник, 
Исак Њутн, Мартин Лутер, Карло 
Пети, Филип Други Хабзбуршки, 
Елизабета Прва, Вилијем 
Шекспир, Луј Четрнаети, 
Сулејман Величанствени, 
Мехмед-паша Соколовић, 
Арсеније Трећи Црнојевић, 
Арсеније Четврти Јовановић. 

Српски језик. 
Географија. 
Ликовна култура. 
Музичка култура. 
Веронаука. 
Грађанско васпитање. 
Техника и технологија. 
 
 
Компетенција за целоживотно учење  
Комуникација  
Рад с подацима и информацијама 
Дигитална компетенција  
Сарадња  
Одговорно учешће у демократском 
друштву  
Естетичка компетенција. 
Одговоран однос према здрављу. 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-

дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 
 
 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
наставна 
средства 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће 
у раду; 
самопроцењива
ње напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 
 
 

ангажовање 
ученика на 
часу, тестови,  
заинтересова
ност ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 
  

 

 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво  

Средњи ниво  
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Напредни ниво 

 

Историјско знање: 
ИС.3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одредикојој деценији и веку, историјском периоду припада одређена 
година, личност и историјски феномен)  
ИС.3.1.2. уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у одговарајућем историјском контексту  
ИС.3.1.3. зна специфичне детаље из националне и опште историје  
ИС.3.1.4. разуме на који начин су повезане појаве из националне, регионалне, опште историје  
ИС.3.1.5. разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости  
ИС.3.1.6. уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које су последице важних историјских дешавања 
 

Истраживање и тумачење историје: 
ИС.3.2.1. уме да изврши селекцију историјских извора  
ИС.3.2.2. уме да анализира и процени релевантност историјског извора  
ИС.3.2.3. уме да анализира и процени ближе хронолошко порекло извора  
ИС.3.2.4. уме да одреди на основу анализе историјског извора контекст у којем је настао извор и контекст о којем говори извор (идеолошки, 
културолошки, социјални, политички, географски контекст извора)  
ИС.3.2.5. уме да прочита историјске информације у различитим симболичким модалитетима и повеже их са претходним историјским знањем 
(закључује на основу историјске карте без понуђене легенде, упоређује два графикона и закључује о појави)  
ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у тумачењима и изворима који се односе на исту историјску појаву  
ИС.3.2.7. уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјског феномена и да одреди врсту пристрасности (манипулација, пропаганда, 
стереотип...) 
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Предмет: историја (додатна настава) Разред: VII Фонд часова: по потреби (36)  
Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1. 
Осно

ви 
проу
чава
ња 

прош
лост

и 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5 

❖ одређује временске и просторне 
карактеристике периода од Индустријске 
револуције до завршетка Првог светског рата 

❖ разликује историјске изворе 
карактеристичке за овај периода 

Основне одлике, хронолошки 
и просторни оквири периода 
од 
 Индустријске револуције до 
завршетка Првог светског 
рата. 
Историјски извори за 
изучавање периода од 
Индустријске револуције до 
завршетка Првог светског 
рата и њихова сазнајна 
вредност (материјални, 
писани, аудио и визуелни). 

Географија: упознавање са географским 
пространствима 
Српски језик: упознавање са 
књижевношћу овог периода 
Ликовна култура: историјски извори 
Математика: рачунање времена 
 
 
Компентенција за целоживотно учење,  
рад са подацима и информацијама 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-

визуелна 
наставна 
средства 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће 
у раду; 
самопроцењива
ње напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 
 
 

ангажовање 
ученика на 
часу, 
тестови,  
заинтересов
аност 
ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 
  

 

2. 
Евро
па, 

свет, 
српс
ка 

држа
ва и 
наро
д на 
поче
тку 

инду
стриј
ског 
доба 
(до 

сред
ине 
XIX 
века) 
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❖ доводи у везу узроке и последице 
историјских догађаја, појава и процеса на 
конкретним примерима; 
❖ изводи закључак о повезаности 
националне историје са регионалном и 
европском, на основу датих примера; 
❖ уочава везу између развоја српске 
државности током новог века и савремене српске 
државе; 
❖ сагледа значај и улогу истакнутих 
личности у датом историјском контексту; 
❖ наведе специфичности друштвених 
појава, процеса, политичких идеја, ставова 
појединаца и група насталих у новом веку; 
❖ препознаје основне карактеристике 
различитих идеологија; 
❖ анализира процес настанка модерних 
нација и наводи њихове основне карактеристике; 
❖ уочава утицај и улогу књижевних и 
уметничких дела на формирање националног 
идентитета у прошлости; 
❖ уочава утицај историјских догађаја, 
појава и процеса на прилике у савременом 
друштву; 

Индустријска револуција 
(парна машина и њена 
примена; промене у друштву 
– јачање грађанске и појава 
радничке класе). 
Политичке револуције 
(узроци, последице и 
обележја, европске монархије 
уочи револуција, 
просветитељске идеје, 
примери америчке и 
француске револуције; 
појмови уставности и поделе 
власти, Декларација о 
правима човека и грађанина, 
укидање феудализма). 
Наполеоново доба 
(Наполеонова владавина, 
ратови, тековине, Бечки 
конгрес). 
Свакодневни живот и култура 
(промене у начину живота). 
Источно питање и балкански 
народи (политика великих 
сила, борба балканских 
народа за ослобођење). 

Техника и технологија: индустријска 
револуција 
Физика: индустријска револуција 
Хемија: индустријска револуција 
Математика: проценти, рачунање 
времена 
Географија: упознавање са географским 
карактеристикама и сналажење на карти 
Српски језик: упознавање са 
књижевношћу овог периода, анализа 
извора 
Ликовна култура: Начин живота, 
уместичка дела, архитектура 
Музичка култура: начин живота, 
уметничка дела  и личности 
Грађанско васпитање: основи 
демократије 
Биологија: исхрана становништва овог 
периода 
 
 
Компентенције-решавање проблема, 
рад са подацима и информацијама, 
дигитална компентенција,  
вештина комуникације, 
 компентенција за целоживотно учење, 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 

 
 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
наставна 
средства 

 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће 
у раду; 
самопроцењива
ње напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 

 

ангажовање 
ученика на 
часу, тестови,  
заинтересова
ност ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 
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❖ препознаје историјску подлогу 
савремених институција и друштвених појава 
(грађанска права, парламентаризам, уставност); 
❖ анализирајући дате примере, уочава 
утицај научно-технолошког развоја на промене у 
друштвеним и привредним односима и 
природном окружењу; 
❖ пореди положај и начин живота 
припадника различитих друштвених слојева и 
група у индустријско доба; 
❖ приказује на историјској карти 
динамику различитих историјских појава и 
промена у новом веку; 
❖ уочава историјске промене, 
поређењем политичке карте савременог света са 
историјским картама других епоха; 
❖ пореди информације приказане на 
историјској карти са информацијама датим у 
другим симболичким модалитетима; 
❖ повеже визуелне и текстуалне 
информације са одговарајућим историјским 
контекстом (хронолошки, политички, 
друштвени, културни); 
❖ пореди различите историјске изворе и 
класификује их на основу њихове сазнајне 
вредности; 
❖ анализира и процени ближе 
хронолошко порекло извора на основу садржаја; 
❖ уочава специфичности у тумачењу 
одређених историјских догађаја и појава на 
основу поређења извора различитог порекла; 
❖ уочи пристрасност, пропаганду и 
стереотипе у садржајима историјских извора; 
❖ употреби податке из графикона и 
табела у  
елементарном истраживању; 
❖ презентује, самостално или у групи, 
резултате елементарног истраживања заснованог 
на коришћењу одабраних историјских извора и 
литературе, користећи ИКТ; 
❖ упоређује, анализира и уочава разлике 
између својих и ставова других; 
❖ раздваја битно од небитног у 
историјској нарацији; 
❖ препознаје смисао и сврху неговања 
сећања на важне личности и догађаје из историје 
државе и друштва; 
❖ идентификује историјске споменике у 
локалној средини и учествује у организовању и 
спровођењу заједничких школских активности 
везаних за развој културе сећања 

❖ дефинише значај Индустријске 
револуције и набраја најважније изуме 

❖ набраја најважније карактеристике 
револуција са краја 18. века и почетка 19. века 

❖ познаје карактеристике Наполеонове 
владавине и периода после тога 

❖ дефинише Источно питање 

Живот Срба под османском и 
хабзбуршком влашћу. 
Српска револуција 1804–1835 
(основна обележја, ток Првог 
и Другог српског устанка, 
последице и значај). 
Развој модерне српске државе 
(аутономија Кнежевине 
Србије, успостава државе, 
оснивање образовних и 
културних установа). 
Црна Гора у доба 
владичанства (основна 
обележја државног и 
друштвеног уређења). 
 
Истакнуте личности: Џејмс 
Ват, Волтер, Катарина II, 
Марија Терезија, Робеспјер, 
Наполеон Бонапарта, вожд 
Карађорђе, кнез Милош, 
кнегиња Љубица, Доситеј 
Обрадовић, Вук Караџић, 
прота Матеја Ненадовић, 
Петар I и Петар II Петровић 
Његош, Сава Текелија, 
митрополит Стефан 
Стратимировић. 
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❖ набраја најаважније тековине и 
догађаје српске револуције 

❖ зна одлике Црне Горе у доба 
владичанства 

3. 
Евро
па, 

свет, 
српс
ка 

држа
ва и 
наро
д у 

друг
ој 

поло
вини 
XIX 
века 
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❖ – доводи у везу узроке и последице 
историјских догађаја, појава 

❖ и процеса на конкретним примерима; 
❖ – изводи закључак о повезаности 
националне историје са регионалном и 
европском, на основу датих примера; 
❖ – уочава везу између развоја српске 
државности током новог 

❖ века и савремене српске државе; 

❖ – сагледа значај и улогу истакнутих 
личности у датом историјском контексту; 
❖ – наведе специфичности друштвених 
појава, процеса, политичких идеја, ставова 
појединаца и група насталих у новом веку; 
❖ – препознаје основне карактеристике 
различитих идеологија; 
❖ – анализира процес настанка 
модерних нација и наводи њихове 

❖ основне карактеристике; 
❖ – уочава утицај и улогу књижевних и 
уметничких дела на формирање националног 
идентитета у прошлости; 
❖ – уочава утицај историјских догађаја, 
појава и процеса на прилике у савременом 
друштву; 
❖ – препознаје историјску подлогу 
савремених институција и друштвених појава 
(грађанска права, парламентаризам, уставност); 
❖ – анализирајући дате примере, уочава 
утицај научно-технолошког развоја на промене у 
друштвеним и привредним односима 

❖ и природном окружењу; 
❖ – пореди положај и начин живота 
припадника различитих друштвених слојева и 
група у индустријско доба; 
❖ – приказује на историјској карти 
динамику различитих историјских појава и 
промена у новом веку; 
❖ – уочава историјске промене, 
поређењем политичке карте савременог света са 
историјским картама других епоха; 
❖ – пореди информације приказане на 
историјској карти са информацијама датим у 
другим симболичким модалитетима; 
❖ – повеже визуелне и текстуалне 
информације са одговарајућим 

❖ историјским контекстом (хронолошки, 
политички, друштвени, 
❖ културни); 
❖ – пореди различите историјске изворе 
и класификује их на основу њихове сазнајне 
вредности; 
❖ – анализира и процени ближе 
хронолошко порекло извора на 

❖ основу садржаја; 

Рађање модерних држава, 
међународни односи и кризе 
(револуције 1848/49 – 
„пролеће народа”, политичке 
идеје, настанак модерне 
Италије и Немачке, успон 
САД и грађански рат, борба за 
колоније у Африци и Азији, 
Персија, Индија, Кина, 
опадање Османског царства). 
Промене у привреди, друштву 
и култури (Друга 
индустријска револуција, 
људска права и слободе – 

право гласа, укидање 
робовласништва, положај 
деце и жена; култура, наука, 
образовање, свакодневни 
живот). 
Кнежевина и Краљевина 
Србија и њено окружење 
(развој државних установа и 
политичког живота, 
унутрашња и спољна 
политика, међународно 
признање – Берлински 
конгрес; културна и просветна 
политика, свакодневни живот; 
положај Срба под 
хабзбуршком и османском 
влашћу). 
 
Истакнуте личности: Ђузепе 
Гарибалди, Ото фон Бизмарк, 
Наполеон III,  краљица 
Викторија, Абрахам Линколн, 
Карл Маркс, 
браћа Лимијер, Алфред 
Нобел, кнез Александар 
Карађорђевић, кнез Михаило, 
краљ Милан, краљица 
Наталија и краљ Александар 
Обреновић, књаз Никола 
Петровић, Илија Гарашанин, 
Јован Ристић, Никола Пашић, 
Стојан Новаковић, патријарх 
Јосиф Рајачић, Катарина 
Ивановић, Светозар Милетић, 
Бењамин Калај, Алекса 
Шантић. 

Математика: проценти, рачунање 
времена 
Географија: упознавање са географским 
карактеристикама и сналажење на карти 
Српски језик: упознавање са 
књижевношћу овог периода, анализа 
извора 
Ликовна култура: Начин живота, 
уместичка дела, архитектура 
Музичка култура: начин живота, 
уметничка дела  и личности 

Грађанско васпитање: основи 
демократије 
Биологија: исхрана становништва овог 
периода 
 
Компентенције-решавање проблема, 
рад са подацима и информацијама, 
дигитална компентенција,  
вештина комуникације,  
компентенција за целоживотно учење 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 

семинари и 
реферати 
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 

 
 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
наставна 
средства 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће 
у раду; 
самопроцењива
ње напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 

 

ангажовање 
ученика на 
часу, 
тестови,  
заинтересов
аност 
ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 
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❖ – уочава специфичности у тумачењу 
одређених историјских догађаја и појава на 
основу поређења извора различитог порекла; 
❖ – уочи пристрасност, пропаганду и 
стереотипе у садржајима 

❖ историјских извора; 
❖ – употреби податке из графикона и 
табела у  
❖ елементарном истраживању; 
❖ – презентује, самостално или у групи, 
резултате елементарног 

❖ истраживања заснованог на 
коришћењу одабраних историјских 

❖ извора и литературе, користећи ИКТ; 
❖ – упоређује, анализира и уочава 
разлике између својих и ставова 

❖ других; 
❖ – раздваја битно од небитног у 
историјској нарацији; 
❖ – препознаје смисао и сврху неговања 
сећања на важне личности и догађаје из историје 
државе и друштва; 
❖ – идентификује историјске споменике 
у локалној средини и учествује у организовању и 
спровођењу заједничких школских активности 
везаних за развој културе сећања. 
❖ препознаје и наводи значај 
најаважнијих догађаја европске историје 19. века  
❖ дефинише појам колоније и империје 

❖ разуме одлике окружења Кнежевине и 
Краљевине Србије 

4. 

Евро
па, 

свет, 
српс
ка 

држа
ва и 
наро
д на 
поче
тку 
XX 
века 
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❖ доводи у везу узроке и последице 
историјских догађаја, појава и процеса на 
конкретним примерима; 
❖ изводи закључак о повезаности 
националне историје са регионалном и 
европском, на основу датих примера; 
❖ уочава везу између развоја српске 
државности током новог века и савремене српске 
државе; 
❖ сагледа значај и улогу истакнутих 
личности у датом историјском контексту; 
❖ наведе специфичности друштвених 
појава, процеса, политичких идеја, ставова 
појединаца и група насталих у новом веку; 
❖ препознаје основне карактеристике 
различитих идеологија; 
❖ анализира процес настанка модерних 
нација и наводи њихове основне карактеристике; 
❖ уочава утицај и улогу књижевних и 
уметничких дела на формирање националног 
идентитета у прошлости; 
❖ уочава утицај историјских догађаја, 
појава и процеса на прилике у савременом 
друштву; 
❖ препознаје историјску подлогу 
савремених институција и друштвених појава 
(грађанска права, парламентаризам, уставност); 

Међународни односи и кризе 
(формирање савеза, сукоби 
око колонија, Руско-јапански 
рат, Мароканска криза, 
Анексиона криза, Либијски 
рат, балкански ратови). 
Култура, наука и свакодневни 
живот (Светска изложба у 
Паризу, примена научних 
достигнућа, положај жена). 
Краљевина Србија и њено 
окружење (Мајски преврат, 
политички живот, унутрашња 
и спољна политика; појава 
југословенства, наука, 
култура, свакодневни живот, 
положај Срба под 
аустроугарском и османском 
влашћу, Црна Гора – 
доношење устава, 
проглашење краљевине; 
учешће Србије и Црне Горе у 
балканским ратовима). 
Велики рат (узроци и повод, 
савезништва и фронтови, 
Србија и Црна Гора у рату; 
преломнице, ток и последице 
рата; аспекти рата – 

Техника и технологија: индустријска 
револуција 
Физика: индустријска револуција 
Хемија: индустријска револуција 
Математика: проценти, рачунање 
времена 
Географија: упознавање са географским 
карактеристикама и сналажење на карти 
Српски језик: упознавање са 
књижевношћу овог периода, анализа 
извора 
Ликовна култура: Начин живота, 
уместичка дела, архитектура 
Музичка култура: начин живота, 
уметничка дела  и личности 
Грађанско васпитање: основи 
демократије 
Биологија: исхрана становништва овог 
периода 
 
 
Компентенције-решавање проблема, 
рад са подацима и информацијама, 
дигитална компентенција,  
вештина комуникације,  
компентенција за целоживотно учење, 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 

 
 
 
 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
наставна 
средства 

 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће 
у раду; 
самопроцењива
ње напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 

 

ангажовање 
ученика на 
часу, тестови,  
заинтересова
ност ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 
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❖ анализирајући дате примере, уочава 
утицај научно-технолошког развоја на промене у 
друштвеним и привредним односима и 
природном окружењу; 
❖ пореди положај и начин живота 
припадника различитих друштвених слојева и 
група у индустријско доба; 
❖ приказује на историјској карти 
динамику различитих историјских појава и 
промена у новом веку; 
❖ уочава историјске промене, 
поређењем политичке карте савременог света са 
историјским картама других епоха; 
❖ пореди информације приказане на 
историјској карти са информацијама датим у 
другим симболичким модалитетима; 
❖ повеже визуелне и текстуалне 
информације са одговарајућим историјским 
контекстом (хронолошки, политички, 
друштвени, 
културни); 
❖ пореди различите историјске изворе и 
класификује их на основу њихове сазнајне 
вредности; 
❖ анализира и процени ближе 
хронолошко порекло извора на основу садржаја; 
❖ уочава специфичности у тумачењу 
одређених историјских догађаја и појава на 
основу поређења извора различитог порекла; 
❖ уочи пристрасност, пропаганду и 
стереотипе у садржајима историјских извора; 
❖ употреби податке из графикона и 
табела у  
елементарном истраживању; 
❖ презентује, самостално или у групи, 
резултате елементарног истраживања заснованог 
на коришћењу одабраних историјских 
извора и литературе, користећи ИКТ; 
❖ упоређује, анализира и уочава разлике 
између својих и ставова других; 
❖ раздваја битно од небитног у 
историјској нарацији; 
❖ препознаје смисао и сврху неговања 
сећања на важне личности и догађаје из историје 
државе и друштва; 
❖ идентификује историјске споменике у 
локалној средини и учествује у организовању и 
спровођењу заједничких школских активности 
везаних за развој културе сећања. 
❖ објашњава међународне односе 
између највећих светских сила 

❖ набраја најважнија културна и научна 
достигнућа са почетка 20. века 

❖ препознаје и разликује хронолошки 
најважније догађаје у вези са Краљевином 
Србијом и Црном Гором на почетку 20. века 

❖ наводи узроке, повод и последице 
Великог рада 

технологија рата, пропаганда, 
губици и жртве, глад и 
епидемије; човек у рату – 
живот у позадини и на 
фронту; живот под 
окупацијом и у избеглиштву; 
Велики рат у сећању). 
 
Истакнуте личности: Алберт 
Ајнштајн, Пјер и Марија 
Кири, 
Сигмунд Фројд, Михајло 
Пупин, Никола Тесла, Хенри 
Форд, 
Вилхелм II, Николај II 
Романов, Вудро Вилсон, краљ 
Петар и 
престолонаследник 
Александар Карађорђевић, 
Јован Цвијић, Надежда 
Петровић, Арчибалд Рајс, 
Милунка Савић, Флора Сендс, 
Радомир Путник, Степа 
Степановић, Живојин Мишић, 
Петар Бојовић, Јанко Вукотић, 
Драгутин Димитријевић Апис. 
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❖ влада хронологијом Великог рата и 
најважнијим личностима  

Образовни 
стандарди 

Основни ниво  

Средњи ниво  

Напредни ниво 

Историјско знање: 
ИС.3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одредикојој деценији и веку, историјском периоду припада одређена година, личност и историјски феномен)  
ИС.3.1.2. уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у одговарајућем историјском контексту  
ИС.3.1.3. зна специфичне детаље из националне и опште историје  
ИС.3.1.4. разуме на који начин су повезане појаве из националне, регионалне, опште историје  
ИС.3.1.5. разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости  
ИС.3.1.6. уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које су последице важних историјских дешавања 
 

Истраживање и тумачење историје: 
ИС.3.2.1. уме да изврши селекцију историјских извора  
ИС.3.2.2. уме да анализира и процени релевантност историјског извора  
ИС.3.2.3. уме да анализира и процени ближе хронолошко порекло извора  
ИС.3.2.4. уме да одреди на основу анализе историјског извора контекст у којем је настао извор и контекст о којем говори извор (идеолошки, културолошки, социјални, политички, 
географски контекст извора)  
ИС.3.2.5. уме да прочита историјске информације у различитим симболичким модалитетима и повеже их са претходним историјским знањем (закључује на основу историјске карте без 
понуђене легенде, упоређује два графикона и закључује о појави)  
ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у тумачењима и изворима који се односе на исту историјску појаву  
ИС.3.2.7. уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјског феномена и да одреди врсту пристрасности (манипулација, пропаганда, стереотип...) 
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Предмет: Историја (додатна настава) Разред:VIII Фонд часова: по потреби (34) 

Обл
аст/
Тем
а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.
И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
1. 
Осно
ви 
проу
чава
ња 
про
шлос
ти 
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★ наводи основне особине и 
карактеристике савременог доба;  
★ смешта кључне догађаје, појаве и 
процесе из савремене историје  на временској 
ленти; 
★ уочи динамику различитих 
историјских појава и промена на  историјској 
карти; 
★ набраја врсте историјских извора који 
се користе при проучавању савременог доба; 
★ пореди различите историјске изворе и 
рангира их на основу  њихове сазнајне вредности; 
 

Основне одлике периода од 
завршетка Првог светског рата 
до наших дана.  
 
Историјски извори за 
изучавање периода од 
завршетка Првог  
светског рата до наших дана и 
њихова сазнајна вредност  
(материјални, писани, аудио, 
визуелни, усмена 
сведочанства,  
дигитални) 

Географија 
Српски језик 
Ликовна култура 
Музичка култура 
Техника и технологија 
Информатика 

Грађанско васпитање 
 
 
Компетенција за целоживотно учење 
Комуникација 
Рад с подацима и информацијама 
Дигитална компетенција 
Сарадња  
Одговорно учешће у демократском 
друштву  
 
 
 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
наставна 
средства 
 
 
 
 
 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена стечених 
знања; 
активно учешће у 
раду; 
самопроцењивањ
е напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 
 
 
 
 

  
ангажовањ
е ученика 
на часу, 
тестови,  
заинтересо
ваност 
ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 
  

2. 
Евро
па, 
свет 
и 
српс
ки 
наро
д у 
југос
лове
нској 
држа
ви у 
пери
оду 
изме
ђу 
два 
светс
ка 
рата 
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★ 
образложи утицај историјских 

догађаја, појава и процеса на  савремено 
друштво; 

★ 
идентификује основне карактеристике 

тоталитарних идеологија  и наводи њихове 
последице у историјском и савременом  
контексту; 

★ 
препозна, на примерима из савремене 

историје, важност  поштовањаљудских права; 

★ 
наведе примере како су идеје о родној, 

верској и етничкој  равноправности утицале на 
савремене политичке прилике и  развој друштва; 

★ 
пореди положај и начин живота 

припадника различитих  друштвених група у 
историјском периоду савременог доба; 

★ 
илуструје примерима утицај научно-

технолошког развоја на  промене у друштву, 
економији и природном окружењу; 

★ 
образложи утицај различитих 

друштвено-економских система на  свакодневни 
живот људи, анализирајући дате примере; 

★ 
препозна како су културне 

интеракције, и сарадња различитих  етничких и 
социјалних група утицали на политички, 
друштвени  и привредни живот; 

Последице Великог рата 
(демографски и материјални 
губици,  
одраз рата у друштвеном и 
културном животу, Мировна  
конференција у Паризу – нова 
карта Европе и света). 
Револуције у Русији и Европи 
(узроци, ток и последице). 
Стварање југословенске 
државе (југословенска идеја, 
процес и  
носиоци уједињења, 
међународно признање и 
границе). 
Политичке и друштвено-
економске прилике у Европи и 
свету  
(либералне демократије, 
тоталитарне идеологије, 
економске кризе;  
култура, наука и уметност, 
свакодневни живот). 

Географија 
Српски језик 
Ликовна култура 
Музичка култура 
Техника и технологија 
Информатика 
Грађанско васпитање 
 
Компетенција за целоживотно учење 
Комуникација 
Рад с подацима и информацијама 
Дигитална компетенција 
Сарадња  
Одговорно учешће у демократском 
друштву  
Естетичка компетенција 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 
 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
 
 
 
 
 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена стечених 
знања; 
активно учешће у 
раду; 
самопроцењивањ
е напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 
 
 
 
 
 

ангажовањ
е ученика 
на часу, 
тестови,  
заинтересо
ваност 
ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 
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★ 
наведе примере утицаја спортских и 

уметничких достигнућа на  обликовање 
савременог друштва; 

★ 
идентификује узроке, елементе и 

последице историјских  сукоба и ратова и 
дискутује о могућим начинима превенције  
конфликата; 

★ 
препозна пропаганду, стереотипе и 

идеолошку позицију у  историјском извору и 
формулише став који се супротставља  
манипулацији; 

★ 
критички се односи према 

информацијама из медија користећи  се 
историјским знањима и вештинама; 

★ 
анализира историјске догађаје и појаве 

на основу доступног  аудио-визуелног изворног 
материјала; 

★ 
осмисли, спроведе и презентује 

резултате истраживања заснованог на одабраним 
историјским изворима и литератури,  користећи 
ИКТ; 

★ 
образложи смисао неговања сећања на 

важне догађаје и  личности из историје 
савременог доба; 

★ 
истражи меморијалне споменике у 

локалној средини и учествује  у организовању и 
спровођењу заједничких школских активности  
везаних за развој културе сећања; 

★ 
покаже одговоран однос према 

културно-историјском наслеђу  сопственог и 
других народа; 

★ 
уочи одраз историјских догађаја и 

појава у књижевним и  уметничким делима; 

Југословенска краљевина 
(простор, становништво и 
друштво;  
конституисање државе, 
политички живот; 
међународни положај;  
економске прилике; култура, 
улога двора; национално и 
верско  
питање). 
Истакнуте личности: Николај 
II Романов, Владимир Иљич 
Лењин,  
Роза Луксембург, Александар 
Флеминг, Пабло Пикасо, Волт  
Дизни, Чарли Чаплин, Сергеј 
Ејзенштајн, Бенито Мусолини,  
Адолф Хитлер, Јосиф Стаљин, 
Френклин Рузвелт, 
Александар  
I, Марија, Петар II и Павле 
Карађорђевић, Никола Пашић,  
Стјепан Радић, Милан 
Стојадиновић, Драгиша 
Цветковић, Влатко  
Мачек, Слободан Јовановић, 
Милутин Миланковић, 
Исидора  
Секулић, Ксенија 
Атанасијевић, Милена 
Павловић Барили, Иван  
Мештровић. 

 
 
 
 

 
 
 
 

3. 
Друг
и 
светс
ки 
рат 
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★ 
смешта кључне догађаје, појаве и 

процесе из савремене историје  на временској 
ленти; 

★ 
уочи динамику различитих 

историјских појава и промена на  историјској 
карти; 

★ 
пореди различите историјске изворе и 

рангира их на основу  њихове сазнајне вредности; 

★ 
анализира и процени ближе 

хронолошко порекло извора на  основу садржаја; 

★ 
поредећи различите изворе о истој 

историјској појави или  догађају, анализира 
позицију аутора; 

★ 
доведе у везу узроке и последице 

историјских догађаја, појава и  процеса на 
конкретним примерима; 

★ 
наведе специфичности друштвених 

појава, процеса, политичких  идеја, ставова 
појединаца и група у историјском периоду  
савременог доба; 

★ 
образложи значај и улогу истакнутих 

личности у датом  историјском контексту; 

★ 
уочи елементе континуитета и 

дисконтинуитета српске  државности; 

★ 
изведе закључак о повезаности 

националне историје са  регионалном и светском, 

Свет у рату – узроци, 
међународне кризе, сукоби и 
освајачка  
политика тоталитарних 
држава; почетак и ток рата, 
зараћене  
стране, савезништва, 
фронтови, најважније 
операције, нови начини  
ратовања; ратна свакодневица; 
страдање цивила и ратни 
злочини;  
крај рата, победа 
антифашистичке коалиције. 
Југославија и српски народ у 
рату – улазак у рат, војни 
пораз,  
окупација, подела, 
квислиншке творевине; 
геноцид и злочини;  
устанак, антифашистичка 
борба и грађански рат; војне 
операције,  
живот у рату. 

Географија 
Српски језик 
Ликовна култура 
Музичка култура 
Техника и технологија 
Информатика 
Грађанско васпитање 
 
 

Компетенција за целоживотно учење 
Комуникација 
Рад с подацима и информацијама 
Дигитална компетенција 
Сарадња  
Одговорно учешће у демократском 
друштву  
Естетичка компетенција 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 
 
 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена стечених 
знања; 
активно учешће у 
раду; 
самопроцењивањ
е напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 

ангажовање 
ученика на 
часу, 
тестови,  
заинтересов
аност 
ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 
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на основу датих примера; 

★ 
образложи утицај историјских 

догађаја, појава и процеса на  савремено 
друштво; 

★ 
идентификује основне карактеристике 

тоталитарних идеологија  и наводи њихове 
последице у историјском и савременом  
контексту; 

★ 
препозна,на примерима из савремене 

историје, важност  поштовањаљудских права; 

★ 
наведе примере како су идеје о родној, 

верској и етничкој  равноправности утицале на 
савремене политичке прилике и  развој друштва; 

★ 
пореди положај и начин живота 

припадника различитих  друштвених група у 
историјском периоду савременог доба; 

★ 
илуструје примерима утицај научно-

технолошког развоја на  промене у друштву, 
економији и природном окружењу; 

★ 
образложи утицај различитих 

друштвено-економских система на  свакодневни 
живот људи, анализирајући дате примере; 

★ 
идентификује узроке, елементе и 

последице историјских  сукоба и ратова и 
дискутује о могућим начинима превенције  
конфликата; 

★ 
објасни значење појмова геноцид и 

Холокауст; 

★ 
изрази ставове, засноване на 

историјским аргументима,  уважавајући 
мишљење саговорника; 

★ 
препозна пропаганду, стереотипе и 

идеолошку позицију у  историјском извору и 
формулише став који се супротставља  
манипулацији; 

★ 
критички се односи према 

информацијама из медија користећи  се 
историјским знањима и вештинама; 

★ 
анализира историјске догађаје и појаве 

на основу доступног  аудио-визуелног изворног 
материјала; 

★ 
осмисли, спроведе и презентује 

резултате истраживања заснованог на одабраним 
историјским изворима и литератури,  користећи 
ИКТ; 

★ 
образложи смисао неговања сећања на 

важне догађаје и  личности из историје 
савременог доба; 

★ 
истражи меморијалне споменике у 

локалној средини и учествује  у организовању и 
спровођењу заједничких школских активности  
везаних за развој културе сећања; 

★ 
покаже одговоран однос према 

културно-историјском наслеђу  сопственог и 
других народа; 

★ 
уочи одраз историјских догађаја и 

појава у књижевним и  уметничким делима 

Последице рата – људски и 
материјални губици; 
демографске и  
друштвене промене, 
миграције; уништавање 
културног наслеђа;  
суђења за ратне злочине; 
стварање ОУН. 
Истакнуте личности: 
Френклин Рузвелт, Винстон 
Черчил,  
Јосиф Стаљин, Адолф Хитлер, 
Бенито Мусолини, цар  
Хирохито, Франциско Франко, 
Мао Цедунг, Ана Франк, Петар 
II  
Карађорђевић, Драгољуб 
Михаиловић, Јосип Броз, 
Милан Недић,  
Анте Павелић, Диана 
Будисављевић. 
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★ смешта кључне догађаје, појаве и 
процесе из савремене историје  на временској 
ленти; 
★ уочи динамику различитих 
историјских појава и промена на  историјској 
карти; 
★  пореди различите историјске изворе и 
рангира их на основу  њихове сазнајне вредности; 
★ анализира и процени ближе 
хронолошко порекло извора на  основу садржаја; 
★ поредећи различите изворе о истој 
историјској појави или  догађају, анализира 
позицију аутора; 
★ доведе у везу узроке и последице 
историјских догађаја, појава и  процеса на 
конкретним примерима; 
★ наведе специфичности друштвених 
појава, процеса, политичких  идеја, ставова 

појединаца и група у историјском периоду  
савременог доба; 
★ образложи значај и улогу истакнутих 
личности у датом  историјском контексту; 
★ уочи елементе континуитета и 
дисконтинуитета српске  државности; 
★ изведе закључак о повезаности 
националне историје са  регионалном и светском, 
на основу датих примера; 
★ образложи утицај историјских 
догађаја, појава и процеса на  савремено 
друштво; 
★ идентификује основне карактеристике 
тоталитарних идеологија  и наводи њихове 
последице у историјском и савременом  
контексту; 
★ препозна,на примерима из савремене 
историје, важност  поштовања људских права; 
★ наведе примере како су идеје о родној, 
верској и етничкој  равноправности утицале на 
савремене политичке прилике и  развој друштва; 
★ пореди положај и начин живота 
припадника различитих  друштвених група у 
историјском периоду савременог доба; 
★ илуструје примерима утицај научно-
технолошког развоја на  промене у друштву, 
економији и природном окружењу; 
★ образложи утицај различитих 
друштвено-економских система на  свакодневни 
живот људи, анализирајући дате примере; 
★ препозна како су културне 
интеракције, и сарадња различитих  етничких и 
социјалних група утицали на политички, 
друштвени  и привредни живот; 
★ наведе примере утицаја спортских и 
уметничких достигнућа на  обликовање 
савременог друштва; 
★ идентификује узроке, елементе и 
последице историјских  сукоба и ратова и 
дискутује о могућим начинима превенције  
конфликата; 

  
Свет после Другог светског 
рата – блоковска подела, трка у  
наоружању, глобална 
димензија хладног рата, ратна 
жаришта  
и кризе, деколонизација, 
европске интеграције, покрети  
еманципације – покрети за 
женска и мањинска права, 
антиратни и  
антирасни покрети; научна 
достигнућа, освајање свемира, 
медији,  
популарна култура. 
Југославија и српски народ 
после Другог светског рата – 
изградња  
новог државног и друштвеног 
уређења, једнопартијски 
систем,  
однос власти према 
политичким противницима, 
међународни  
положај, економске и културне 
прилике, самоуправљање,  
несврстаност; свакодневица, 
популарна култура, нове 
тенденције  
у култури. 
Истакнуте личности: Џон 
Кенеди, Никита Хрушчов, 
Махатма  
Ганди, Мартин Лутер Кинг, 
Роза Паркс, Нелсон Мандела, 
Голда  
Меир, Енди Ворхол, Јосип 
Броз, Александар Ранковић, 
Милован  
Ђилас, Иво Андрић, Милош 
Црњански, Александар 
Петровић,  
Мира Траиловић, Душан 
Ковачевић. 
 

Географија 
Српски језик 
Ликовна култура 
Музичка култура 
Техника и технологија 
Информатика 
Грађанско васпитање 
 
Компетенција за целоживотно учење 
Комуникација 
Рад с подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 
Сарадња  
Одговорно учешће у демократском 
друштву  
Естетичка компетенција 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-

дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
 
 
 
 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена стечених 
знања; 
активно учешће у 
раду; 
самопроцењивањ
е напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 
 
 
 
 
 

ангажовањ
е ученика 
на часу, 
тестови,  
заинтересо
ваност 
ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори            
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★ изворе различитог  порекла и сазнајне 
вредности; 
★ изрази ставове, засноване на 
историјским аргументима,  уважавајући 
мишљење саговорника; 
★ препозна пропаганду, стереотипе и 
идеолошку позицију у  историјском извору и 
формулише став који се супротставља  
манипулацији; 
★ критички се односи према 
информацијама из медија користећи  се 
историјским знањима и вештинама; 
★ анализира историјске догађаје и појаве 
на основу доступног  аудио-визуелног изворног 
материјала; 
★ осмисли, спроведе и презентује 
резултате истраживања заснованог на одабраним 
историјским изворима и литератури,  користећи 
ИКТ; 
★ образложи смисао неговања сећања на 
важне догађаје и  личности из историје 
савременог доба; 
★ покаже одговоран однос према 
културно-историјском наслеђу  сопственог и 
других народа; 
★ уочи одраз историјских догађаја и 
појава у књижевним и  уметничким делима 

5. 
Свет, 
Евро
па и 
српс
ка 
држа
ва у 
савр
емен
им 
проц
есим
а 
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★ препозна историјску димензију 
политичких, културних и  технолошких промена 
у савременом свету и Републици Србији. 
★ изведе закључке о узроцима, току и 
последицама ратова  условљених распадом СФРЈ 
користећи изворе различитог  порекла и сазнајне 
вредности;  
★ смешта кључне догађаје, појаве и 
процесе из савремене историје  на временској 
ленти; 
★ уочи динамику различитих 
историјских појава и промена на  историјској 
карти; 
★  пореди различите историјске изворе и 
рангира их на основу  њихове сазнајне вредности; 
★ анализира и процени ближе 
хронолошко порекло извора на  основу садржаја; 
★ поредећи различите изворе о истој 
историјској појави или  догађају, анализира 
позицију аутора; 
★ доведе у везу узроке и последице 
историјских догађаја, појава и  процеса на 
конкретним примерима; 
★ наведе специфичности друштвених 
појава, процеса, политичких  идеја, ставова 
појединаца и група у историјском периоду  
савременог доба; 
★ образложи значај и улогу истакнутих 
личности у датом  историјском контексту; 
★ уочи елементе континуитета и 
дисконтинуитета српске  државности; 

Свет после хладног рата – пад 
Берлинског зида; слом 
комунизма  
у Европи, распад СССР-а, нова 
политичка карта Европе,  
стварање Европске уније, 
доминација САД, локални 
конфликти  
и интервенције великих сила, 
процеси глобализације, 
Четврта  
индустријска револуција 
(дигитални медији, интернет, 
друштвене  
мреже и мобилна телефонија), 
претња тероризма, миграције,  
савремени културни покрети. 
Српски народ на крају 20. и 
почетком 21. века – криза 
СФРЈ  
80-тих година, 
међунационалне тензије, 
увођење вишестраначког  
политичког система, распад 
СФРЈ, грађански рат и 
стварање  
нових држава, 
интернационализација сукоба 
и међународне  
интервенције, економске 
прилике и свакодневни живот, 
ратни  

Географија 
Српски језик 
Ликовна култура 
Музичка култура 
Техника и технологија 
Информатика 
Грађанско васпитање 
 
Компетенција за целоживотно учење 
Комуникација 
Рад с подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 
Сарадња  
Одговорно учешће у демократском 
друштву  
Естетичка компетенција 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 
 
 
 
 
 
 
 
 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
 
 
 
 
 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена стечених 
знања; 
активно учешће у 
раду; 
самопроцењивањ
е напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 

 
 
 
 
 

   
ангажовањ 
е ученика 
на часу, 
тестови,  
заинтересо
ваност 
ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори       
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★ изведе закључак о повезаности 
националне историје са  регионалном и светском, 
на основу датих примера; 
★ образложи утицај историјских 
догађаја, појава и процеса на  савремено 
друштво; 
★ идентификује основне карактеристике 
тоталитарних идеологија  и наводи њихове 
последице у историјском и савременом  
контексту; 
★ препозна,на примерима из савремене 
историје, важност  поштовања људских права; 
★ наведе примере како су идеје о родној, 
верској и етничкој  равноправности утицале на 
савремене политичке прилике и  развој друштва; 
★ пореди положај и начин живота 
припадника различитих  друштвених група у 
историјском периоду савременог доба; 
★ илуструје примерима утицај научно-
технолошког развоја на  промене у друштву, 
економији и природном окружењу; 
★ образложи утицај различитих 
друштвено-економских система на  свакодневни 
живот људи, анализирајући дате примере; 
★ препозна како су културне 
интеракције, и сарадња различитих  етничких и 
социјалних група утицали на политички, 
друштвени  и привредни живот; 
★ наведе примере утицаја спортских и 
уметничких достигнућа на  обликовање 
савременог друштва; 
★ идентификује узроке, елементе и 
последице историјских  сукоба и ратова и 
дискутује о могућим начинима превенције  
конфликата; 
★ изворе различитог  порекла и сазнајне 
вредности; 
★ изрази ставове, засноване на 
историјским аргументима,  уважавајући 
мишљење саговорника; 
★ препозна пропаганду, стереотипе и 
идеолошку позицију у  историјском извору и 
формулише став који се супротставља  
манипулацији; 
★ критички се односи према 
информацијама из медија користећи  се 
историјским знањима и вештинама; 
★ анализира историјске догађаје и појаве 
на основу доступног  аудио-визуелног изворног 
материјала; 
★ осмисли, спроведе и презентује 
резултате истраживања заснованог на одабраним 
историјским изворима и литератури,  користећи 
ИКТ; 
★ образложи смисао неговања сећања на 
важне догађаје и  личности из историје 
савременог доба; 

злочини, страдање цивилног 
становништва, разарање 
културног  
наслеђа, НАТО агресија на 
СРЈ, последице ратова, 
политичке  
промене 2000. године, 
Република Србија као 
самостална држава,  
питање статуса Косова и 
Метохије, односи у региону, 
српски народ  
у дијаспори и региону, процес 
придруживања Европској 
унији,  
култура и спорт. 
Истакнуте личности: Роналд 
Реган, Михаил Горбачов, 
Маргарет  
Тачер, Бил Гејтс, Владимир 
Путин, Ангела Меркел, 
Слободан  
Милошевић, Фрањо Туђман, 
Алија Изетбеговић, Зоран 
Ђинђић,  
Војислав Коштуница. 
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★ покаже одговоран однос према 
културно-историјском наслеђу  сопственог и 
других народа; 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво  

Средњи ниво  

 

 

 

Напредни ниво 

Историјско знање: 
ИС.3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одредикојој деценији и веку, историјском периоду припада одређена 
година, личност и историјски феномен)  
ИС.3.1.2. уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у одговарајућем историјском контексту  
ИС.3.1.3. зна специфичне детаље из националне и опште историје  
ИС.3.1.4. разуме на који начин су повезане појаве из националне, регионалне, опште историје  
ИС.3.1.5. разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости  
ИС.3.1.6. уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које су последице важних историјских дешавања 
 

Истраживање и тумачење историје: 
ИС.3.2.1. уме да изврши селекцију историјских извора  
ИС.3.2.2. уме да анализира и процени релевантност историјског извора  
ИС.3.2.3. уме да анализира и процени ближе хронолошко порекло извора  
ИС.3.2.4. уме да одреди на основу анализе историјског извора контекст у којем је настао извор и контекст о којем говори извор (идеолошки, 
културолошки, социјални, политички, географски контекст извора)  
ИС.3.2.5. уме да прочита историјске информације у различитим симболичким модалитетима и повеже их са претходним историјским знањем 
(закључује на основу историјске карте без понуђене легенде, упоређује два графикона и закључује о појави)  
ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у тумачењима и изворима који се односе на исту историјску појаву  
ИС.3.2.7. уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјског феномена и да одреди врсту пристрасности (манипулација, пропаганда, 
стереотип...) 
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Физика - додатна настава Разред: шести разред 1 час недељно; 34 часова годишње 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

 ЗАДАЦИ  САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви ,исходи/задаци , садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 

диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

I 
К

ре
та

њ
е 

  

IX и 
X 

10 

часо
вa 

- Ученици изводе мерења: 
 и израчунавају брзину равномерног 
кретања(мехура у стакленој цеви са 
водом), 
и израчунавају средњу брзину 
кретања куглице низ коси жлеб.  
Решавају рачунске и графичке 
задатке из равномерног и 
променљивог кретања. 
 

- Равномерно праволинијско кретање 
Променљиво праволинијско кретање-
срења брзина 
Цртање графика брзине и пређеног пута 
равномерног и променљивог 
праволинијског кретања 
 
 
 

Физика и биологија:оријентација 
животиња путем магнетних и 
електричних сила. 
Физика и хемија:оксидација као 
хемијски процес који се дешава при 
сагоревању материје-неуништивост 
материје и њен прелазак у друге облике-
агрегатна стања. 
Физика и географија:облик и рељеф 
Земље и свих планета је одређен 
гравитационим утицајем, топлотним 
деловањем Сунца и усијане магме из 
утробе планета(Земље,...),ерозија је 
процес разградње чврстог копна 
утицајем падавина-кише,града,снега 
поплава   

дијалошка+ 
демонстрациона
, 
илустративна+ 
текстуална+ 
експерименталн
а 
индивидиуални
+групни облик 
рада 

коси жлеб са 
куглицом,цев 
са водом и 
мехуром,штоп
ерица 

Ученици 
изводе:мерење 
и одређивање 
брзине 
равн.кретања 
мехура кроз 
воду,мерење 
брзине 
куглице низ 
коси 
жлеб.Решавају 
задатке  
( рачунске и 
графичке)  
веће тежине из 
равномерног и 
променљивог 
прав.кретања. 

Пратити 
успешност 
извођења 

мерења,сређи
вање 

резултата у 
табеле и 

контролисањ
е решења 
задатака. 

II
 С

ил
а 

X и 
XI 

6 

часо
ва 

- Мерење тежине тела(силе) 
динамометром. 
Изводе занимљиве огледе из 
узајамног 
деловања(електричног,магнетног,ела
стичног и трења). 
Решавају рачунске и графичке 
задатке(тежина тела,издужење опруге 
у зависности од силе истезања). 
 

- Сила као векторска величина 
Мерење силе 
Графичо представљање издужења опруге 
у зависности од силе  

Физика и биологија:у давна времена 
човек је користио за погон снагу 
припитомљених животиња. 
Физика и хемија:за свако кретање 
користимо фосилна горива која 
сагоревају у дају 
топлоту(нафту,угаљ,земни гас),енергију 
воде,ветра. 
геотермалнуенергију,нуклеарну 
енергију а у будућности и фузиону 
енергију. 
Физика и математика:многи појмови у 
физици  представљају физичке величине 
које се претежно мере мерним 
инструментима или мерилима те је 
неопходно знање из математике код 
прерачунавања неких односа-
претварања јединица појединих 
величина у основну јединицу. 

дијалошка+ 
демонстрациона
, 
илустративна+ 
текстуална+ 
експерименталн
а 
индивидиуални
+групни облик 
рада 

динамометри,о
пруге и сталци 

Извођење 
мерења тежине 
тела,експериме
нтално 
одрђивање 
силе 
еластичности 
опруге.Решавај
у рачунске и 
графичке 
задатке(тежин
а тела,сила 
еластичности 
оруге). 

Пратити 
успешност 
извођења 
мерења,сређи
вање 
резултата у 
табеле и 
контролисањ
е решења 
задатака. 
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II
I 

M
eр

eњ
е 

XII,I 

и II 

8 

часо
ва 

Ученици треба да врше мерење : 
-дужине кљунастим 
мерилом,микрометром,мензуром,што
перицом; 
- да сређују резултате, израчунавају 
средњу вредност,дају закључке везано 
за тачност мерења и траже реш. за 
евентуалне грешке. 

Мерење: 
-дужине, 
-одређивање површине, 
-мерење и одређивање запремине и 
-мерење времена. 

Физика и математика:Сила је векторска 
величина и као таква је врло подесна за 
графичко представљање а и тиме 
примену векторског рачуна.сабирање 
сила као вектора. 

дијалошка+ 
демонстрациона
, 
илустративна+ 
текстуална+ 
експерименталн
а 
индивидиуални
+групни облик 
рада 

метри, 
кљунаста 
мерила, 
микрометар, 
мензуре, 
штоперице 

Ученици 
изводе 
занимљиве 
огледе 
предвиђене 
овим 
курсом.Анализ
ирају 
постигнуте 
резултате. 
Решавају 
задатке веће 
тежине (из 
површине, 
запремине и 
времена).  
 

Пратити 
успешност 
извођења 
мерења,сређи
вање 
резултата у 
табеле и 
контролисањ
е решења 
задатака. 

IV
  

М
ас

а 
и 

гу
ст

ин
а 

III и 
IV 

6 

часо
ва 

Ученици самостално врше мерење 
масе тела 
теразијама,кантаром(проверавају 
појаву бестежинско 
стање).Експериментално проверавају 
важење закона инерције. 
Експериментално одређују густину 
чврстих тела-правилног и 
неправилног облика и 
течности,густину течности и мерење 
густине течности. 
Решавају рачунске задатке веће 
тежине из масе,густине ч.тела и 
густине течности. 

Мерење масе 
Закон инерције 
Густина чврстих тела и  
густина течности 

Све природне науке па и физика су 
егзактне науке које се базирају на 
мерењима величина и уочавање 
међусобних односа-законитости што се 
најчешће исказује математичким 
изразима који управо исказују зависност 
поједине величине од осталих а тиме 
показује шта и како треба мерити 
величине које је одређују.Мерење се 
примењује у свим природним наукама 
те је физика врло слична 
биологији,хемији,географији,.. 

дијалошка+ 
демонстрациона
, 
текстуална+ 
експерименталн
а 
 
индивидиуални
+групни облик 
рада 

вага,теразије 
са 
теговима,канта
р 

Ученици 
самостално 
под надзором 
наставника 
врше мерења 
масе и 
одређују 
запремине 
ч.тела,мерење 
масе и 
запремине 
течности 
течности.Изра
чунавају 
запремине, 
резултате 
сређују у 
табеле и врше 
анализу 
резултата 

Пратити 
успешност 
извођења 
мерења,сређи
вање 
резултата у 
табеле и 
контролисањ
е решења 
задатака. 

V
  

П
ри

ти
са

к 

 V и 
VI 

4 

часа 

Ученици експериментално 
проверавају зависност притиска од 
силе и површине,Паскалов 
закон,хидростатички притисак-
деловање,зависност истог од висине 
стуба течности и од 
густине,атмосферски притисак-
деловање и свим правцима,силу 
потиска. 
Решавају зад веће тежине-притисак 
чвр тела. 

Притисак чврстих тела 
Паскалов закон 
Хидростатички притисак 
Атмосферски притисак 

Физика и хемија:хемија је наука која 
испитује хемијске појаве користећи се 
мерењем и масе  и густине 
супстанција(у било ком агрегатном 
стању-чврстом,течном или гасовитом)и 
на тај начин доказује о којој 
супстанцији је реч.   

дијалошка+ 
демонстрациона
, 
текстуална+ 
експерименталн
а 
индивидиуални
+групни облик 
рада 

Динамометар,в
ага,манометар,
сталак са 
опругом и 
посудом,посуд
а са преливном 
цеви. 

Ученици врше 
мерења масе и 
тежине(силе),и
зрачунавају 
притисак 
ч.тела.Провера
вају Паскалов 
закон,хидроста
тички 
притисак,закон 
спојених 
судова,атмосф
ерски притисак 
и Архимедов 
закон 

Пратити 
успешност 
извођења 
мерења,сређи
вање 
резултата у 
табеле и 
контролисањ
е решења 
задатака 
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Физика - додатна настава Разред: седми разред 1 час недељно; 34 часа годишње 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

 ИСХОДИ  САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

I 
К

ре
та

њ
е 

и 
си

ла
 

IX,X 

и XI 

13 

часо
ва 

Ученици изводе огледе са часова 
обраде: 
-одређ вредн убрзања за задате нагибе 
стрме равни 
-провера важења III и II Њутновог 
закона(зависност убрзања од силе и 
масе тела). 
Решавају рачунске и графичке задатке-
убрзање,брзина и пређени пут 
равномерно убрзаног и равномерно 
успореног кретања 

Равномерно променљиво 
праволинијско кретање 
(v,s,t) 
II Њутнов закон 
III Њутнов закон 

Физика и математика:било које кретање је 
одређено пређеним путем(дужином)и 
временом као и брзином кретањ те је 
немогуће израчунати било коју величину 
без познавања математике тј.примене 
рачуна.Затим величине-пређени пут и 
брзина кретања се најчешће приказују 
графички те је неопходно познавање знања 
из геометрије.А код задатака вишег нивоа 
неопходна је примена знања из векторског 
рачуна-слагање брзина(њихово сабирање и 
одузимање као вектора).Поготово код 
задатак везаних за Други њутнов закон где 
имамо и силу и убрзање као векторске 
величине. 

дијалошка+демо
нстрациона+тек
стуална+графич
ка+експеримент
ална 
 
индивидуални+г
рупни облик 
рада 

коси 
жлеб,куглица(ко
лица),штопериц
е,динамометар,б
алон на 
колицима,Сегне
рово коло 

Ученици 
експериментално  
проверавају 
важење 
предвиђених 
законитости.Реша
вају рачунске и 
графичке задатке 
веће тежине 

Пратити 
успешност 
решавања 
задатака и 
извођења 
огледа.Скрета
ти пажњу на 
грешке и 
инсистирати 
на њиховом 
образложењу 
резултата и 
на 
закључцима. 

II
 К

ре
та

њ
е 

те
ла

 у
 г

ра
ви

т.
по

љ
у 

С
ил

а 
тр

ењ
а 

XI и 
XII 

5 

часо
вa 

Ученици демонстрирају 
огледе:бестежинско стање,слободан 
пад,хитац(хоризонталан,коси,вертикал
ан хитац). 
Решавање задатака из дате 
проблематике. 

Кретање тела у гравитационом 
пољу: 
-слободан пад, 
-вертикални хитац(навише и 
наниже) 
 

Физика и географија:Облик Земље и свих 
планета и звезда је одређен гравитацијом-
силом теже која као привлачна сила 
обликује та тела привлачећи материју ка 
средишту тела задајући им најчешће облик 
лопте-кугле.Из тих разлога сва тела без 
ослонца падају услед силе теже и крећу се 
на већ изучаване начине-или убрзано или 
успорено или равномерно 
Физика и билогија:Климатске зоне су 
одређене гографскиом ширином а она 
одређује количину сунчеве енергије-
топлоте која неопходна за живот биљака и 
животиња. 
Физика и математикаСила трења као и сила 
отпора средине омета  кретање али и 
помаже телу да се заустави-отуда је врло 
пожељно знање векторског рачуна и 
графичко представљање сила које делују на 
тело као и њихово израчунавање-сабирање 
и одузимање. 

дијалошка+демо
нстрациона+тек
стуална+графич
ка+експеримент
ална 
 
индивидуални+г
рупни облик 
рада 

Динамометар(ка
нтар),штопериц
а 

Ученици 
демонстрирају 
огледе:слободан 
пад,вертикални,к
оси и 
хоризонтални 
хитац.Реш зад 
веће тежине из 
слоб пада и 
вертикалног хица. 

Пратити 
успешност 
реш зад и 
извођења 
огледа.Скрета
ти пажњу на 
грешке и 
инсистирати 
на њиховом 
образложењу 
резу и на 
закључцима. 
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II
I 

Ра
вн

от
еж

а 
XII и 

I 

4 

часо
ва 

 

Ученици експериментално проверавају 
зависност силе од тежине тела и врсте 
тела која се додирују.као и зависност 
силе отпора средине од 
брзине,површине попречног пресека и 
облика тела. 
Коришћењем графичке методе и 
Питагорине теореме ученици слажу 
силе под углом и одређују резултујућу 
силу. 
Ученици експериментално проверавају 
зависност момента силе од силе и 
крака силе. 
Ученици решавају задатке из слагања и 
разлагања сила,момента сила,полуге у 
равнотежи. 
Ученици експериментално проверавају 
Архимедов закон 

Слагање и разлагање сила 
Сила трења и отпора средине 
Момент сила 
Полуга у равнотежи 
Архимедов закон 
Пливање тела 

Физика и математика:Графичко 
представљање силе,момента силе као 
вектора и њихово сабирање и одузимање.У 
другом делу теме се сусрећемо са силом 
потиска која је продукт деловања средине 
на тело које се у њој нађе а узрок њеног 
дејства је тежња средине да га истисне у 
најкраћем правцу према граници-површини 
средине-воде,течности. 

дијалошка+демо
нстрациона+тек
стуална+графич
ка+експеримент
ална 
 
индивидуални+г
рупни облик 
рада 

Дрвени квадри 
од различитих 
материјала,разл
ичите 
подлоге,динамо
метри,тела(кугл
е,плоче) 
различитих 
облика и 
величине 
Статив са 
динамометром,п
осудом са 
преливном цеви 
и мензуром 

Ученици 
демонстрирају 
огледе:сила 
трења,сила 
отпора 
средине,момент 
силе,полуга. 
Решавају 
рачунске и 
графичке задатке 
веће тежине из 
дате 
проблематике 
Решавање 
задатака из силе 
потиска веће 
тежине 

Пратити 
успешност 
решавања 
задатака и 
извођења 
огледа.Скрета
ти пажњу на 
грешке и 
инсистирати 
на њиховом 
образложењу 
резултата и 
на 
закључцима. 

IV
 Р

ад
,с

на
га

 и
 е

не
рг

иј
а 

II,III 

и IV 

8 

часо
ва 

Ученици експериментално 
проверавају:зависност рада од силе и 
пута,зависност кинетичке енергије од 
масе и врзине тела,зависност 
потенцијалне енергије од тежине тела 
и висине као и важење закона ен. 
Решавају рачунске веће тежине задатке 
из дате проблематике. 

Рад 
Снага 
Коефицијент корисног дејства 
Енергија-кинетичка и 
потенцијална 
Закон одржања енергије 

Физика и математика:Механика је наука о 
кретању-узроцима кретања(силе),врсте 
кретања(равномерна,убрзана,успорена,),обл
ик 
кретања(прволинијско,криволинијско),енер
гији као извору силе,снази као брзини 
трошења енергије или брзини вршења 
рада,коефицијенту корисног 
дејства(штетности машине). 
Физика и техничко образовање:Како се 
рад,снага и енергија неке машине  може 
преносити са тела на тело-
зупчаницима,ланчаницима,полугама,фрикц
ијом,... 

дијалошка+демо
нстрациона+тек
стуална+експер
иментална 
 
индивидуални+г
рупни облик 
рада 

Коси 
жлеб,куглица(ко
лица),статив са 
тегом и 
оловком,Максве
лов 
точак,клатно 

Ученици изводе 
огледе:из 
рада,снаге,коефиц
ијента корисног 
дејства,кинетичке 
и потенцијалне 
енергије и закона 
одржања. 

Пратити 
успешност 
решавања 
задатака и 
извођења 
огледа.Скрета
ти пажњу на 
грешке и 
инсистирати 
на њиховом 
образложењу 
резултата и 
на 
закључцима. 

V
 Т

оп
ло

тн
е 

по
ја

ве
 

V и 

VI 

6. 

часа 

Ученици изводе занимљиве 
огледе:мерење температуре 
воде(хладне,топле и мешавине воде)-
топлотна размена,демонстрирају 
преношење топлоте-
провођењем,струјањем и 
зрачење.Испитују зависност количине 
топлоте од масе,врсте супстанције и 
температурског 
интервала.Демонстрирају фазне 
прелазе-
топљење,конденз,испар,кондензација,с
ублимација. 
Решавају задатке веће тежине из 
количине топлоте. 

Унутрашња енергија и 
температура-средња кинетичка 
енергија 
Мерење температуре 
Топлотна размена 
Количина топлоте 
Фазни прелази 
 

Физика и хемија:све топлотне појаве су 
уско везане и за хемијске промене материје-
промене облика,промене грађе-
састава,...Физика и биологија:биолошки 
процеси унутар организма или тела биљке 
су одређени разменом енергије-топлоте све 
до нивоа ћелије-чим дође до поремећаја 
настаје топлотни дисбаланс а то се 
одражава кроз разна обољења ткива или 
читавог организма.Глобалне појаве-
глобално отопљавање утиче на живот на 
планети Земљи,учесталост земљотреса и 
изливање вулкана како утичу на климу и 
живот.Физика и географија:Како топлотни 
процеси(загревање Земље од стране 
Сунца,као и глобално загревање утичу на 
промену климе на Земљи,изливање вулкана 
утиче на климу и рељеф) 

дијалошка+демо
нстрациона+тек
стуална+експер
иментална 
 
индивидуални+г
рупни облик 
рада 

Термометри,пос
уде,различите 
течности,олово,
металне 
шипке,свеће,ста
клене цеви-
епруветекугла и 
прстен,извор 
топлоте-решо. 

Уч.изводе разне 
огледе-мерење 
температуре,проц
есе топлотне 
размене,фазне 
прелазе,експ 
проверавају 
зависност 
количине топлоте 
од масе,врсте 
течности и 
температуре. 
Реш рач и графе 
задатке-кол топл 
у зав од темп. 

Пратити 
успешност 
решавања 
задатака и 
извођења 
огледа.Скрета
ти пажњу на 
грешке и 
инсистирати 
на њиховом 
образложењу 
резултата и 
на 
закључцима. 
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Физика - додатна настава Разред: осми разред 1 час недељно; 34 часа годишње 

Облас
т/Тем
а 

 

Трај. 
прогр.
(бр.ча
сова) 

ИСХОДИ  САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

I 
О

сц
ил

ат
ор

но
 и

 т
ал

ас
но

 к
ре

та
њ

е 

IX 

6. 

часова 

Ученици одређују брзину 
звука помоћу звучника и 
штоперице постављањем 
извора и микрофона на 
различита растојања. 
Ученици помоћу видео 
записа анализирају 
различите звучне појаве-
Доплеров ефекат, појаву 
резонанције, и других. 
Помоћу микроскопа 
посматрају ситне предмете. 

-Феномен Доплеровог 
ефекта 
-Ултразвук 
-Проблеми буке 
-Резонанција 
-Одређивање брзине звука 
у ваздуху 
-Видео запис о различитим 
светлосним појавама 

Физика и музичка култура: Звук као појава 
је свеприсутан-говор, музика, певање,... На 
часовима физике могу се демонстрирати 
звуци са разних инструмената-дувачких, 
гудачких, ударачких, трзачких, и на тај 
начин ученицима показати како настаје звук 
и од чега зависи висина звука. Звучном 
виљушком и посудом са водом показати на 
часу музичког како висина звука зависи од 
количине воде у посуди-тј. од висине 
ваздушног стуба у посуди. Да је висина 
звука одређена његовом фреквенцијом а да 
је јачина звука одређена енергијом звучног 
таласа, амплитудом. Да боја звука зависи од 
облика отвора звучне кутије и материјала од 
чега је зв. кутија. 
Физика и математика: потврда кроз разне 
задатке. 

Дијалошка 
+демонстрацион
а+илустративна+
експериментална 
 
Индивидуални+г
рупни рад 

Извори 
звука,микрофони,,из
вори 
струје,штоперице,ме
тарске 
траке,микроскопи,те
лескопи. 

Ученици уз помоћ 
наставника 
демонстрирају 
огледе бележе 
резултате и доносе 
закључке о 
наведеним 
појавама. Решавају 
рачунске задатке: 
одређивање брзине 
звука 

Пратити успешност 
решавања задатака и 
извођења 
огледа.Скретати 
пажњу на грешке и 
инсистирати на 
њиховом образложењу 
резултата и на 
закључцима. 

II
 С

ве
тл

ос
не

 п
ој

ав
е 

X 

6 

часова 

Ученици демонстрирају 
занимљиве огледе из 
оптике:праволинијско 
кретање светлости, појаву 
сенке, тоталну рефлексију, 
одбијање и преламање 
светлости, добијање ликова 
код сферних огледала и 
сочива. Решавају рачунске 
и графичке задатке веће 
тежине из оптике. 
 

-Праволинијско 
простирање светлости 
-Равно огледало 
Закон одбијања 
-Сферно огледало 
-Геометријска 
конструкција ликова код 
огледала 
-Ппреламање светлости 
Оптичка плоча и призма 
Сочива 
-Геометријска 
конструкција ликова код 
сочива 

Физика и Ликовна култура: Да су боје 
одређене фреквенцијом светлосног тј. 
елеккромагнетног таласа. Црвена је највеће 
тал дужине али најмање фреквенције а да је 
љубичаста боја најмање фреквенције а 
најкраће таласне дужине. Да бела светлост 
може призмом да се разложи на боје-дуга у 
природи је разлагање сунчеве беле 
светлости на боје-које се одвија унутар капи 
кише високо у атмосфери. Демонстрирати 
помоћу летвице и круга обојеног бојама да 
при великој брзини окретања круга боје 
нестају зато што наше око не може тако брзо 
раликовати боје које у око упадају па 
добијамо утисак да је круг бео. 
Физика и математика:потврда кроз разне 
рачунске задатке. Геометрија. 

дијалошка+демо
нстрациона+гра
фичка+илустрат
ивна+експериме
нтална 
 
ндивидуални + 
групни облик 
рада 

Извори 
светлости(свеће,ласе
ри),мрачна 
комора,равна и 
сферна 
огледала,оптичке 
плоче,оптичка 
призма,сочива и 
оптички 
инструменти. 

Ученици уз помоћ 
наставника 
демонстрирају 
огледе бележе 
резултате и доносе 
закључке о 
наведеним 
појавама. Решавају 
рачунске задатке: 
одређивање жижне 
даљине, сферног 
огледала и сочива, 
оптичке јачине 
сочива-увећање. 

Пратити успешност 
решавања задатака и 
извођења 
огледа.Скретати 
пажњу на грешке и 
инсистирати на 
њиховом образложењу 
резултата и на 
закључцима. 

II
I 

Ел
ек

тр
ич

но
 п

ољ
е 

XI 

4 

часова 

Ученици демонстрирају 
занимљиве огледе из: 
електростатичка 
индукција, ел.пражњење у 
гасним цевима, ел. поље-
метална кугла са папирним 
перлицама. 
Решавање рачунских и 
графичких задатака веће 
тежине из ел.силе и ел 
поља,рачунских задатака 
из ел.потенцијалаи 
напона,рад у ел.пољу и 
ел.капацитета. 

-Јачина електричне силе-
Кулонов закон 
-Јачина електричног поља 
-Електрични потенцијал и 
ел.напон 
-Рад у ел.пољу 
-Електрични капацитет 
 

Физика и математика:примена рачуна са 
степенима и децималним бројевима.Као и 
коришћење система једначина.Геометрија. 

дијалошка+демо
нстрациона+гра
фичка+илустрат
ивна+експериме
нтална 
 
ндивидуални + 
групни облик 
рада 

Електростатичка 
машина,Круксове 
цеви,мет.кугла са 
перлицама,електроф
ор,пластична и 
металн плочаст и 
крзно,плочасти 
кондензатор 

Ученици 
демонстрирају 
предвиђене огледе. 
Решавају рачунске 
и графичке задатке 
веће тежине: 
Кулонов закон, ел. 
Поље (уз употребу 
Питагорине 
теореме), ел. 
потенцијала и 
напона, рад у ел. 
пољу, ел. 
капацитет. 

Пратити успешност 
решавања задатака и 
извођења 
огледа.Скретати 
пажњу на грешке и 
инсистирати на 
њиховом образложењу 
резултата и на 
закључцима. 
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IV
 Е

ле
кт

ри
чн

а 
ст

ру
ја

 

XII,I и 
II 

12 

часовa 

Ученици експериментално 
проверавају важење: закона 
ел.отпора од дужине, врсте 
и површине попречног 
пресека проводника, 
Омовог закона, првог 
Кирхофовог правила, рада 
ел.струје од напона, јачине 
ел.струје и времена, 
Џуловог закона. 
Демонстрирају претварање 
ел.енергије у друге облике. 
Решавају задатке веће 
тежине рачунског и 
графичког типа из дате 
проблематике. 

-Електрична струја-
проводници и изолатори 
-Јачина електричне струје 
-Електрично коло-
електромоторна сила 
-Деловање ел.струје 
-Закон ел.отпора 
-Омов закон за део кола 
-Омов закон за цело коло 
-Рад ел.струје 
-Електрична снага 
-Џулов закон 

Физика и математика: примена математике-
рачун са децималним бројевима и 
степенима. Као и решавање система 
једначина. Графичко представљање 
зависности неких величина од других. 
Физика и техничка култура: склапање 
простих и сложених кола-склапање редне, 
паралелне и комбиноване везе потрошача-
отпорника, коришћење мерних 
инструмената-амперметара, волтметара. 
Прављење неких простих машина или 
робота који би били погоњени 
електромоторима-дизалице, мешалице,... 

дијалошка+демо
нстрациона+гра
фичка+илустрат
ивна+експериме
нтална 
 
ндивидуални + 
групни облик 
рада 

Амперметри,волтмет
ри,отпорници,провод
ници(различите 
дужине,врсте и 
површине попречног 
пресека),грејач-
решо,термометар,шт
оперица,сијалица,сир
ена,електромотор,ел
ектромагнет,посуда 
са 
електролитом,сталак 
са проводником веће 
дебљине 

Ученици 
демонстрирају 
огледе: Омов 
закон, прво 
К.правило, закон 
ел.отпора, 
деловање ел.струје, 
Џулов закон. 
Решавају рачунске 
и графичке задатке 
веће тежине из дате 
проблематике. 

Пратити успешност 
решавања задатака и 
извођења 
огледа.Скретати 
пажњу на грешке и 
инсистирати на 
њиховом образложењу 
резултата и на 
закључцима. 

V
 M

аг
не

тн
о 

по
љ

е 

III 

4 часа 

Ученици демонстрирају 
занимљиве огледе из 
магнетизма: Ерстедов 
оглед (правило десне руке) 
карактеристике магнетног 
поља (правол. проводник 
са картоном и гвозденим 
опиљцима), појаву 
магнетне индукције, 
магнетне силе код сталних 
магнета (пластична плоча 
и опиљци), деловање 
магн.поља на проводник са 
струјом-принцип рада ел. 
мотора. Решавање задатака 
веће тежине рачунским 
путем и путем илустрација 
из дате проблематике. 

Ерстедов оглед 
Магнетна индукција 
Деловање магнетног поља 
на проводник са струјом-
принцип рада 
електромотора 
 
 

Физика и техничка култура: Прављење 
електромагнета-електромагнетних 
дизалица, ел.звона, ел.сирене, ел.зујалице, 
па чак и мерних инструмената-волтметара, 
амперметара, ватметара,.. 

дијалошка+демо
нстрациона+гра
фичка+илустрат
ивна+експериме
нтална 
 
ндивидуални + 
групни облик 
рада 

Потковичасти и 
плочасти магнет, 
електромагнет, 
магнетна игла, 
електрично коло, 
картон, гвоздени 
опиљци, извор 
ел.струје 

Ученици 
демонстрирају 
огледе из 
магнетизма: 
Ерстедов оглед-
проверавају 
важење правила 
десне руке, 
карактеристике 
магнетног поља, 
демонстрирају 
појаву магнетна 
индукција, 
деловање м. поља 
на проводник са 
струјом-
проверавају 
правило леве руке-
принцип рада 
електромотора. 
Решавају задатке 
рачунског и 
илустративног 
типа из дате 
проблематике. 

Пратити успешност 
решавања задатака и 
извођења 
огледа.Скретати 
пажњу на грешке и 
инсистирати на 
њиховом образложењу 
резултата и на 
закључцима. 

V
I 

Е
ле

м
ен

ти
 

ат
ом

ск
е 

и 
ну

кл
еа

рн
е 

ф
из

ик
е 

V 

2 часа 

Решавање задатака из 
радиоактивности.Ученици 
на трибини отворено 
разговарају о проблемима 
радиоактивности,о 
проблему све већег 
недостатка енергије и све 
веће потребе за нуклеарном 
енергијом,проблемима 
складиштења нуклеарног 
отпада и нуклеарног 
загађења. 

Радиоактивност(алфа и 
бета распад) 
Нуклеарна енергија-њено 
добијање и коришћење 
Нуклеарно загађење 

 

дијалошка+илус
тративна+експер
иментална 
 
ндивидуални 
облик рада 

Слајдови,филмови и 
илустрације. 

Ученици 
међусобно 
расправљају о 
добијању и 
коришћењу 
нуклеарне енергије 
о проблемима 
складиштења 
нуклеарног отпада. 

Пратити њихову 
дискусију и 
правовремено их 
усмеравати да би 
дошли до очекиваних 
закључака. 
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ПРЕДМЕТ  Хемија  - додатна настава ОСМИ РАЗРЕД               БРОЈ ЧАСОВА: НЕДЕЉНО - 2      ГОДИШЊЕ – 68 

Исходи Наставна тема Садржај Стандарди Начин реализације Активност ученика 

Облици
рада 

Методе
рада 

Наставна 
средства 

– правилно рукује лабораторијским 
посуђем, прибором и 
супстанцама, и показује одговоран однос 
према здрављу и 
животној средини; 
– изведе експеримент према датом 
упутству, табеларно и графички 
прикаже податке, формулише објашњења 
и изведе закључке; 
– наведе заступљеност метала и 
неметала, неорганских и 
органских једињења у живој и неживој 
природи; 
– испита и опише физичка својства 
метала и неметала, и повеже их 
с њиховом практичном применом; 
– испита и опише хемијска својства 
метала и неметала, и објасни 
их на основу структуре атома и положаја 
елемената у Периодном 
систему; 
– напише формуле и именује оксиде, 
киселине, базе и соли; 
– испита, опише и објасни својства 
оксида, неорганских 
киселина, база и соли, препозна на 
основу формуле или назива 
представнике ових једињења у 
свакодневном животу и повеже 
њихова својства са практичном 
применом; 
– напише и тумачи једначине хемијских 
реакција метала и 
неметала; 
– разликује својства неорганских и 
органских супстанци и 
објашњава разлику на основу њихових 
структура; 
– препозна физичке и хемијске промене 
неорганских и органских 
супстанци у окружењу, и представи 
хемијске промене хемијским 
једначинама; 
– напише формуле и именује 
представнике класа органских 
једињења имајући у виду структурну 
изомерију; 
– разликује органске супстанце са 
аспекта чиста супстанца и 
смеша, величина молекула, структура, 
порекло и то повезује са 
њиховом улогом и применом; 
– испита, опише и објасни физичка и 
хемијска својства 

МЕТАЛИ, 
ОКСИДИ И 
ХИДРОКСИДИ 

Метали у неживој и живој природи. 
Општа физичка и хемијска својства метала. 
Алкални и земноалкални метали. 
Гвожђе, бакар, алуминијум, олово и цинк, њихове легуре и 
практична примена. 
Оксиди метала и хидроксиди, својства и примена. 
Демонстрациони огледи: 
реакција Na, K, Mg и Ca са водом; реакција MgO и CaO са 
водом и испитивање својстава насталог раствора помоћу 
лакмус-хартије; испитивање електропроводљивости 
раствора натријум-хидроксида. 
Лабораторијска вежба I: испитивање физичких својстава 
метала реакцији метала са киселинама 

ХЕ.2.2.1.  
ХЕ.2.2.2.  
ХЕ.3.2.4.  

-фронтални, групни, индивидуални 
 
-монолошка, дијалошка, 
демонстративна,  
 
-уџбеник, радна свеска, шеме, -
илустрације,прибор и материјал за 
огледе 
 

-посматрање 
-бележење 
-постављање питања, 
дискусија 
-извођење закључака 
-уочавање 
правилности међу 
прикупљеним 
подацима, извођење 
огледа 

НЕМЕТАЛИ, 
ОКСИДИ И 
КИСЕЛИНЕ 

Неметали у неживој и живој природи. 
Општа физичка и хемијска својства неметала. 
Халогени елементи, 
сумпор, азот, фосфор и угљеник. 
Оксиди неметала и киселине, својства и примена. 
Демонстрациони огледи: 
добијање сумпор(IV) -оксида и испитивање његових 
својстава; разблаживање концентроване сумпорне киселине; 
добијање угљеник(IV)-оксида и испитивање његових 
својстава; 
испитивање електропроводљивости дестиловане воде и 
хлороводоничне киселине; 
доказивање базних својстава воденог раствора амонијака. 
Лабораторијска вежба II: 
испитивање физичких својстава неметала. 
Лабораторијска вежба III: 
доказивање киселости неорганских киселина помоћу лакмус 
хартије 

ХЕ.2.2.3.  
ХЕ.2.2.4. 
ХЕ.3.2.1. 
ХЕ.3.2.2. 
ХЕ.3.2.3. 

- фронтални,  групни, индивидуални 
 
-монолошка, дијалошка, 
демонстративна, експеримен-
лабораторијска 
 
- уџбеник, радна свеска, шеме, -
илустрације, хемијске супстанце, -
хемијски прибор и посуђе 

 
 
 

-посматрање 
-бележење 
-мерење 
-постављање питања, 
дискусија 
-извођење закључака 
-извођење огледа 

 
 

СОЛИ Добијање соли. 
Формуле соли и називи. Дисоцијација соли. 
Физичка и хемијска својства соли. 
Примена соли. 
Демонстрациони огледи: 
реакција неутрализације хлороводоничне киселине и 
раствора натријум-хидроксида; 
реакција између метала и киселине; хемијске реакције соли: 
између калцијум-карбоната и хлороводоничне киселине, 
раствора гвожђе(III)-хлорида и натријум-хидроксида, 
раствора сребро- нитрата и натријум-хлорида. 
Лабораторијска вежба IV: добијање соли и испитивање 
растворљивости различитих соли у води; добијање баријум- 
сулфата; доказивање угљеник(IV)-оксида и 
настајањекалијум хлорида 

ХЕ.2.6.1. 
ХЕ.2.5.2. 
ХЕ.3.2.5. 
ХЕ.3.2.6. 

. 

- монолошка, дијалошка, 
демонстративна, експериментално-
лабораторијска 
 
-фронтални, индивидуални, групни, 
рад у пару 

 
 

-уџбеник, радна свеска, модели, шеме,  
ПСЕ, хемијске супстанце, -хемијски 
прибор и посуђе 

 
 

 

-извођење огледа 
-бележење резултата 
-извођење закључака 
-припремање 
извештаја о 
експерименталном 
раду 
-дискусија 
-постављање питања 
 

ОРГАНСКА 
ЈЕДИЊЕЊА И 
ЊИХОВА 
ОПШТА 
СВОЈСТВА 

Својства атома угљеникa и многобројност органских 
једињења. 
Функционалне групе и класе органских једињења. 
Општа својства органских једињења. 
Демонстрациони огледи: 
упоређивање својстава органских и неорганских једињења 
доказивање угљеника у органским супстанцама 

ХЕ.3.3.1. 
 
 
 
 
 
 

- монолошка, дијалошка, 
демонстративна, експериментално-
лабораторијска 
-фронтални, индивидуални, групни, 
рад у пару 
- Уџбеник, радна свеска, модели, 
шеме,  ПСЕ 

-бележење резултата 
 -извођење закључака 
-припремање 
извештаја о 
експерименталном 
раду 
-дискусија, 
-меморисање 
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представника класа органских једињења 
и повеже својства 
једињења са њиховом практичном 
применом__ 
– објасни и хемијским једначинама 
представи хемијске промене 
карактеристичне за поједине класе 
органских једињења; 
– опише физичка својства: агрегатно 
стање и растворљивост масти 
и уља, угљених хидрата, протеина и 
растворљивост витамина; 
– опише основу структуре молекула који 
чине масти и уља, угљене 
хидрате и протеине; 
– објасни сапонификацију 
триацилглицерола и хидрогенизацију 
незасићених триацилглицерола, наведе 
производе хидролизе 
дисахарида и полисахарида и опише 
услове под којима долази до 
денатурације протеина; 
– наведе заступљеност у природи и улогe 
масти и уља, угљених 
хидрата, протеина и витамина у живим 
организмима и доведе их 
у везу са здрављем и правилном 
исхраном људи; 
– изведе стехиометријска израчунавања и 
израчуна масену 
процентну заступљеност супстанци; 
– рукује супстанцама и комерцијалним 
производима у складу с 
ознакама опасности, упозорења и 
обавештења на амбалажи, 
придржава се правила о начину чувања 
производа и одлагању 
отпада; 
– наведе загађујуће супстанце ваздуха, ви 
земљишта и опише 
њихов утицај на животну средину; 
– критички процени последице људских 
активности које доводе до 
загађивања воде, земљишта и ваздуха; 
– објасни значај планирања и решавања 
проблема заштите животне средине 

 
УГГЉОВОДОН
ИЦИ 

Подела угљоводоника. Номенклатура. 
Изомерија. 
Физичка својства угљоводоника. 
Хемијска својства угљоводоника. 
Полимери. 
Нафта и земни гас. 
Демонстрациони огледи: 
испитивање растворљивости и сагоревање n-хексана 
(медицински бензин); 
разликовање засићених и незасићених ацикличних 
угљоводоника (реакција са калијум-перманганатом). 
Вежба V: састављање модела молекула угљоводоника, 
писање структурних формула и именовање угљводоника 

ХЕ.2.1.4. 
ХЕ.2.3.1. 
ХЕ.3.3.1. 
ХЕ.3.3.2. 
ХЕ.3.3.3. 

. 
 

 

- монолошка, дијалошка, 
демонстративна, експериментално-
лабораторијска 
 
-фронтални, индивидуални, групни, 
рад у пару 

 
-уџбеник, радна свеска прибор и 
материјал за оглед 

 

-упоређивање 
растворљивости 
супстанци 
-бележење резултата 
-извођење закључака 
-дискусија 

 ОРГАНСКА 
ЈЕДИЊЕЊА СА 
КИСЕОНИКОМ 

Алкохоли – номеклатура, својства и примена. 
Карбоксилне киселине – номенклатура, својства и примена. 
Масне киселине. 
Естри – номеклатура, својства и примена. 
Демонстрациони огледи: 
добијање алкохола алкохолним врењем; доказивање 
киселости карбоксилних киселина; 
лабораторијско добијање и испитивање својстава етил-
етаноата. 
Лабораторијска вежба VI: физичка и хемијска својства 
органских једињења са кисеоником; испитивање 
растворљивости алкохола и карбоксилних киселина са 
различитим бројем атома угљеника у молекулу у води и 
неполарном растварачу; реакција етанске и лимунске 
киселине са натријум-хидрогенкарбонатом 

ХЕ.2.1.2. 
ХЕ.2.3.1.. 
ХЕ.3.1.6. 
ХЕ.3.3.1. 
ХЕ.3.3.2 

ХЕ.3.3.3.. 
 

- монолошка, дијалошка, 
демонстративна, експериментално-
лабораторијска 
 
-фронтални, индивидуални, групни, 
рад у пару 
 
-уџбеник, радна свеска, прибор и 
материјал  за огледе 

-посматрање 
-бележење 
-закључивање 
-решавање задатака 
везаних за 
експериментални рад 
-постављање питања, 
дискусија 

БИОЛОШКИ 
ВАЖНА 
ОРГАНСКА 
ЈЕДИЊЕЊА 

Масти и уља. 
Угљени хидрати у прегледу: моносахариди (глукоза и 
фруктоза), дисахариди (сахароза и лактоза), полисахариди 
(скроб и целулоза). 
Амино-киселине. Протеини. Витамини. 
Демонстрациони огледи: 
сапонификација масти – сапуни. 
Лабораторијска вежба VII: 
испитивање растворљивост масти и уља, и угљених хидрата 
уводи, доказивање скроба, денатурација протеина 

ХЕ.2.4.1. 
ХЕ.3.4.1. 
ХЕ.3.4.2. 

. 
 

- монолошка, дијалошка, 
демонстративна, експериментално-
лабораторијска 
-фронтални, индивидуални, групни, 
рад у пару 
-уџбеник, радна свеска,  прибор и 
материјал за оглед 

- слушање 
- постављање питања, -  
дискусија 
- закључивање 
-посматрање 
-бележење 
-решавање задатака 
везаних за 
експериментални рад,  
- извођење огледа 

 ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ И 
ЗЕЛЕНА 
ХЕМИЈА 

Загађивачи, загађујуће супстанце и последице загађивања. 
Рециклажа. 
Зелена хемија. 

. - монолошка, дијалошка, 
демонстративн 
-фронтални, индивидуални, групни, 
рад у пару 
-уџбеник, радна свеска  

- слушање 
- посматрање 
- бележење 
- постављање питања, 
дискусија, 
закључивање 
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ДОПУНСКА НАСТАВА 
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Предмет: српски језик и књижевност-допунска настава Разред: пети разред Фонд часова: 36 

Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

ЈЕЗ
ИК 

20 

разликује променљиве речи од непроменљивих 
- разликује категорије рода, броја, падежа речи 
које имају деклинацију 
употребљава падежне облике у складу са нормом 
- употребљава глаголске облике у складу са 
нормом 

- разликује основне реченичне чланове (у 
типичним случајевима 
течно и разговетно чита наглас књижевне и 
неуметничке текстове 

Граматика: 
врсте и служба речи; - просте 
и сложене реченице; - падежи 
(употреба и значење); - 
глаголски облици ( презент, 
перфекат, футур први, радни 
глаголски придев ). 
Правопис: - писање великог 
слова; - писање присвојних 
придева; - писање придева у 
чијој се основи налази ј; - 
употреба запете уз вокатив и 
апозицију. 
Ортоепија: - вежбе у 
правилном изговору гласова 
ч, ћ, џ, ђ. 

 

Монолошка, 
дијалошка, 
текст-метода, 
метода 
запажања и 
показивања, 

Граматика, 
правопис, 
књижевни 
текстови, 
аудио 
запис,илустар
ције. 

Анализа 
реченице, 
правописне 
вежбе, диктат 

Посматрње 
ученичких 
активности, 
анализа 
домаћих 
задатака, 
реакције 
ученика, 
анализа и 
процена 
ученичких 
реченица из 
усменог 
излагања, 
анализа 
реченица у 
писменим 
саставима, 
белешке о 
напредвању. 

 

ЈЕЗ
ИЧК

А 
КУЛ
ТУР 

10 

користи различите облике казивања: 
дескрипцију (портрет и пејзаж), приповедање у 
1. и 3. лицу, дијалог 
издваја делове текста (наслов, пасусе) и 
организује га у смисаоне целине (уводни, 
средишњи и завршни део текста) 
- саставља говорени или писани текст о 
доживљају књижевног дела и на теме из 
свакодневног живота и света маште 

Основни облици усменог и 
писменог изражавања - 
богаћење лексичког фонда 
Усмена и писмена вежбања - 
ортоепске вежбе; - 
ортографске вежбе; - диктат и 
аутодиктат; - лексичке вежбе; 
- синтаксичке вежбе: - 
увежбавање технике писања 
писменог састава. 

 

 
Дијалошка, 
монолошка, 
текст-метода, 
методе 
запажања и 
показивања, 

Звучна 
читанка, 
књижевни 
текстови, 
штампа, 
радио, 
телевизија. 
Научнопопула
рни  ученички 
текстови. 

Писање 
писмених 
састава, анализа 
писмених 
задатака, 
Састављање 
према 
посматраним 
предметима на 
слици и заданим 
речима. 
Вежбање 
технике израде 
писмених 
састава. 

КЊ
ИЖ
ЕВН
ОСТ 

6 

- одреди род књижевног дела и књижевну врсту 
- разликује карактеристике народне од 
карактеристика уметничке књижевности 
одреди тему и главне и споредне мотиве  
- анализира узрочно-последично низање мотива 

Књижевнотеоријски појмови 
((разликовање књижевних 
родова). Функционални 
појмови (узрок- последица; 
главно- споредно; реално- 
фантастично...) Читање (по 
потреби). 

 

Монолошка, 
дијалошка, 
текст-метода, 
метода 
зашажања и 
покзивања, 

Читанка, 
радна свеска, 
аудио и видео 
записи, слике, 
фотографије 

Читање, 
разговор о 
књижевним 
делима, 
препричавање 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи 
CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 
CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 
CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним примерима 
CJ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих 
речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи  
CJ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми 
CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 
CJ.1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац) 

Средњи ниво  

Напредни ниво  
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Предмет: српски језик и књижевност-допунска настава Разред: шести разред Фонд часова:36 

Обл
аст/
Тем
а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова
) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

ЈЕЗИ
К 

25 

увођење ученика у грађење речи; 
- упознавање са гласовним системом; 
- упознавање гласовних алтернација, њихово 
уочавање у грађењу и промени речи; 
- утврђивање знања о значењу и функцији 
именичких неличних и придевских 
заменица; 
- стицање основних знања о грађењу и 
значењима глаголских облика (аорист); 

Подела речи по настанку: просте, 
изведене и сложене. 
Суфикси,префикси; 
Примери изведених именица, 
придева и глагола (певач, школски, 
школовати се). 
Сложенице, примери сложених речи 
насталих срастањем двеју или више 
речи. 
Самогласници и сугласници; 
слоготворно р. Подела речи на 
слогове. Подела сугласника по месту 
изговора и по звучности. 
Гласовне промене и алтернације - 
уочавање у грађењу и промени речи: 
палатализација и сибиларизација; 
непостојано а; промена л у о; 
једначење сугласника по звучности 
(одступања у писаном језику); 
једначење сугласника по месту 
изговора; јотовање; асимилација и 
сажимање самогласника; губље ње 
сугласника. 
Придевске заменице. 
Грађење и значења глаголских 
облика: аорист (стилска 
обележеност), футур II; имперфекат; 
плусквамперфекат; императив; 
потенцијал; трпни глаголски придев; 
глаголски прилози. 
Писање одричних заменица уз 
предлоге. 
Писање заменица у обраћању: Ви, 
Ваш. 
Писање имена васионских тела - 
једночланих и вишечланих. 
Писање глаголских облика које 
ученици често погрешно пишу (радни 
глаголски придев, аорист, потенцијал, 
перфекат, футур I). 

 

Монолошка, 
дијалошка, 
текст-метода, 
метода 
запажања и 
показивања, 

Граматика, 
правопис, 
књижевни 
текстови, 
аудио 
запис,илустар
ције. 

Анализа 
реченице, 
правописне 
вежбе, диктат 

Посматрње 
ученичких 
активности, 
ученички 
радови, 
контролни 
задаци, 
реакције 
ученика 
белешке о 
напр. 
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ЈЕЗИ
ЧКА 
КУЛТ
УР 

10 

постепено упознавање структуре основних 
облика усменог и писменог изражавања - 
према захтевима програма. 

Уочавање карактеристика 
хронолошког и ретроспективног 
причања. 
Описивање спољашњег и 
унутрашњег простора (екстеријера и 
ентеријера) по заједнички  
сачињеном плану. 
Извештавање: кратак извештај о 
школској акцији, свечаности, 
друштвеној акцији у селу или граду и 
сл. 

 

 

Дијалошка, 
монолошка, 
текст-метода, 
методе 
запажања и 
показивања, 

Звучна 
читанка, 
књижевни 
текстови, 
штампа, 
радио, 
телевизија. 
Научнопопула
рни  ученички 
текстови. 

Писање 
писмених 
састава, анализа 
писмених 
задатака, 
Састављање 
према 
посматраним 
предметима на 
слици и 
заданим речима. 
Вежбање 
технике израде 
писмених 
састава. 
 

Посматрње 
ученичких 
активности, 
анализа 
домаћих 
задатака, 
реакције 
ученика, 
анализа и 
процена 
ученичких 
реченица из 
усменог 
излагања, 
анализа 
реченица у 
писменим 
саставма,  
белешке о 
напредвању. 
 

КЊИ
ЖЕВ
НОСТ 

6 

- одреди род књижевног дела и књижевну 
врсту 

- разликује карактеристике народне од 
карактеристика уметничке књижевности 

-одреди тему и главне и споредне мотиве  
-оспособљавање за уочавање и тумачење 
узрочно-последичних веза у уметничком 
тексту 

Књижевнотеоријски појмови 
(разликовање књижевних родова). 
Функционални појмови (узрок- 

последица; главно- споредно; реално- 

фантастично...) Читање (по потреби). 

 

Монолошка, 
дијалошка, 
текст-метода, 
метода 
зашажања и 
покзивања, 

Читанка, 
радна свеска, 
аудио и видео 
записи, слике, 
фотографије 

Читање, 
разговор о 
књижевним 
делима, 
препричавање 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

CJ.1.1.1.,CJ.1.1.5, CJ.1.2.1, CJ.1.2.2,CJ.1.2.3.,CJ.1.2.4.,CJ.1.2.7.,CJ.1.2.8, CJ.1.3.1.,CJ.1.3.4.,CJ.1.3.5., CJ 1.3.5., CJ1.3.6., CJ.1.3.8.,CJ.1.3.9. CJ.1.3.12.CJ.1.3.21., 

,CJ.1.4.2.,CJ.1.4.3.,CJ.1.4.5.,CJ.1.4.6.,CJ.1.4.7.,CJ.1.4.9. 

CJ.1.1.2.,CJ.1.1.6.,CJ.1.1.7., CJ.1.2.1.,CJ.1.2.5., 

Средњи ниво  

Напредни ниво  

 

  



 

531 

Предмет: српски језик и књижевност-допунска настава Разред: седми разред Фонд часова: 36 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Јез
ик 
(гр
ама
тик
а, 

пра
воп
ис, 
кул
тур
а 

изр
ажа
вањ
а) 

26 
часо
ва, 

токо
м 

годи
не 

Усвојити основна знања из граматике потрбна за 
успешно праћење наставе: појам 
синтагма,конгруенција, актив и пасив, 
комуникативне реченице, напоредни односи 
међу паралелним реченичним члановима, систем 
независних реченица.Усвајање правописних 
правила:зарез, тачка и зарез, црта, заграда. 
Оспособњавање ученика за причање о стварном 
путовању или догађају, за описивање. Стварање 
старословенског језика. 

Врсте речи, падежи, гласовне 
промене у промени облика 
речи, непроменљиве речи, 
реченични чланови, именичка 
синтагма, конгруенција, актив 
и пасив, напоредни односи 
међу паралелним реченичним 
члановима, комуникативне 
реченице, систем независних 
реченица. Мисија Ћирила и 
Методија.Зарез, заграда, црта. 
Причање о стварном догађају 
или путовању, ентеријер и 
екстеријер. 

1. ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ 
Познавање: - Усмене и писане 
комуникације, - Комуникације 
путем интернета и телефона; - Уме 
јасно да искаже одређени садржај 
(усмено и писано) - Уважава 
саговорника 

2. Изражава своје ставове и 
мишљења, осећања и вредности на 
позитиван и аргументован начин ν 
Негује културу дијалога 

 

Монолшка, 
дијалошка, 
текст- метода, 
логичке методе 

Граматика 
српског 
језика, 
правопис, 
ученичке 
свеске и 
ученички 
радови. 

Анализа 
реченице, 
диктат, 
вежбања, 
говорне вежбе, 
писмене вежбе. 

Посматрање 
ученичких 
активности, 
ученички 
радови, 
реакције 
ученика, 
анализа и 
процена 
ученичких 
реченица из 
усменог 
изражавања, 
белешке о 
напредовању 
ученика. 

Kњ
иже
вно
ст 

10 
часо
ва, 

токо
м 

годи
не 

Увежбавање читања и препричавања познатог 
текста. Анализа текста. 

Усклађивање читања наглас 
са природом текста. 
Усвајање појма љубавна 
лирика и елегија. 
Врсте строфа и рима.  
Стилске фигуре: симбол, 
метафора, алеорија. Хумор, 
иронија, сатира. Психлошка 
мотивација ликова. 

1. ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ 
Познавање: - Усмене и писане 
комуникације, - Комуникације 
путем интернета и телефона; - Уме 
јасно да искаже одређени садржај 
(усмено и писано) - Уважава 
саговорника 

2. Изражава своје ставове и 
мишљења, осећања и вредности на 
позитиван и аргументован начин ν 
Негује културу дијалога 

 

Монолшка, 
дијалошка, 
текст- метода, 
логичке методе. 

Читанка, 
радна свеска, 
аудио и видео 
записи. 

Разговор, 
читање 
књижевних 
текстова, 
препричавање. 

Посматрање 
ученичких 
активности, 
ученички 
радови, 
реакције 
ученика, 
белешке о 
напредовању 
ученика. 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на oсновном нивоу. 
1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊА ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица: 
CJ.1.1.1.разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи 
CJ.1.1.2.разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху текста: експозиција (излагање), дескрипција (описивање), нарација (приповедање), 
аргументација, пропаганда  
CJ.1.1.3.препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима 
CJ.1.1.4.разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор, поговор); препознаје 
цитат; служи се садржајем да би пронашао одређени део текста  
CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информациј е из текста према датим критеријумима  
CJ.1.1.6.рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 
CJ.1.1.7.повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски след, средство - циљ, узрок - последица и сл.) и извoди закључак 
заснован на једноставнијем тексту 
CJ.1.1.8.чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде, табеле, дијаграме и графиконе 
CJ.1.2.4. уме да преприча текст    
2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица: 
CJ.1.2.1.зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 
CJ.1.2.2.саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 
CJ.1.2.3.саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста) 
CJ.1.2.4.уме да преприча текст 
CJ.1.2.5.свој језик прилагођава медијуму изражавања (говору, односно писању), теми, прилици и сл.; препознаје и употребљава одговарајуће језичке варијетете 
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(формални или неформални)  
CJ.1.2.6. влада основним жанровима писане комуникације: саставља писмо; попуњава различите обрасце и формуларе с којима се сусреће у школи и свакодневном 
животу 
CJ.1.2.7.зна да се служи Правописом (школским издањем) 
CJ.1.2.8.примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним примерима  
CJ.1.2.9.има изграђену језичку толеранцију и негативан став према језику дискриминације и говору мржње  
3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК  
У подобласти ГРАМАТИКА ученик/ученица:  
CJ.1.3.1. зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове у једноставнијим примерима; примењује књижевнојезичку норму у вези са гласовним променама 
CJ.1.3.2.уочава разлику између књижевне и некњижевне акцентуације 
CJ.1.3.3.одређује место ре ченичног акцента у једноставним примерима 
CJ.1.3.4.препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих 
речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи  
CJ.1.3.5. разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради реч према задатом значењу на основу постојећих  творбених модела  
CJ.1.3.6. препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску реченицу и комуникативну реченицу)  
CJ.1.3.7. разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, упитне, заповедне)  
CJ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) примерима 
CJ.1.3.9.правилно употребљава падеже у реченици и синтагми 
CJ.1.3.10.правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта) 
CJ.1.3.11.препознаје бирократски језик као непожељан начин изражавања 

 

Основни ниво 

У подобласти ЛЕКСИКА ученик/ученица:  
CJ.1.3.12. познаје основне лексичке појаве: једнозначност и вишезначност речи; основне лексичке односе: синонимију, антонимију, хомонимију; метафору као лексички 
механизам  
CJ.1.3.13. препознаје различита значења вишезначних речи које се употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.)  
CJ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.), као и оних који се често  
јављају у школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.)  
CJ.1.3.15. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (једноставни случајеви)  
CJ.1.3.16. служи се речницима, приручницима и енциклопедијама  
У подобласти НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК ученик/ученица:  
CJ.1.3.17. разликује појмове књижевног и народног језика; зна основне податке о развоју књижевног језика код Срба (од почетака до данас)  
CJ.1.3.18.зна основне податке о пореклу и дијалекатској разуђености српског језика 
CJ.1.3.19.зна основне податке о језицима националних мањина 
CJ.1.3.20.има позитиван став према дијалектима (свом и туђем)* 
CJ.1.3.21.разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за лични развој* 
4. КЊИЖЕВНОСТ  
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:  
CJ.1.4.1.повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених програмима од V до VIII разреда) са именима аутора тих дела 
CJ.1.4.2.разликује типове  књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност) 
CJ.1.4.3.разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 
CJ.1.4.4.препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац) 
CJ.1.4.5.препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог и монолог  
CJ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, ономатопеја)  
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...  
CJ.1.4.8. има изграђену потребу за читањем књижевно уметничких текстова и поштује национално, књижевно и уметничко наслеђе*  
CJ.1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела*  

 

Средњи ниво  

Напредни ниво  
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Предмет: српски језик и књижевност-допунска настава Разред: осми разред Фонд часова: 34 

Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Књи
жевн
ост 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ток
ом 
год
ине 
10 
час
ова 

самостално служење књиж.грађом, те 
припремење за излагање радова о књижевним 
делима и животима писаца 

приказ књижевног дела из 
савремене српске поезије и 
прозе (по избору ученика), 
истраживање живота и дела 
писца по избору ученика 

ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ 
Познавање: - Усмене и писане 
комуникације, -Комуникације путем 
интернета и телефона; - Уме јасно да 
искаже одређени садржај (усмено и 
писано ) - Уважава саговорника 
Изражава своје ставове и мишљења, 
осећања и вредности на позитиван и 
аргументован начин - Негује културу 
дијалога 

 

дијалошка, 
монолошке 
текст-метода, 
аудио 
визуелна; 
индивидуали и 
групни рад 

слике, 
текстови, 
компјутер 
(видео бим) 

прикупљање 
грађе (слике, 
текстови), 
усмено 
излагање. 
разговор 

посматрање 
ученичког 
рада, белешке 
о 
напредовањ,у
ченички 
радови,  
реакције 
ученика 

Језик
м и 

прав
опис 

 
 
 

ток
ом 
год
ине 
18 
час
ова 

 
проширивање и продубљивање знања из 
граматике са посебним циљем да ученици 
обнове и систематизују градиво од петог до 
осмог разреда и успешније се припреме за 
завршни испит и средњу школу систематизовање 
и продубљивање правописног знања са 
посебним акцентом на употребу правописних 
знакова и промени правописних правила и 
знакова 

 
језик као средство 
споразумевања ,врсте и 
промена речи,гласови и 
гласовне промене, сложена 
реченица, вежбе у отклањању 
грешака у употреби падежа, 
падежна синонимија, грађење 
речи, релативност значења 
глаголских облика, акценат и 
дијалекти, српски књижевни 
језик, Вуков рад на реформи 
језика, историја језика; 
писање скраћеница и 
систематизовање правописног 
знања 
 

ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ 
Познавање: - Усмене и писане 
комуникације, - Комуникације путем 
интернета и телефона; -Уме јасно да 
искаже одређени садржај (усмено и 
писано) - Уважава саговорника 

Изражава своје ставове и мишљења, 
осећања и вредности на позитиван и 
аргументован начин - Негује културу 
дијалога 
 

дијалошка, 
демонстративн
а, аудио, текст-

метода;индиви
дуални и 
групни рад 

графо фолије 
(графоскоп), 
акценатска 
читанка, 
тестови са 
такмичења, 
уџбеници 
граматике, 
школски 
правопис, 
Речник 

рад на тексту 
(анализирање), 
слушање и 
препознавање, 
језичке игре 

посматрање 
ученичког 
рада, белешке 
о 
напредовању
ученички 
радови,  
реакције 
ученика 
 
 
 

Језич
ка 

култ
ура 

 
 

 
 
 
 
 

ток
ом 
год
ине 
6 

час
ова 

развијање лепог и изражајног говорењеа и 
писања, уочавање различитих стручних 
средстава у писању, разликовање описа и 
средстава који се користе у различитим врстама 
описа, савладавање новинског казивања 
(репортажа) 

уочавање и употреба стилских 
средстава, стилске вежбе, 
врсте описа (пејзаж, 
ентеријер, екстеријер, 
портрет); репортажа 

ЕСТЕТСКА КОМПЕТЕНЦИЈА 
νПодразумева прихватање важности 
креативности и естетских вредности у 
читавом низу медија и у свим 
уметностима 

текст-метода, 
дијалошка; 
групни и 
индивидуални 
рад 

слике, 
књижевни 
текстови, 
новински 
текстови 

посматрање, 
уочавање  
детаља, игре, 
писање 

посматрање 
ученичког 
рада, белешке 
о 
напредовању
ученички 
радови, 
реакције 
ученика 
 
 
 
 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи 
CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима 
CJ.1.1.7. повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и извoди закључак заснован 
на једноставнијем тексту  
CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)  
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CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 
CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним примерима  
CJ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи 
CJ.1.3.5. разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради реч према задатом значењу на основу постојећих творбених модела 

CJ.1.3.15. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (једноставни случајеви) 
CJ.1.3.17. разликује појмове књижевног и народног језика; зна основне податке о развоју књижевног језика код Срба (од почетака до данас)  
CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност) 
CJ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог и монолог 
CJ.1.3.2. уочава разлику између књижевне и некњижевне акцентуације 
CJ.1.3.6. препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску реченицу и комуникативну реченицу) 
CJ.1.3.12. познаје основне лексичке појаве: једнозначност и вишезначност речи; основне лексичке односе: синонимију, антонимију, хомонимију; метафору* као лексички 
механизам 
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик... 
CJ.1.2.4. уме да преприча текст 
CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 
CJ.1.3.6. препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску реченицу и комуникативну реченицу) 
CJ.1.3.12. познаје основне лексичке појаве: једнозначност и вишезначност речи; основне лексичке односе: синонимију, антонимију, хомонимију; метафору* као лексички 
механизам 

CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик... 
CJ.1.2.4. уме да преприча текст 
CJ.1.3.2. уочава разлику између књижевне и некњижевне акцентуације 
CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 
CJ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, ономатопеја) 
CJ.1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор, поговор); препознаје цитат; 
служи се садржајем да би пронашао одређени део текста 
CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 
CJ.1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац) 
CJ.1.1.3. препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима 
CJ.1.2.5. свој језик прилагођава медијуму изражавања (говору, односно писању), теми, прилици и сл.; препознаје и употребљава одговарајуће језичке варијетете (формални 
или неформални) 
CJ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) примерима 
CJ.1.4.8. има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и поштује национално, књижевно и уметничко наслеђе 

CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 
CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта) 
CJ.1.4.8. има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и поштује национално, књижевно и уметничко наслеђе 
CJ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми 
CJ.1.3.11. препознаје бирократски језик као непожељан начин изражавања 

Средњи ниво  

Напредни ниво  
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Математика - допунска настава Разред: пети разред Фонд: 17 часова 

Област/
Тема  

Трај. 
прогр.
(бр.ча
сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ  

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин развоја   међупредме
тних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ ОЦЕЊИВ. 

И ВРЕДНОВ. 
Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 

диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Дељив
ост 

бројева 
2 - усвајање правила дељивости и 

развијање логичког размишљања 

- правило дељивости 
- најмањи заједнички 
сдржалац 
- највећи заједнички 
делилац 

 
- дијалошки 
- индивидуанли 
- групни 

- збирка 
- припремљени 
задаци 

- размишљање 
- уочавање 
- утврђивање 

-Преглед решених 
задатака 
-наставни листићи 

Угао 4 
- усвајање сабирања и одузимања 
углова конструкцијом и 
рачунски; мерење угла, констр. 
углова 

-мерење углова; сабирање 
и одузимање углова 
(констр. и рач.); компл. и 
супл.угл. 

 
- дијалошки 
- демонстрација 
- индивидуанли 
- групни 

- геометријски 
прибор 
- припремљени 
задаци 

- посматрање 
- размишљање 
- конструкција 

-Преглед решених 
задатака 
-наставни листићи 

Разлом
ци 5 

- усвајање сабирања и одузимања 
разломака у оба записа 
- решавање једн. и неједн. 

- сабирање и одузимање у 
оба записа 
- решавање једначина 
- решавање неједначина 

 - дијалошки 
- индивидуални 

- збирка 
- припремљени 
задаци 

 
- размишљање 
- бележење 
- утврђивање 

-прегладање и анализа 
домаћих задатака 

Осна 
симетр

ијаа 
1 

- усвајање пресликавања осном 
симетријом 
- симетрала дужи, симетрала угла 

- осна симетрија 
(пресликавање) 
- симетрала дужи 
- симетрала угла 

 
- дијалошки 
- 
демонстрациони 
- индивидуални 

- геометријски 
прибор 
- припремљени 
задаци 

- уочавање 
- размишљање 
- конструкција 

-Преглед решених 
задатака 
-наставни листићи 

Разлом
ци 5 

- усвајање множења и дељења у 
оба записа 
- решавање једн. и неједн. 

- множење и дељење 
разломака у оба записа 
- решавање једн. и неједн. 

 - дијалошки 
- индивидуални 

- збирка 
- припремљени 
задаци 

- размишљање 
- бележење 
- утврђивање 

-Преглед решених 
задатака 
-наставни листићи 

Образовни 
стандарди 

Основни 
ниво 

• Знају да деле са остатком, једноцифреним бројем и знају када је један број дељив другим 

• Читају елементе задатих скупова 

• Користе одговарајуће јединице за мерење дужине, површине, запремине, масе, времена и углова али и знају да измере дужину дужи лењиром,  величину угла угломером 

• Умеју да запишу разломке на разне начине али и да преведу децимални запис броја у разломак и обрнуто 

• Упореде по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је то потребно 

• Умеју да раде основне рачунске операције са разломцима истих именилаца 

• Конструишу симетралу дужи  и  симетралу угла 

• Решавају једноставне једначине у скуповима N , N0  и  Q+ 

• Претварају веће јединице дужине, масе и времена у мање, заокругљују величине исказане датом мером 

• Користе различите апоене новца   

Средњи 
ниво 

• Знају шта је дељеник, делилац и количник 

• Познају правила дељивости, знају такође који су прости а који сложени бројеви 

• Користе бројеве и бројевне изразе у једноставнијим реалним ситуацијама 

• Умеју да формирају и графички прикажу скупове, знају урадити унију и пресек два скупа 

• Одређују суплементне и комплементне углове, упоредне и унакрсне углове и рачунају са њима ако су изражени у целим степенима 

• Схватају појам разломка и умеју да га запишу у различитим облицима, да га прошире, скрате и упореде 

• Користе бројеве и бројевне изразе у једноставнијим реалним ситуацијама 

• Конструишу  симетралу дужи и симетралу угла, конструишу  симетричне тачке, једноставније симетричне фигуре у односу на дату праву 

• Решавају мање сложене једначине у скуповима N , N0  и  Q+ 

• Претварају веће јединице дужине, масе и времена у мање и обрнуто, заокругљују величине исказане датом мером 

• Упоређују величине(дужину и масу) изражене различитим мерним јединицама   

• Знају израчунати аритметичку средину бројева 

Напредн
и ниво 
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Математика допунска настава Разред: шести разред Фонд: 28 часова 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин 
развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ 

НАСТАВ
НА 

СРЕДСТВ
А 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Ц
ел

и 
бр

ој
ев

и 

5 

Оспособљавање ученика да: 
- савладају рачунске операција у скупу целих 
брojeва (сабирање/одузимање, множење/дељење) 
- одређивање апсолутне вредности целог броја 
- одређивање квадрата целог броја (𝑎2, 𝑎 ∈ 𝑍) 
- савладају упоређивање целих бројева 

- рачунске операције у скупу целих 
бројева 
- упоређивање целих бројева 
- апсолутна вредност целог броја 
(|𝑎|, 𝑎 ∈ 𝑍) 
- квадрат целог броја 
(𝑎2 = 𝑎 ⋅ 𝑎) 

- 
Дијалошка, 
индивидуални, групни 
рад 

Збирка 
задатака, 
припремље
ни задаци 

Размишљање, 
бележење, 
рачунање, 
утврђивање 

Преглед 
решених 
задатака 

Ра
ци

он
ал

ни
 

бр
ој

ев
и 

10 

Оспособљавање ученика да: 
- усвоје сабирање и одузимање разломака, као и 
решавање једначина и неједначина у скупу 
рационалних бројева 
- усвоје множење и дељење разломака у оба 
записа, као и решавање једначина и неједначина 
у скупу рационалних бројева 
- развијају логичко мишљење 

- сабирање и одузимање разломака 
- решавање једначина (+, -) 
- решавање неједначина (+, -) 
- множење и дељење разломака у 
оба записа 

- решавање једначина (⋅,÷) 

- решавање неједначина (⋅,÷) 

- 
Дијалошка, 
индивидуални рад 

Збирка 
задатака, 
припремље
ни задаци 

Размишљање, 
бележење, 
израда задатака 

Преглед 
решених 
задатака 

Т
ро

уг
ао

 

5 

Оспособљавање ученика да: 
- усвоје однос страница и углова троугла 
- конструишу троугао помоћу ставова 
подударности (ССС, СУС, УСУ, ССУ) 
- израчунају обим троугла 
- израчунају непознати угао у троуглу 
- развијају уредност, прецизност 

- збир углова 
- подударност троуглова 
- конструкција троугла 

- 
Демонстративна, 
дијалошка, 
индивидуални рад 

Збирка 
задатака, 
припремље
ни задаци, 
геометријс
ки прибор 

Посматрање, 
рамишљање, 
скицирање, 
конструкција 

Преглед 
решених 
задатака 

Ч
ет

во
ро

уг
ао

 

5 

Оспособљавање ученика да: 
- усвоје врсте и особине четвороуглова 
- одреде све углове четвороугла 
- конструишу четвороугао 
- развијају уредност, прецизност 

- врсте четвороуглова и особине 
- углови четвороугла 
- конструкција четвороугла 

- 

Дијалошка, 
демостративна, 
индивидуални, групни 
рад 

Збирка 
задатака, 
припремље
ни задаци, 
геометријс
ки прибор 

Посматрање, 
уочавање, 
скицирање, 
конструкција 

Преглед 
решених 
задатака 

П
ов

рш
ин

а 
тр

оу
гл

а 
и 

че
тв

ор
оу

гл
а 

3 

Оспособљавање ученика да: 
- усвоје појам површине, као и поступак за 
израчунавање површине четвороуглова и 
троуглова 
- развијање логичког закључивања 

- површина четвороугла 
- површина троугла 

- 
Дијалошка, 
индивидуални рад 

Збирка 
задатака, 
припремље
ни задаци, 
геометријс
ки прибор 

Размишљање, 
анализа, 
скицирање, 
израчунавање 

Преглед 
решених 
задатака 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

Цели бројеви: Читају и записују целе бројеве. Упоређују по величини целе бројеве, помажући се сликом кад је то потребно. Врше једну рачунску операцију у скупу Z, помажући се сликом 
кад је то потребно. Користе целе бројеве и једноставне изразе са њима помажући се визуелним представама. 
Рационални бројеви: Читају и записују рационалне бројеве. Преводе децимални запис броја у разломак и обратно. Упоређују по величини бројеве у Q, помажући се сликом кад је то 
потребно. Врше једну основну рачунску операцију разломака са истим имениоцем, помажући се сликом када је то потребно. 
Троугао: Владају појмом троугла, знају његове основне елементе и разликују основне врсте троуглова. Умеју да израчунају обим троугла на основу елемената који непосредно фигуришу 
у датом задатку. Интуитивно схватају појам подударних фигура (кретањем до поклапања). 
Четвороугао: Владају појмовима четвороугла, квадрата и правоугаоника (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор). Умеју да израчунају обим 
квадрата и правоугаоника на основу елемената који непосредно фигуришу у датом задатку. 
Површина троугла и четвороугла: Умеју да израчунају површину троугла, квадрата и правоугаоника на основу елемената који непосредно фигуришу у задатку. 

Средњи ниво 

Цели бројеви: Одређују супротан број и апсолутну вредност броја. Рачунају вредност једноставнијег израза са више рачунских операција различитог приоритета, укључујући ослобађање 
од заграда, са целим бројевима. Користе целе бројеве и бројевне изразе са целим бројевима у једноставним реалним ситуацијама. 
Рационални бројеви: Упоређују по величини бројеве записане у различитим облицима. Рачунају вредност једноставнијег израза са више рачунских операција различитог приоритета, 
укључујући ослобађање од заграда, са рационалним бројевима. Користе рационалне бројеве и бројевне изразе у скупу Q у једноставним реалним ситуацијама. 
Троугао: Одређују однос углова и страница у троуглу, као и збир углова у троуглу. Користе подударност и везују је са карактеристичним својствима фигура (нпр. паралелност и једнакост 
страница паралелограма). 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2468
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Четвороугао: Одређују збир углова у четвороуглу. Умеју да израчунају обим четвороугла на основу елемената који непосредно фигуришу у датом задатку. 
Површина троугла и четвороугла: Умеју да израчунају површину троугла и четвороугла на основу елемената који непосредно фигуришу у задатку. 

Напредни ниво - 

Математика - допунска настава Разред: седми разред Фонд: 36 часова 

Област/
Тема  

Трај. 
прогр.
(бр.ча
сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ  

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин 
развоја међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ 
ОЦЕЊИВ. И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Реалн
и 

броје
ви 

4 
- да ученици који заостају у учењу 
науче квадрирати и кореновати 
- да науче особине рачунских 
операција у скупу R 

- задаци са квадратом 
квадратом рационалног 
броја 
- задаци са 
кореновањем 
- бројевна права 
- децимални бројеви 

 

- дијалошка 
- монолошка 
- графичка 
- групни 
- индивидуални 

- прибор за 
конструкцију 
- збирка задатака 

-праћење 
-решавање 
задатака 
-проверавање 

- преглед решених 
задатака 
- наставни 
листићи 

Пита
горин

а 
теоре

ма 

6 

- да ученици науче Питагорину 
теорему 
- да знају применити исту 
- да понове особине геометријских 
фигура 

- примена на троугао 
- примена на 
четвороугао 
- разни задаци 

 

- дијалошка 
- монолошка 
- графичка 
- групни 
- индивидуални 

- прибор за 
конструкцију 
- збирка задатака 

-праћење 
-решавање 
задатака 
-проверавање 

- преглед решених 
задатака 
- наставни 
листићи 

Раци
оналн

и 
алгеб
арски 
израз

и 

8 
- да науче систем у чији је 
изложилац природан број 
- да науче операције са полиномима 
- ослободити се заграде 

- задаци са бр. у којима 
се појављује степен 
- разни задаци с 
полиномима 
- једначине с 
полиномима 

 

- дијалошка 
- монолошка 
- графичка 
- групни 
- индивидуални 

- прибор за 
конструкцију 
- збирка задатака 

-праћење 
-решавање 
задатака 
-проверавање 

- преглед решених 
задатака 
- наставни 
листићи 

Kвад
рат 

бино
ма 

4 - да знају квадрат бинома 
- да знају множити полиноме 

- задаци типа (а+b)2 и  
(а-b)2 

- сложени задаци са 
заградама  

 
- дијалошка 
- монолошка 
- групни 
- индивидуални 

- збирка задатака 
-праћење 
-решавање 
задатака 
-проверавање 

- преглед решених 
задатака 
- наставни 
листићи 

Растављ
ање на 

чиниоце  
4 да науче начине растављања  

- растављање 
извлачењем чиниоца 
испред заграде 
- растављање разлике 
квадрата  

 
- дијалошка 
- монолошка 
- групни 
- индивидуални 

- збирка задатака 
-праћење 
-решавање 
задатака 
-проверавање 

- преглед решених 
задатака 
- наставни 
листићи 

Многоуг
ао 6 

- да науче поделу многоуглова 
- да науче израчунати Р и V 
многоугла 

- разни задаци о 
многоуглу 

 

- дијалошка 
- монолошка 
- графичка 
- групни 
- индивидуални 

- прибор за 
конструкцију 
- збирка задатака 

-праћење 
-решавање 
задатака 
-проверавање 

- преглед решених 
задатака 
- наставни 
листићи 

Круг 4 
- да ученици схвате разлику између 
круга и кружнице 
- да знају одредити О и Р круга 

- да знају и неке делове круга  

- круг и кружница 
- делови круга 
- О и Р круга 
- одабрани задаци за 
вежбу 

 

- дијалошка 
- монолошка 
- графичка 
- групни 
- индивидуални 

- уџбеник 
- збирка задатака 

-праћење 
-решавање 
задатака 
-проверавање 

- преглед решених 
задатака 
- наставни 
листићи 

Образовни 
стандарди Основни ниво 

- Прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе, рационалне) 
- Упореди бројеве истог записа помажући се сликом када је то потребно 

- При мерењу одабере одговарајућу мерну јединицу, заокругљује величине исказане датом мером 

- Разликује основне врсте троуглова, зна њихове основне елементе 

- Уме да израчуна обим и површину троугла, квадрата и правоугаоника, на основу елемената који су непосредно задати 

- Уме да израчуна непознату страницу правоуглог троугла примењујући Питагорину теорему 

- Израчуна степен датог броја, зна основне операције са степенима 

- Сабира, одузима и множи мономе 

- Влада појмовима: троугао, четвероугао, квадрат и правоугаоник (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама) 
- Влада појмовима: круг, кружна линија (издваја њихове основне елементе, уочава њихове моделе у реалним ситуацијама) 
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- Уме да израчуна обим и површину круга датог полупречника 

- Одреди вредност зависне величине дате таблицом или формулом 

- Одреди средњу вредност, медијану и мод 

Средњи ниво 

- Упореди по величини бројеве записане у различитим облицима 

- Одреди супротан број, реципрочну вредност и апсолутну вредност броја; израчуна вредност једноставнијег израза са више рачунских операција, 
различитог приоритета, укључујући ослобађање од заграда са бројевима истог записа 

- Користи бројеве и бројевне изразе у једноставним, реалним ситуацијама 

- Уме да израчуна обим и површину троугла, квадрата и правоугаоника, на основу елемената који се добијају применом Питагорине теореме 

- Оперише са степенима и зна шта је квадратни корен 

- Сабира и одузима полиноме, уме да помножи два бинома и да квадрира бином 

- Одреди број дијагонала, збир углова, обим и површину многоугла на основу елемената који су непосредно дати у задацима 

- Користи формуле за обим и површину кружног прстена 

- Уочи зависност међу променљивим 

- Зна формулу y=kx и графички је интерпретира 

- Везује појам директне пропорционалности и одређује непознати члан пропорције 

- Зна израчунати непознати члан пропорције 

Напредни ниво  
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Математика - допунска настава Разред: осми разред Фонд: 34 часа 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Сли
чнос

т 
3 

Оспособљавање ученика да: 
- разуме појам размере дужи и својства 
пропорције; 
- конструише поделу дужи у датој размери 
- одреди однос страница и углова у троуглу 
- зна Талесову теорему и уме да је примени у 
једноставним математичким проблемима 

- размера дужи у датој 
размери 
- конструкција дужи у датој 
размери 
- Талесова теорема 

- 

Mонолошка, 
демонстрација, 
индивидуални 
рад 

Збирка, 
фломастери за 
таблу, прибор 
за геометрију 

Цртање, 
решавање 
задатака, 
проверавање 

Провера 
решених 
задатака, 
домаћи рад 

Тачк
а, 

прав
а, 

рава
н 

4 

Оспособљавање ученика да: 
- науче потребно из геометрије у равни да би се 
лакше сналазили у простору 
- одређивање растојања тачке/праве/равни на 
моделу квадра и коцке 
- одређивање ортогоналне пројекције 
тачке/дружи на задату раван (модел коцке и 
квадра) 

- међусобни односи тачке, 
праве и равни 
- растојање тачке од праве 
- растојање тачке од равни 
- растојање праве од равни 
- ортогонална пројекција 
тачке/дужи  

- 

Mонолошка, 
демонстрација, 
индивидуални 
рад 
 

Уџбеник, 
збирка, 
фломастери за 
таблу, прибор 
за геометрију 
 

Посматрање, 
цртање, 
прављење 
модела, 
решавање 
задатака 

Домаћи рад, 
преглед 
домаћег рада 
 

Лин
еарн

е 
једн
ачин
е и 
неје
днач
ине 
са 

једн
ом 

непо
знат
ом 

5 

Оспособљавање ученика да: 
- савладају начине решавања линеарних 
једначина (облик производа/количника) 
- решавају линеарне једначине у облику 
разломка 
- знају примену једначина (једноставнији 
примери) 

- линеарне једначине са 
једном непознатом 
- линеарне неједначине са 
једном непознатом 
- примена линеарних 
једначина и неједначина са 
једном непознатом 

- 

Дијалошка, 
монолошка, 
индивидуални, 
групни рад 
 

Уџбеник, 
збирка 
задатака. 
фломастери за 
таблу 
 

Решавање 
задатака, 
проверавање 

Домаћи рад, 
преглед 
домаћег рада 

При
зма 

5 

Оспособљавање ученика да: 
- одређују површину и запремину правилне 
призме 
- уочавају односе између појединих величина 

- мрежа призме 
- површина и запремина 
призме 

- 

Монолошка, 
демонстрација, 
графички 
радови 
 

Модели 
призме, 
збирка 
задатака, 
фломастери за 
таблу 
 

Цртање, 
решавање 
задатака, 
посматрање 

Домаћи рад, 
преглед 
домаћег рада 

Пир
ами
да 

5 

Оспособљавање ученика да: 
- одређују површину и запремину правилне 
пирамиде 
- уочавају односе између појединих величина 

- мрежа пирамиде 
- површина и запремина 
пирамиде 

- 

Монолошка, 
демонстрација, 
графички 
радови 
 

Модели 
пирамиде, 
збирка 
задатака, 
уџбеник, 
фломастери за 
таблу 
 

Цртање, 
решавање 
задатака, 
посматрање 

Домаћи рад, 
преглед 
домаћег рада 

Лин
еарн

а 
фун
кциј

а 

3 

Оспособљавање ученика да: 
- науче цртати график линеарне функције 
- схвате значење параметара k и n 
- знају одредити нулу функције 

- разни задаци из области 
функције (домен, нуле, знак, 
монотоност функције) 

- 

Дијалошка, 
монолошка, 
индивидуални 
рад, графички 
радови 
 

Збирка 
задатака, 
фломастери за 
таблу. лењир 

Решавање 
задатака, 
цртање 

Домаћи рад, 
преглед 
домаћег рада 
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Сист
еми 
лине
арни

х 
једн
ачин
а са 
две 

непо
знат

е 

5 
Оспособљавање ученика да: 
- науче методе решавања система једначина 
- примене решавање система једначина 

- системи једначина 
- текстуални задаци 

- 

Дијалошка, 
монолошка, 
индивидуални, 
групни рад 

Збирка 
задатака, 
лењир, 
фломастери за 
таблу 

Решавање 
задатака, 
проверавање 

Домаћи рад, 
преглед 
домаћег рада 

Ваљ
ак, 

купа
, 

лопт
а 

5 
Оспособљавање ученика да: 
- одређују површину и запремину ваљка, купе и 
лопте 

- површина и запремина купе 
- површина и запремина 
ваљка 
- површина и запремина лопте 

- 

Дијалошка, 
монолошка, 
индивидуални, 
групни рад 

Модели 
ваљка, купе и 
лопте, збирка 
задатака, 
фломастери за 
таблу 

Решавање 
задатака, 
проверавање 

Домаћи рад, 
преглед 
домаћег рада 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

Сличност: ученик разуме појам сличности и појам размере дужи; зна Талесову теорему и уме да је примени у једноставним математичким проблемима 

Тачка, права, раван: Владају појмовима дуж, полуправа, права и раван 
Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом: Решавају линеарне једначине и неједначине у којима се непозната појављује само у једном члану. 
Призма: Владају појмовима коцка и квадар (уочавају њихове моделе у реалним ситуацијама, знају њихове основне елементе). Рачунају површину и запремину коцке и 
квадра. 
Пирамида: Владају појмом пирамиде (уочавају њене моделе у реалним ситуацијама, знају њене основне елементе). 
Линеарна функција: Одређују вредност функције дате таблицом или формулом. 
Системи линеарних једначина са две непознате: Решавају линеарне једначине у којима се непозната појављује само у једном члану. 
Ваљак, купа, лопта: Владају појмом ваљка/купе/лопте (уочавају његове/њене моделе у реалним ситуацијама, знају његове/њене основне елементе). 

Средњи ниво 

Сличност: ученик користи Талесову теорему и њена својства како би поделио дату дуж у одређеној размери 

Тачка, права, раван: Владају појмом пројекције. Одређују вредност ортогоналне пројекције када неопходни елементи непосредно фигуришу у задатку. 
Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом: Решавају линеарне једначине и неједначине. Користе једначине у једноставним текстуалним задацима. 
Призма: Владају појмом призме. Рачунају површину и запремину призме када су неопходни елементи непосредно дати у задатку. 
Пирамида: Владају појмом пирамиде. Рачунају површину и запремину пирамиде када су неопходни елементи непосредно дати у задатку. 
Линеарна функција: Уочавају зависност међу преоменљивима. Знају функцију y = ax и графички интерпретирају њена својства 
Системи линеарних једначина са две непознате: Решавају системе линеарних једначина са две непознате. 
Ваљак, купа, лопта: Рачунају површину и запремину ваљка, купе и лопте када су неопходни елементи непосредно дати у задатку. 

Напредни ниво - 

 

  



 

541 

Предмет: Енглески језик – допунска настава  Разред: пети разред Фонд часова: 10 

Област/
Тема  

Трај. 
прогр. 
(бр.ча
сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ  

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин развоја 
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 
ПРАЋЕЊЕ 

ОЦЕЊИВ. И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

P
re

se
n
t 

si
m

p
le

 
te

n
se

  

2 

-ученици знају да граде и 
употреебљавају у реченици или 
тексту садашње просто време и на 
основу тога  набрајају и описују  
своје уобичајене активности  

-грађење, садшњег простог 
времена, наставак за треће 
лице једнине, помоћни 
глаголи при грађењу 
одричних и упитних 
реченица  

Комуникација 
Сарадња 
Рад са подацима и 
информацијама 
(српски језик, немачки језик) 

Методе: дијалошка 
и  монолошка, 
писани радови, 
читање и рад на 
тексту Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, рад 
у пару, пад у групи  

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

-употреба и грађење 
глаголских времена у 
реченицама; 
поређење два 
садашња и/или два 
прошла времена 

-ученички радови 
-ангажованост 
ученика 
-белешке о 
напредовању 

П
ри

св
ој

ни
 

пр
ид

ев
и 

и 
уп

от
ре
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са
кс
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ге
ни

ти
ва

 за
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е 
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ип

ад
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2 

-ученици знају функцију и 
употребу саксонског генитива и у 
којим ситуацијама га користе; за 
сваку заменицу су у стању да 
именују одговарајући присвојни 
придев  

-саксонски генитив код 
именица у једниони и 
множини, код сложених 
именица; присвојини 
придеви за сваку заменицу 
понаособ  

Комуникација 
Сарадња 
Рад са подацима и 
информацијама 
(српски језик, немачки језик) 

Методе: дијалошка 
и  монолошка, 
писани радови, 
читање и рад на 
тексту Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, рад 
у пару, пад у групи  

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

-препознава- 
ње који члан иде 
испред које речи 
-писање предлога 
-говорне игре и 
задаци 

-ученички радови 
-ангажованост 
ученика 
-белешке о 
напредовању 

Д
ел

ов
и 

те
ла

 и
 

из
гл

ед
 

2 

-ученици су у стању да именују 
делове тела и уз њих користе 
одговарајуће придеве и описе; у 
стању су кратко и једноставним 
изразиа да опишу неку особу   

-набрајање делова тела, са 
посебним акцентом на 
делове лица, да би ученици 
уз употребу придева били у 
стању да опишу себе, себи 
блиску особу или 
непознату особу са слике 

Комуникација 
Сарадња 
Рад са подацима и 
информацијама 
(српски језик, немачки језик) 

Методе: дијалошка 
и  монолошка, 
писани радови, 
читање и рад на 
тексту Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, рад 
у пару, пад у групи  

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

-препознавање 
разлике и урпотребе 
компаратива и 
суперлатива у 
реченици, 
коришћење 
поређених придева у 
реченици, изузеци 
при писању 

-ученички радови 
-ангажованост 
ученика 
-белешке о 
напредовању 

Бр
ој

ев
и 

 

2 

-ученици на основу већ познатих 
основних бројева до 100 знају да 
читају велике цифре преко 1000, 
именују рачунске операције; на 
основу правила о грађењу редних 
бројева, у стању су да читају 
датуме и године 

-бројеви 
-редни бројеви 1-50 
-прости бројеви преко 100 
 -основне рачунарске радње 
-године и датуми 

Комуникација 
Сарадња 
Рад са подацима и 
информацијама 
(српски језик, немачки језик) 

Методе: дијалошка 
и  монолошка, 
писани радови, 
читање и рад на 
тексту Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, рад 
у пару, пад у групи  

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

-читање година и 
датума; грађење 
редних бројева; 
читање и писање 
децимала, разломака; 
рачунарске радње 
(сабирање, 
одузимање, 
множење, дељење) 

-ученички радови 
-ангажованост 
ученика 
-белешке о 
напредовању 

Д
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-ученици су у стању да наброје 
делове куће, као и делове 
намештаја у одређеним 
просторијама; кратко описују 
простор у ком бораве  

-набрајање делова куће и 
неких делова намештаја у 
просторијама; уз употребу 
придева, описивање 
простора у ком ученици 
бораве 

Комуникација 
Сарадња 
Рад са подацима и 
информацијама 
(српски језик, немачки језик) 

Методе: дијалошка 
и  монолошка, 
писани радови, 
читање и рад на 
тексту Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, рад 
у пару, пад у групи  

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

-препознавање у 
којим говорним 
ситуацијама 
користити који 
мадални глагол и на 
који начин он 
допуњује главну 
радњу; употреба 
модалних глагола у 
говору 

-ученички радови 
-ангажованост 
ученика 
-белешке о 
напредовању 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво  

Средњи ниво  

Напредни ниво  
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Предмет: Енглески језик – допунска настава  Разред: шести  Фонд часова: 10 

Област/
Тема  

Трај. 
прогр. 
(бр.ча
сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ  

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин развоја 
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ 
ОЦЕЊИВ. И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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2 

-ученици знају да граде и 
употреебљавају у реченици или 
тексту садашња и  прошла 
времена у енглеском језику 

-задаци у прошлом 
простом и прошлом 
континуираном 
времену; коришћење 
неправилних и 
правилних глагола  

Комуникација 
Сарадња 
Рад са подацима и информацијама 
(српски језик, немачки језик) 

Методе: дијалошка 
и  монолошка, 
писани радови, 
читање и рад на 
тексту Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, рад 
у пару, пад у групи  

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

-употреба и грађење 
глаголских времена у 
реченицама; 
поређење два 
садашња и/или  два 
прошла времена 

-ученички радови 
-ангажованост 
ученика 
-белешке о 
напредовању 
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-ученици су у стању да наброје 
барем 10 институција у 
граду/селу и да на једноставан 
начин упуте некога како да дође 
на неко одређено место   

-обележавање 
институција на мапи 
града, коришћење 
израза за скретање, 
прелазак, или обилазак 
неког места у циљу 
пружања информација 
каоко стићи од тачке А 
до тачке Б  

Комуникација 
Сарадња 
Рад са подацима и информацијама 
(српски језик, немачки језик) 

Методе: дијалошка 
и  монолошка, 
писани радови, 
читање и рад на 
тексту Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, рад 
у пару, пад у групи  

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

-препознава- 
ње који члан иде 
испред које речи 
-писање предлога 
-говорне игре и 
задаци 

-ученички радови 
-ангажованост 
ученика 
-белешке о 
напредовању 

Бр
ој
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е 
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бр
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 2 

-ученици су у стању да разликују 
бројиве од небројивих именица и 
да их сходно томе користе у 
писању и говору са 
одговарајућим детерминаторима  

 

Комуникација 
Сарадња 
Рад са подацима и информацијама 
(српски језик, немачки језик) 

Методе: дијалошка 
и  монолошка, 
писани радови, 
читање и рад на 
тексту Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, рад 
у пару, пад у групи  

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

-препознавање 
разлике и урпотребе 
компаратива и 
суперлатива у 
реченици, 
коришћење 
поређених придева у 
реченици, изузеци 
при писању 

-ученички радови 
-ангажованост 
ученика 
-белешке о 
напредовању 

П
ор

еђ
ењ

е 
пр
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2 

-ученици знају да граде 
компаратив и суперлатив датих 
придева, да их употреба у 
реченици и користе у 
комуникацији; 

-грађење правилних и 
неправилних придева, 
употреба у реченици; 
изузеци при писању  

Комуникација 
Сарадња 
Рад са подацима и информацијама 
(српски језик, немачки језик) 

Методе: дијалошка 
и  монолошка, 
писани радови, 
читање и рад на 
тексту Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, рад 
у пару, пад у групи  

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

-читање година и 
датума; грађење 
редних бројева; 
читање и писање 
децимала, разломака; 
рачунарске радње 
(сабирање, 
одузимање, 
множење, дељење) 

-ученички радови 
-ангажованост 
ученика 
-белешке о 
напредовању 
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2 

-ученици су у стању да у 
реченици идентификују и граде 
будуће време, као и да користе 
неке друге начине изражавање 
будућности на енглеском језику  

-употреба глагола will 
при грађењу будућег 
времена на енглеском 
језику; употреба два 
садашња времна за 
изражавање неких 
будућих радњи 

Комуникација 
Сарадња 
Рад са подацима и информацијама 
(српски језик, немачки језик) 

Методе: дијалошка 
и  монолошка, 
писани радови, 
читање и рад на 
тексту Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, рад 
у пару, пад у групи  

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

-препознавање у 
којим говорним 
ситуацијама 
користити који 
мадални глагол и на 
који начин он 
допуњује главну 
радњу; употреба 
модалних глагола у 
говору 

-ученички радови 
-ангажованост 
ученика 
-белешке о 
напредовању 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво  
Средњи ниво  

Напредни ниво  
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Предмет: Енглески језик – допунска настава  Разред: седми  Фонд часова: 10 

Област/
Тема  

Трај. 
прогр. 
(бр.ча
сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ  

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин развоја 
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ 
ОЦЕЊИВ. И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Ре
ви

зи
ја

 
гл

аг
ол

ск
их

 
вр

ем
ен

а 

2 

-ученици знају да граде и 
употреебљавају у реченици или 
тексту садашња, прошла и будућа 
времена у енглеском језику 

ревизија прошлог и 
садашњег времена-
употреба и намена 
герунда;будуће време-
употреба садашњег 
перфекта -изражавање 
будућ.са садаш.трајним 
временом 

Комуникација 
Сарадња 
Рад са подацима и информацијама 
(српски језик, немачки језик) 

Методе: дијалошка 
и  монолошка, 
писани радови, 
читање и рад на 
тексту Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, рад 
у пару, пад у групи  

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

-употреба и грађење 
глаголских времена у 
реченицама; 
поређење два 
садашња и/или  два 
прошла времена 

-ученички радови 
-ангажованост 
ученика 
-белешке о 
напредовању 

Ч
ла

но
ви

 
 

2 
-ученици знају функцију и 
употребу чланова на енглеском 
језику  

-неодређени члан (a/an) 
-одређени члан (the) 
-уопштено о члановима 
-без члана 
-предлози за 
место,време,дане у 
недељи,месеце,године 

Комуникација 
Сарадња 
Рад са подацима и информацијама 
(српски језик, немачки језик) 

Методе: дијалошка 
и  монолошка, 
писани радови, 
читање и рад на 
тексту Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, рад 
у пару, пад у групи  

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

-препознава- 
ње који члан иде 
испред које речи 
-писање предлога 
-говорне игре и 
задаци 

-ученички радови 
-ангажованост 
ученика 
-белешке о 
напредовању 

П
ри

де
ви

 и
 п

ор
еђ
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е 
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а 

2 

-ученици знају да граде 
компаратив и суперлатив датих 
придева, да их употреба у 
реченици и користе у 
комуникацији;  

-поређење придева 
-неправилно поређење   
-поређење придевских 
сложеница 
-сложени придеви 
-атрибутивна употреба 
придева 

Комуникација 
Сарадња 
Рад са подацима и информацијама 
(српски језик, немачки језик) 

Методе: дијалошка 
и  монолошка, 
писани радови, 
читање и рад на 
тексту Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, рад 
у пару, пад у групи  

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

-препознавање 
разлике и урпотребе 
компаратива и 
суперлатива у 
реченици, 
коришћење 
поређених придева у 
реченици, изузеци 
при писању 

-ученички радови 
-ангажованост 
ученика 
-белешке о 
напредовању 

Бр
ој

ев
и 

 

2 

-ученици на основу већ познатих 
основних бројева до 100 знају да 
читају велике цифре преко 1000, 
именују рачунске операције; на 
основу правила о грађењу редних 
бројева, у стању су да читају 
датуме и године 

-бројеви 
-редни бројеви 1-50 
-прости бројеви преко 
100 
-децимални бројеви 
-основне рачунарске 
радње 
-разломци,датуми 

Комуникација 
Сарадња 
Рад са подацима и информацијама 
(српски језик, немачки језик) 

Методе: дијалошка 
и  монолошка, 
писани радови, 
читање и рад на 
тексту Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, рад 
у пару, пад у групи  

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

-читање година и 
датума; грађење 
редних бројева; 
читање и писање 
децимала, разломака; 
рачунарске радње 
(сабирање, 
одузимање, 
множење, дељење) 

-ученички радови 
-ангажованост 
ученика 
-белешке о 
напредовању 

М
од

ал
ни

 г
ла

го
ли

 
 

2 

-ученици су у стању да у 
реченици идентификују модални 
глагол, који облик главног 
глагола га прети и која све 
значења модални глаголи могу да 
имају 

-уопштено о модалним 
глаголима 
-значење дозволе и 
предлога(could) 
-значење 
обавезе(must/have to) 
-значење 
необавезности 

Комуникација 
Сарадња 
Рад са подацима и информацијама 
(српски језик, немачки језик) 

Методе: дијалошка 
и  монолошка, 
писани радови, 
читање и рад на 
тексту Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, рад 
у пару, пад у групи  

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

-препознавање у 
којим говорним 
ситуацијама 
користити који 
мадални глагол и на 
који начин он 
допуњује главну 
радњу; употреба 
модалних глагола у 
говору 

-ученички радови 
-ангажованост 
ученика 
-белешке о 
напредовању 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво  
Средњи ниво  

Напредни ниво  
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Предмет: Енглески језик – допунска настава  Разред: осми   Фонд часова: 10 

Област/
Тема  

Трај. 
прогр. 
(бр.ча
сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ  

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин развоја 
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ ОЦЕ
ЊИВ. И 

ВРЕДНОВ. 
Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 

диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Ре
ви

зи
ја

 
гл

аг
ол

ск
их
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а 
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ш
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њ
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2 

-ученици знају да граде и 
употреебљавају у реченици или 
тексту садашња, прошла и будућа 
времена у енглеском језику; знају 
да активну претворе у пасивну 
реченицу  

-ревизија прошлог и 
садашњег времена–
грађење пасива из 
простих времена, 
прошлог и садашњег 

Комуникација 
Сарадња 
Рад са подацима и информацијама 
(српски језик, немачки језик) 

Методе: дијалошка 
и  монолошка, 
писани радови, 
читање и рад на 
тексту Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, рад 
у пару, пад у групи  

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

-употреба и грађење 
глаголских времена у 
реченицама; 
поређење два 
садашња и/или два 
прошла времена 

-ученички радови 
-ангажованост 
ученика 
-белешке о 
напредовању 

Ч
ла

но
ви

 
 

2 
-ученици знају функцију и 
употребу чланова на енглеском 
језику  

-неодређени члан 
(a/an) 
-одређени члан (the) 
-уопштено о 
члановима 
-без члана  

Комуникација 
Сарадња 
Рад са подацима и информацијама 
(српски језик, немачки језик) 

Методе: дијалошка 
и  монолошка, 
писани радови, 
читање и рад на 
тексту Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, рад 
у пару, пад у групи  

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

-препознава- 
ње који члан иде 
испред које речи 
-писање предлога 
-говорне игре и 
задаци 

-ученички радови 
-ангажованост 
ученика 
-белешке о 
напредовању 

С
ад

аш
њ

и 
пе

рф
ек

т 
 у
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-ученици знају да граде 
компаратив и суперлатив 
придева, као и да у реченици са 
садшњим перфектом помоћу 
суперлатива придева изражавају 
своја искуства ;  

-поређење придева 
-неправилно поређење   
-реченице у садашњем 
перфекту 
-постављање 
реченичних чланова 
на одређено место 

Комуникација 
Сарадња 
Рад са подацима и информацијама 
(српски језик, немачки језик) 

Методе: дијалошка 
и  монолошка, 
писани радови, 
читање и рад на 
тексту Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, рад 
у пару, пад у групи  

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

-препознавање 
разлике и урпотребе 
компаратива и 
суперлатива у 
реченици, 
коришћење 
поређених придева у 
реченици, изузеци 
при писању 

-ученички радови 
-ангажованост 
ученика 
-белешке о 
напредовању 

П
рв

и 
и 

др
уг

и 
ко

нд
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ио
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л 
 

 

2 

-ученици на основу познавања 
садашњег и прошлог простог 
времена, као и глагола will/would 
могу да састављају условне 
реченице  

-сложене реченице у 
комбинацији: садашње 
просто време и глагол 
will као чиниоци првог 
типа условних 
реченица, просто 
прошло време и глагол 
would као чиниоци 
другог типа условних 
реченица  

Комуникација 
Сарадња 
Рад са подацима и информацијама 
(српски језик, немачки језик) 

Методе: дијалошка 
и  монолошка, 
писани радови, 
читање и рад на 
тексту Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, рад 
у пару, пад у групи  

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

-читање година и 
датума; грађење 
редних бројева; 
читање и писање 
децимала, разломака; 
рачунарске радње 
(сабирање, 
одузимање, 
множење, дељење) 

-ученички радови 
-ангажованост 
ученика 
-белешке о 
напредовању 

М
од

ал
ни

 г
ла

го
ли

 
 

2 

-ученици су у стању да у 
реченици идентификују модални 
глагол, који облик главног 
глагола га прети и која све 
значења модални глаголи могу да 
имају 

-уопштено о модалним 
глаголима 
-значење дозволе и 
предлога(could) 
-значење 
обавезе(must/have to) 
-значење 
необавезности 

Комуникација 
Сарадња 
Рад са подацима и информацијама 
(српски језик, немачки језик) 

Методе: дијалошка 
и  монолошка, 
писани радови, 
читање и рад на 
тексту Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, рад 
у пару, пад у групи  

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник 
(онлајн), 
паметна табла, 
лап топ 

-препознавање у 
којим говорним 
ситуацијама 
користити који 
мадални глагол и на 
који начин он 
допуњује главну 
радњу; употреба 
модалних глагола у 
говору 

-ученички радови 
-ангажованост 
ученика 
-белешке о 
напредовању 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво  
Средњи ниво  

Напредни ниво  
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Предмет: Биологија (допунска ) Разред: пети разред Фонд часова: 36 часа 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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17 

истражује особине живих бића према упутствима 
наставника и води рачуна о безбедности током рада; 
- групише жива бића према њиховим заједничким 
особинама; 
- одабира макро-морфолошки видљиве особине важне 
за класификацију живих бића; 

Жива бића, нежива природа и биологија. 
Особине живих бића: ћелијска грађа, 
исхрана, дисање, излучивање, 
надражљивост, покретљивост, 
размножавање, раст и развиће. 
Једноћелијски и вишећелијски организми. 
Основе класификације: главни 
(морфолошки) карактери и особине важне 
за класификацију. Формирање скупова 
карактера који се уклапају једни у друге 
(груписање живих бића). 
Исхрана. Храна као извор енергије и 
градивних супстанци потребних за 
обављање свих животних процеса. Дисање 
као размена гасова у различитим 
срединама. Излучивање. Надражљивост. 
Покретљивост - кретање. Размножавање: 
бесполно и полно. Раст и развиће. Дужина 
живота. Промене које човек пролази током 
развића; пубертет и полна зрелост. 

Географија (географска 
дистрибуција живих 
бића на планети Земљи 
у односу на биолошке 
прилагођености) 

-дијалошко 
монолошка 
метода 
-ндивидуални, 
фронтални и 
групни облик 
рада 
 

-
лаборат.прибо
р и оптички 
инструменти(
лупа и 
микроскоп), 
природни 
материјал, 
кишна глиста, 
квасци 

-руковање и 
одржавање 
лабор.прибора и 
оптичких 
инструмената 

-праћење 
активности 
ученика у 
току групног 
и 
појединачног 
рада на часу 
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идентификује основне прилагођености спољашње грађе 
живих бића на услове животне средине, укључујући и 
основне односе исхране и распрострањење; 
- једноставним цртежом прикаже биолошке објекте које 
посматра и истражује и означи кључне детаље; 

Живот у воденој и копненој средини - 
изглед, прилагођености на начин живота 
Живот у води - изглед, прилагођености на 
начин живота. Живот на копну - изглед, 
прилагођености на начин живота. Живот 
под земљом - изглед, прилагођености на 
начин живота.  

Ликовна култура 
(илустрације живота у 
воденој, копненој 
животној средини) 

--дијалошко 
монолошка 
метода 
-индивидуалан, 
фронтални и 
групни 

-уџбеник и 
ппт слајдови 
 

-да уоче разлику 
у изгледу и 
прилагођености 
живота у води 
на копну и под 
земљом 

-праћење рада 
на часу и 
вежбама 
-понављање и 
оцењивање 
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- прикупља податке о варијабилности организама 
унутар једне врсте, табеларно и графички их 
представља и изводи једноставне закључке; 
- разликује наследне особине и особине које су резултат 
деловања средине, на моделима из свакодневног 
живота; 
- поставља једноставне претпоставке, огледом испитује 
утицај срединских фактора на ненаследне особине 
живих бића и критички сагледава резултате; 
- користи доступну ИКТ и другу опрему у 
истраживању, обради података и приказу резултата; 

Преношење особина са родитеља на 
потомке. Разлике родитеља и потомака. 
Разлике полног и бесполног 
размножавања у настанку варијабилности. 
Јединке унутар једне врсте се међусобно 
разликују (варијабилност) - узроци 
варијабилности: наслеђивање и утицај 
средине на развиће сваке јединке. 
Варијабилност организама унутар врсте је 
предуслов за еволуцију.  

Географија (уочавање 
раличитости људских 
популација у односу на 
географску 
распрострањеност) 

--дијалошко 
монолошка 
метода 
-индивидуалан, 
фронтални и 
групни 

-преношење 
особина са 
родитеља на 
потомство и 
наслеђивање и 
еволуција 
  

-да уоче ралике 
родитеља и 
потомака и 
разлике између 
полног и 
бесполног 
размножавања 
 

-праћење 
њихових 
активности на 
вежбама 
-понављање и 
оцењивање 
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- доведе у везу промене у спољашњој средини 
(укључујући утицај човека) са губитком разноврсности 
живих бића на Земљи; 
- направи разлику између одговорног и неодговорног 
односа према живим бићима у непосредном окружењу; 
- предлаже акције бриге о биљкама и животињама у 
непосредном окружењу, учествује у њима, сарађује са 
осталим учесницима и решава конфликте на ненасилан 
начин; 
- илуструје примерима деловање људи на животну 
средину и процењује последице таквих дејстава 

Жива бића из непосредног окружења. 
Позитиван и негативан утицај људи на 
жива бића и животну средину. 
Заштита живих бића и животне средине. 
Пројекат очувања природе у мом крају. 
Дивље животиње као кућни љубимци - да 
или не. 
Значај врста за човека (самоникло јестиво, 
лековито, отровно биље; животиње као 
храна и могући преносиоци болести, 
отровне животиње).  

Техничко и 
информатичко 
образовање (сарадња у 
изградђи кућица за 
птице и склоништа за 
кућне љубимце) 

--дијалошко 
монолошка 
метода 
-индивидуалан, 
фронтални и 
групни 

-уџбеник, 
слајдови и 
слике 
 

-прављење 
кућица за птице, 
уочавање 
позитивног и 
негативног 
утицаја човека 
на животну 
средину у 
непосредном 
окружењу 

-пратити рад 
ученика на 
часу 
обраде,понав
љања и вежби 
и то 
евидентирати  
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4 
идентификује елементе здравог начина живота и у 
односу на њих уме да процени сопствене животне 
навике и избегава ризична понашања. 

Здрава исхрана и унос воде. Енергетски 
напици. 
Штетност дуванског дима и 
психоактивних супстанци. 
Физичка активност и здравље. 
Промене у пубертету и последице 
прераног ступања у сексуалне односе.  

Физичко и здравствено 
васпитање (повезивање 
важности физичке 
активности са значајем 
здраве исхране у циљу 
што бољег здравственог 
стања) 

-дијалошко 
монолошка 
метода 
-индивидуалан, 
фронтални и 
групни 

-уџбеник, 
слајдови, 
природни 
материјал  
 

-да сагледају 
штетност 
дуванског дима 
и 
психоактивних 
супстанци 

-посматрати 
рад у току 
вежби 
--кроз 
понављање и 
утврђивање 
их оценити 

Образовни 
стандарди 

Основни 
ниво 

БИ.1.1.1. уме да наведе основне карактеристике живог света 
БИ.1.1.2. разликује живу и неживу природу у непосредном окружењу и у типичним случајевима 
БИ.1.1.3. препознаје основне сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и животиња 
БИ.1.1.4. уме да наведе називе пет царстава и познаје типичне представнике истих 
БИ.1.1.5. зна да постоје просторне и временске промене код живих бића и познаје основне чињенице о томе  
БИ.1.2.1. зна да су најмањи организми саграђени од једне ћелије у којој се одвијају сви карактеристични животни процеси и зна основне карактеристике грађе такве ћелије 
БИ.1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организама у чијим одељцима се одвијају разноврсни процеси, и зна основне карактеристике грађе тих ћелија 
БИ.1.2.3. зна основне карактеристике грађе биљака, животиња и човека и основне функције које се обављају на нивоу организма 
БИ.1.2.4. познаје основну организацију органа у којима се одвијају различити животни процеси 
БИ.1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују исхраном 
БИ.1.2.6. разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива бића (дисање, надражљивост, покретљивост, растење, развиће, размножавање) 
БИ.1.2.7. зна да организми функционишу као независне целине у сталној интеракцији са околином 
БИ.1.3.1. разуме да јединка једне врсте даје потомке исте врсте 
БИ.1.3.2. зна основне појмове о процесима размножавања 
БИ.1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи генетички материјал 
БИ.1.3.4. зна за појам и основну улогу хромозома 
БИ.1.3.5. зна основне принципе наслеђивања 
БИ.1.3.6. зна како делују гени и да се стечене особине не наслеђују 
БИ.1.3.7. зна да од зигота настаје организам и да се тај процес назива развиће 
БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији живота на Земљи 
БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом можемо упознати на основу фосилних записа 
БИ.1.3.10. зна да је природно одабирање основни механизам прилагођавања организама 
БИ.1.4.1. препознаје основне еколошке појмове (животна средина, станиште - биотоп, животна заједница - биоценоза, популација, еколошка ниша, екосистем, биом, биосфера) и зна 
најопштије чињенице о њима 
БИ.1.4.2. препознаје утицаје појединих абиотичких и биотичких фактора на организме и популације 
БИ.1.4.3. уме на задатом примеру да одреди материјалне и енергетске токове у екосистему, чланове ланаца исхране и правце кружења најважнијих супстанци (воде, угљеника, азота) 
БИ.1.4.4. препознаје животне услове који владају у карактеристичним екосистемима Србије и најважније представнике врста које их насељавају 
БИ.1.4.5. препознаје основне последице развоја човечанства на природу (утицај киселих киша, озонских рупа, појачање ефекта стаклене баште, глобалне климатске промене) и најважније 
врсте загађивања воде, ваздуха, земљишта 
БИ.1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност (нестанак врста, сеча шума, интензивна пољопривреда, отпад) 
БИ.1.4.7. препознаје основне процесе важне у заштити и очувању животне средине (рециклажу, компост) и у заштити биодиверзитета (националних паркова, природних резервата) 
БИ.1.4.8. зна шта може лично предузети у заштити свог непосредног животног окружења 
БИ.1.5.1. зна основне мере за одржавање личне хигијене и хигијене околине и разуме зашто је важно да их се придржава 
БИ.1.5.2. разуме значај примене хигијенских навика у исхрани и посебно значај термичке обраде хране 
БИ.1.5.3. разуме значај одржавања хигијене кућних љубимаца, домаћих и дивљих животиња и правилног опхођења са њима 
БИ.1.5.4. разуме зашто је важно да се придржава званичних упутстава која се односе на заразне болести (епидемије и пандемије) 
БИ.1.5.5. препознаје основне знаке поремећаја функције појединих органа и основне симптоме инфекције и разликује стање у коме може сам да интервенише од стања када мора да се 
обрати лекару 
БИ.1.5.6. разуме предности и недостатке употребе додатака у храни и исхрани (конзерванси и неконтролисана употреба витамина, антиоксиданата, минерала итд.) и опасности до којих 
може да доведе неуравнотежена исхрана (редукционе дијете, претерано узимање хране и сл.) и познаје основне принципе правилног комбиновања животних намирница 
БИ.1.5.7. разуме да загађење животне средине (воде, ваздуха, земљишта, бука, итд.) и неке природне појаве (UV зрачење) неповољно утичу на здравље човека 
БИ.1.5.8. зна и разуме какав значај за здравље имају умерена физичка активност и поштовање биолошких ритмова (сна, одмора) 
БИ.1.5.9. разуме да постоје полне болести, познаје мере превенције и могуће путеве инфекције, као и њихове негативне последице на здравље 
БИ.1.5.10. зна да постоје природне промене у понашању које настају као последица физиолошких промена (пубертет, менопауза), зна да у адолесцентом добу могу да се појаве психолошки 
развојни проблеми (поремећаји у исхрани, поремећаји понашања, поремећаји сна и сл.) 
БИ.1.5.11. разуме одговорност и опасност превременог ступања у сексуалне односе и разуме зашто абортус у доба развоја има негативне последице на физичко и ментално здравље 
БИ.1.5.12. зна да болести зависности (претерана употреба дувана, алкохола, дроге) неповољно утичу на укупан квалитет живота и зна коме може да се обрати за помоћ (институцијама и 
стручњацима) 
БИ.1.5.13. зна како се треба понашати према особи која болује од болести зависности или је ХИВ позитивна 

Средњи 
ниво 

 

Напредни 
ниво 

 

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2712
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2707
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2704
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2700
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2698
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2715
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2728
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2729
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2722
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
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Предмет: Биологија (допунска настава) Разред: шести разред Фонд: 36 часова 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр. 
(бр. 
часова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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18 
часова 

- упореди грађу животиња, биљака и 
бактерија на нивоу ћелија и нивоу организма;  
-повеже грађу и животне процесе на нивоу 
ћелије и нивоу организма; 
-одреди положај органа човека и њихову 
улогу; 
-цртежом или моделом прикаже основне 
елементе грађе ћелије једноћелијских и 
вишећелијских организама;  
-користи лабораторијски прибор и школски 
микроскоп за израду и посматрање готових и 
самостално израђених препарата; 
-хумано поступа према организмима које 
истражује; 
-користи ИКТ и другу опрему у 
истраживању, обради података и приказу 
резултата. 
-табеларно и графички представи 
прикупљене податке и изведе одговарајуће 
закључке; 
-разматра, у групи, шта и како је учио/учила и 
где та знања може да примени. 
 

Грађа живих бића – спољашња и унутрашња. 
Грађа људског тела: хијерархијски низ од 
организма до ћелије. Једноћелијски 
организми – бактерија, амеба, ћелија квасца. 
Удруживање ћелија у колоније. 
Вишећелијски организми – одабрани примери 
гљива, биљака и животиња. 
Основне животне функције на нивоу 
организма: исхрана, дисање, транспорт и 
елиминација штетних супстанци, 
размножавање.  
Разлике у грађи биљака, гљива и животиња и 
начину функционисања, као и сличности и 
разлике у обављању основних животних 
процеса. Откриће ћелије и микроскопа. 
Основна грађа ћелије (мембрана, цитоплазма, 
једро, митохондрије, хлоропласти). 
Разлика између бактеријске, и биљне и 
животињске ћелије. Ћелијско дисање, 
стварање енергије, основне чињенице о 
фотосинтези. 

Дигитална компетенција, 
Естетичка компетенција, 
Компетенција за 
целоживотно учење, 
Комуникација, Сарадња, 
Решавање проблема, 
Одговоран однос према 
здрављу, Рад са подацима 
и информацијама  

-дијалошка 
метода 
-фронтални 
облик рада 
 

-интерактивна 
табла, лаптоп 
и пројектор 

-да ученици 
помоћу 
микроскопа 
посматрају 
трајне 
микроскоп 
препарате 

-да се прати 
рад ученика 
на 
часу,њихове 
активности и 
то се оцењује 
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8 
часова 

направи разлику између животне средине, 
станишта, популације, екосистема и 
еколошке нише; 
-размотри односе међу члановима једне 
популације, као и односе између различитих 
популација на конкретним примерима;     
-илуструје примерима међусобни утицај 
живих бића и узајамни однос са животном 
средином; 
-истражи утицај средине на испољавање 
особина, поштујући принципе научног 
метода; 
-користи ИКТ и другу опрему у 
истраживању, обради података и приказу 
резултата. 
-табеларно и графички представи 
прикупљене податке и изведе одговарајуће 
закључке; 
-разматра, у групи, шта и како је учио/учила и 
где та знања може да примени. 

- Популација, станиште, екосистем, еколошке 
нише, адаптације, животне форме, трофички 
односи – ланци исхране.  
Абиотички и биотички фактори. Значај 
абиотичких и биотичких фактора. 
Антропогени фактор и облици загађења.  
Угрожавање живих бића и њихова заштита. 

Дигитална компетенција, 
Естетичка компетенција, 
Компетенција за 
целоживотно учење, 
Комуникација, Сарадња, 
Решавање проблема, 
Одговоран однос према 
здрављу, Рад са подацима 
и информацијама, 
Одговоран однос према 
околини, Одговорно 
учешће у демократском 
друштву 
 

-дијалошко 
монолошка 
метода 
-индивидуални 
фронтални и  
групни облик 
рада 

-креда,табла и 
природни 
материјала 
 

Одлазак у 
нприроду 
(упознавање са 
популацијом, 
стаништем и 
ланцима 
исхране) 

-праћење 
активности и 
интересовања 
ученика и то 
се оцењује 
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3
. 

Н
ас

ле
ђи

ва
њ

е 
и 

ев
ол

уц
иј

а 
3 

часова 
-истражи утицај средине на испољавање 
особина, поштујући принципе научног 
метода; 
-идентификује примере природне и вештачке 
селекције у окружењу и у задатом текст 
-повеже еволутивне промене са наследном 
варијабилношћу и природном селекцијом; 
-користи ИКТ и другу опрему у 
истраживању, обради података и приказу 
резултата. 
-табеларно и графички представи 
прикупљене податке и изведе одговарајуће 
закључке; 
-разматра, у групи, шта и како је учио/учила и 
где та знања може да примени. 

- Наследни материјал (ДНК, гени). Телесне и 
полне ћелије. Пренос наследног материјала. 
Наследне особине (веза између гена и 
особина, утицај спољашње средине). 
Индивидуална варијабилност.  
Природна селекција на одабраним 
примерима. Вештачка селекција.  
Значај гајених биљака и припитомљених 
животиња за човека. 

Дигитална компетенција, 
Естетичка компетенција, 
Компетенција за 
целоживотно учење, 
Комуникација, Сарадња, 
Решавање проблема, 
Одговоран однос према 
здрављу, Рад са подацима 
и информацијама, 
Одговоран однос према 
околини, Одговорно 
учешће у демократском 
друштву 
 

-дијалошко 
монолошка 
метода 
-индивидуални 
фронтални и  
групни облик 
рада 

Интерактивна 
табла, лаптоп 
и пројектор 

Поесета 
стакленику у 
оквиру ЈП 
„Комуналац“ 
значај гајења 
биљака 

-праћење 
активности 
на часу и 
оцењивање 

4
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3 
часова 

-групише организме према особинама које 
указују на заједничко порекло живота на 
Земљи; 
-одреди положај непознате врсте на „дрвету 
живота”, на основу познавања општих 
карактеристика једноћелијских и 
вишећелијских организама; 
-користи ИКТ и другу опрему у 
истраживању, обради података и приказу 
резултата. 
-табеларно и графички представи 
прикупљене податке и изведе одговарајуће 
закључке; 
-разматра, у групи, шта и како је учио/учила и 
где та знања може да примени. 

Постанак живота на Земљи (прве ћелије без 
једра, постанак ћелија са једром и појава 
вишећеличности). 
„Дрво живота” (заједничко порекло и 
основни принципи филогеније, сродност и 
сличност). 
Организми без једра. Организми са једром. 
Положај основних група једноћелијских и 
вишећелијских организама на „дрвету 
живота”. 

Дигитална компетенција, 
Естетичка компетенција, 
Компетенција за 
целоживотно учење, 
Комуникација, Сарадња, 
Решавање проблема, 
Одговоран однос према 
здрављу, Рад са подацима 
и информацијама, 
Одговоран однос према 
околини, Одговорно 
учешће у демократском 
друштву 
 

-дијалошко 
монолошка 
метода 
-индивидуални 
фронтални и  
групни облик 
рада 

Табла, креде у 
боји, 
дигитални 
кабинет 

-да пишу 
реферате и 
праве паное у 
области теме 
постанак 
живота на 
Земљи 

-праћење 
активности 
на часу и 
оцењивање 

5.
 Ч

ов
ек

 и
 зд

ра
вљ

е 

4 
часова 

- прикупи податке о радовима научника који 
су допринели изучавању људског здравља и 
изнесе свој став о значају њихових 
истраживања;  
-одржава личну хигијену и хигијену 
животног простора у циљу спречавања 
инфекција;  
-доведе у везу измењено понашање људи са 
коришћењем психоактивних супстанци; 
-збрине површинске озледе коже, укаже прву 
помоћ у случају убода инсеката, сунчанице и 
топлотног удара и затражи лекарску помоћ 
кад процени да је потребна;  
-повеже узроке нарушавања животне средине 
са последицама по животну средину и људско 
здравље и делује личним примером у циљу 
заштите животне средине; 
-користи ИКТ и другу опрему у 
истраживању, обради података и приказу 
резултата. 
-табеларно и графички представи 
прикупљене податке и изведе одговарајуће 
закључке; 
-разматра, у групи, шта и како је учио/учила и 
где та знања може да примени. 

- Обољења која изазивају, односно преносе 
бактерије и животиње.  
Бактерије и антибиотици.  
Путеви преношења заразних болести. 
Повреде и прва помоћ: повреде коже, убоди 
инсеката и других бескичмењака, тровање 
храном, сунчаница, топлотни удар. 
Превенција и понашање у складу са 
климатским параметрима. 
Последице болести зависности – 
алкохолизам. 

Дигитална компетенција, 
Естетичка компетенција, 
Компетенција за 
целоживотно учење, 
Комуникација, Сарадња, 
Решавање проблема, 
Одговоран однос према 
здрављу, Рад са подацима 
и информацијама, 
Одговоран однос према 
околини, Одговорно 
учешће у демократском 
друштву, Предузимљивост 
и оријентација ка 
предузетништву 
 

-дијалошко 
монолошка 
метода 
-индивидуални 
фронтални и  
групни облик 
рада 

Интерактивна 
табла, лаптоп 
и пројектор 

-да напишу 
реферате о 
важности 
здравља 

активности 
на часу 
добиће 
заслужену 
оцену 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

БИ.1.1.1. уме да наведе основне карактеристике живог света 
БИ.1.1.2. разликује живу и неживу природу у непосредном окружењу и у типичним случајевима 
БИ.1.1.3. препознаје основне сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и животиња 
БИ.1.1.4. уме да наведе називе пет царстава и познаје типичне представнике истих 
БИ.1.1.5. зна да постоје просторне и временске промене код живих бића и познаје основне чињенице о томе  

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2712
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2707
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2704
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БИ.1.2.1. зна да су најмањи организми саграђени од једне ћелије у којој се одвијају сви карактеристични животни процеси и зна основне карактеристике грађе такве ћелије 
БИ.1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организама у чијим одељцима се одвијају разноврсни процеси, и зна основне карактеристике грађе тих 
ћелија 
БИ.1.2.3. зна основне карактеристике грађе биљака, животиња и човека и основне функције које се обављају на нивоу организма 
БИ.1.2.4. познаје основну организацију органа у којима се одвијају различити животни процеси 
БИ.1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују исхраном 
БИ.1.2.6. разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива бића (дисање, надражљивост, покретљивост, растење, развиће, размножавање) 
БИ.1.2.7. зна да организми функционишу као независне целине у сталној интеракцији са околином 
БИ.1.3.1. разуме да јединка једне врсте даје потомке исте врсте 
БИ.1.3.2. зна основне појмове о процесима размножавања 
БИ.1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи генетички материјал 
БИ.1.3.4. зна за појам и основну улогу хромозома 
БИ.1.3.5. зна основне принципе наслеђивања 
БИ.1.3.6. зна како делују гени и да се стечене особине не наслеђују 
БИ.1.3.7. зна да од зигота настаје организам и да се тај процес назива развиће 
БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији живота на Земљи 
БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом можемо упознати на основу фосилних записа 
БИ.1.3.10. зна да је природно одабирање основни механизам прилагођавања организама 
БИ.1.4.1. препознаје основне еколошке појмове (животна средина, станиште - биотоп, животна заједница - биоценоза, популација, еколошка ниша, екосистем, биом, 
биосфера) и зна најопштије чињенице о њима 
БИ.1.4.2. препознаје утицаје појединих абиотичких и биотичких фактора на организме и популације 
БИ.1.4.3. уме на задатом примеру да одреди материјалне и енергетске токове у екосистему, чланове ланаца исхране и правце кружења најважнијих супстанци (воде, 
угљеника, азота) 
БИ.1.4.4. препознаје животне услове који владају у карактеристичним екосистемима Србије и најважније представнике врста које их насељавају 
БИ.1.4.5. препознаје основне последице развоја човечанства на природу (утицај киселих киша, озонских рупа, појачање ефекта стаклене баште, глобалне климатске промене) 
и најважније врсте загађивања воде, ваздуха, земљишта 
БИ.1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност (нестанак врста, сеча шума, интензивна пољопривреда, отпад) 
БИ.1.4.7. препознаје основне процесе важне у заштити и очувању животне средине (рециклажу, компост) и у заштити биодиверзитета (националних паркова, природних 
резервата) 
БИ.1.4.8. зна шта може лично предузети у заштити свог непосредног животног окружења 
БИ.1.5.1. зна основне мере за одржавање личне хигијене и хигијене околине и разуме зашто је важно да их се придржава 
БИ.1.5.2. разуме значај примене хигијенских навика у исхрани и посебно значај термичке обраде хране 
БИ.1.5.3. разуме значај одржавања хигијене кућних љубимаца, домаћих и дивљих животиња и правилног опхођења са њима 
БИ.1.5.4. разуме зашто је важно да се придржава званичних упутстава која се односе на заразне болести (епидемије и пандемије) 
БИ.1.5.5. препознаје основне знаке поремећаја функције појединих органа и основне симптоме инфекције и разликује стање у коме може сам да интервенише од стања када 
мора да се обрати лекару 
БИ.1.5.6. разуме предности и недостатке употребе додатака у храни и исхрани (конзерванси и неконтролисана употреба витамина, антиоксиданата, минерала итд.) и 
опасности до којих може да доведе неуравнотежена исхрана (редукционе дијете, претерано узимање хране и сл.) и познаје основне принципе правилног комбиновања 
животних намирница 
БИ.1.5.7. разуме да загађење животне средине (воде, ваздуха, земљишта, бука, итд.) и неке природне појаве (UV зрачење) неповољно утичу на здравље човека 
БИ.1.5.8. зна и разуме какав значај за здравље имају умерена физичка активност и поштовање биолошких ритмова (сна, одмора) 
БИ.1.5.9. разуме да постоје полне болести, познаје мере превенције и могуће путеве инфекције, као и њихове негативне последице на здравље 
БИ.1.5.10. зна да постоје природне промене у понашању које настају као последица физиолошких промена (пубертет, менопауза), зна да у адолесцентом добу могу да се 
појаве психолошки развојни проблеми (поремећаји у исхрани, поремећаји понашања, поремећаји сна и сл.) 
БИ.1.5.11. разуме одговорност и опасност превременог ступања у сексуалне односе и разуме зашто абортус у доба развоја има негативне последице на физичко и ментално 
здравље 
БИ.1.5.12. зна да болести зависности (претерана употреба дувана, алкохола, дроге) неповољно утичу на укупан квалитет живота и зна коме може да се обрати за помоћ 
(институцијама и стручњацима) 
БИ.1.5.13. зна како се треба понашати према особи која болује од болести зависности или је ХИВ позитивна 

Средњи ниво  

Напредни ниво  

 
  

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2700
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2698
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2715
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2728
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2729
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2722
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
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Биологија - допунска настава Разред: седми разред фонд часова – 36 часова 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВН
А 

СРЕДСТВ
А 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1.
 Н

ас
ле

ђи
ва

њ
е 

и 
ев

ол
уц

иј
а 

 
 
 
6 

часо
ва 

- упореди полно и 
бесполно 
размножавањее 

- одреди однос између 
гена и хромозома у 
ћелији на основу улоге 
генетичког материјала 

 

- Улога и значај једра у метаболизму ћелије. Деоба ћелије 
(хромозоми, настајање телесних и полних ћелија). 

- ДНК и појам гена (алел, генотип, фенотип) 
- Прво Менделово правило, крвне групе, трансфузија и 

трансплантација. 
- Наслеђивање пола.Наследне болести. 
- Животни циклуси биљака и животиња. Смена генерација. 

Једнополни и двополни организми. Значај и улога полног 
размножавања. 

Информатика 

-дијалошко 
монолошка 
метода    -
фронтални 
индивид. и 
групни рад 

-пано, 
презентациј
а 

истражују о 
актуелним 
болестима 
савременог доба 

-пратити њихов 
рад на часу, на 
час. понављ и 
закључно 
оценити актив. 

2.
 Је

ди
нс

тв
о 

гр
ађ

е 
и 

фу
нк

ци
је

 
ка

о 
ос

но
ва

 ж
ив

от
а 

 
 
 
 
 
7 

часо
ва 

- одреди положај 
организама на 
различитим позицијама 
на „дрвету живота“ 

-  одреди животне 
процесе код биљака 

- Основни принципи организације живих бића. Појам 
симетрије – типични примери код једноћелијских и 
вишећелијских организама; биолошки значај. 

- Симетрија, цефализација и сегментација код животиња. 
- Присуство/одсуство биљних органа, (симетрија и 

сегментација код биљака). 
- Ћелије са специфичном функцијом: мишићне, крвне, 

нервне, ћелије затварачице... 
- Грађа и улога ткива, органа, органских система и значај за 

функционисање организма. 
- Компаративни преглед грађе главних група биљака, гљива и 

животиња – сличности и разлике у обављању основних 
животних процеса на методски одабраним представницима. 

Математика 
Ликовна култура 

-дијалошко 
монолошка 
метода 
-фронтални 
индивидуални и 
групни рад 

-микроскоп 
-трајни 
препарати 
-  

анализирају 
шеме и 
илустрације  
биљних и 
животињских 
ткива 

-сви ученици 
треба на часу да 
прате наставу да 
активно 
учествују у току 
вежбе и на 
основу тога се 
оцењују 

3.
 П

ор
ек

ло
 и

 
ра

зн
ов

рс
но

ст
 

ж
ив

от
а 

 
 

12 
часо
ва 

- разврстава организме 
према грађи на 
кичмењаке и 
бескичмењаке  

- упореди грађу телесних 
омотача код свих 
животињских група  

- Основни принципи систематике (Карл Лине, биномна 
номенклатура). Приказ разноврсности живота кроз основне 
систематске 

- категорије до нивоа кола и класе. 
- Докази еволуције, фосили и тумачење филогенетских 

низова 
- (предачке и потомачке форме, прелазни фосили). 

Информатика 
Чувари природе 
Историја 

-дијалошко 
монолошка 
метода 
-фронтални 
индивидуални и 
групни рад 

- шеме, 
илустрације, 
слике 

упоређују 
типове 
различитих 
скелета и 
крвних система  

-сви ученици 
треба на часу да 
прате наставу да 
активно 
учествују у току 
вежбе и на 
основу тога се 
оцењују 

4.
 Ж

ив
от

 у
 

ек
ос

ис
те

му
вр

ст
е 

 
 
 

6 
часо
ва 

- илуструје примерима 
однос између 
еколошких фактора и 
ефеката природне 
селекције 

- идентификује основне 
односе у биоценози на 
задатим примерима  

- Састав и структура популација. Популациона динамика 
(природни прираштај и миграције). 

- Абиотички фактори и биотички односи као чиниоци 
природне 

- селекције (адаптације). 
- Мреже исхране. Животне области. 
- Конвергенција и дивергенција животних форми. 
- Заштита природе. Заштита биодиверзитета. 

Географија 
Информатика 
Чувари природе 

-дијалошко 
монолошка 
метода 
-фронтални 
индивидуални и 
групни рад 

- шеме, 
илустрације, 
слике 

на основу паноа 
анализирају 
живот у 
екосистему 

-сви ученици 
треба на часу да 
прате наставу да 
активно 
учествују у току 
вежбе и на 
основу тога се 
оцењују 

5.
 Ч

ов
ек

 и
 зд

ра
вљ

е 

 
 

5 
часо
ва 

- анализира задати 
јеловник са аспекта 
разноврсне исхране 

- планира време за рад, 
одмор и рекреацију 

- Примери наследних болести. 
- Особине и грађа вируса. Болести изазване вирусима. 
- Имунитет, вакцине. 
- Пулс и крвни притисак. 
- Прва помоћ: повреде крвних судова (практичан рад). 
- Принципи уравнотежене исхране и поремећаји у исхрани. 
- Значај правилног чувања, припреме и хигијене намирница; 

тровање храном. 
- Промене у адолесценцији. 
- Здрави стилови живота (сан, кондиција, итд). 
- Последице болести зависности – наркоманија. 

Историја  
Чувари природе 

-дијалошко 
монолошка 
метода 
-фронтални 
индивидуални и 
групни рад 

- шеме, 
илустрације, 
слике, 
презентациј
е, 
документар
ни филмови 

осмишљавају 
јеловник здраве 
исхране  

-сви ученици 
треба на часу да 
прате наставу да 
активно 
учествују у току 
вежбе и на 
основу тога се 
оцењују 
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Образовни 
стандарди 

Основни 
ниво 

БИ.1.1.1. уме да наведе основне карактеристике живог света 
БИ.1.1.2. разликује живу и неживу природу у непосредном окружењу и у типичним случајевима 
БИ.1.1.3. препознаје основне сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и животиња 
БИ.1.1.4. уме да наведе називе пет царстава и познаје типичне представнике истих 
БИ.1.1.5. зна да постоје просторне и временске промене код живих бића и познаје основне чињенице о томе  
БИ.1.2.1. зна да су најмањи организми саграђени од једне ћелије у којој се одвијају сви карактеристични животни процеси и зна основне карактеристике грађе такве ћелије 
БИ.1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организама у чијим одељцима се одвијају разноврсни процеси, и зна основне карактеристике грађе тих ћелија 
БИ.1.2.3. зна основне карактеристике грађе биљака, животиња и човека и основне функције које се обављају на нивоу организма 
БИ.1.2.4. познаје основну организацију органа у којима се одвијају различити животни процеси 
БИ.1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују исхраном 
БИ.1.2.6. разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива бића (дисање, надражљивост, покретљивост, растење, развиће, размножавање) 
БИ.1.2.7. зна да организми функционишу као независне целине у сталној интеракцији са околином 
БИ.1.3.1. разуме да јединка једне врсте даје потомке исте врсте 
БИ.1.3.2. зна основне појмове о процесима размножавања 
БИ.1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи генетички материјал 
БИ.1.3.4. зна за појам и основну улогу хромозома 
БИ.1.3.5. зна основне принципе наслеђивања 
БИ.1.3.6. зна како делују гени и да се стечене особине не наслеђују 
БИ.1.3.7. зна да од зигота настаје организам и да се тај процес назива развиће 
БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији живота на Земљи 
БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом можемо упознати на основу фосилних записа 
БИ.1.3.10. зна да је природно одабирање основни механизам прилагођавања организама  
БИ.1.4.1. препознаје основне еколошке појмове (животна средина, станиште - биотоп, животна заједница - биоценоза, популација, еколошка ниша, екосистем, биом, биосфера) и зна најопштије 
чињенице о њима 
БИ.1.4.2. препознаје утицаје појединих абиотичких и биотичких фактора на организме и популације 
БИ.1.4.3. уме на задатом примеру да одреди материјалне и енергетске токове у екосистему, чланове ланаца исхране и правце кружења најважнијих супстанци (воде, угљеника, азота) 
БИ.1.4.4. препознаје животне услове који владају у карактеристичним екосистемима Србије и најважније представнике врста које их насељавају 
БИ.1.4.5. препознаје основне последице развоја човечанства на природу (утицај киселих киша, озонских рупа, појачање ефекта стаклене баште, глобалне климатске промене) и најважније врсте 
загађивања воде, ваздуха, земљишта 
БИ.1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност (нестанак врста, сеча шума, интензивна пољопривреда, отпад) 
БИ.1.4.7. препознаје основне процесе важне у заштити и очувању животне средине (рециклажу, компост) и у заштити биодиверзитета (националних паркова, природних резервата) 
БИ.1.4.8. зна шта може лично предузети у заштити свог непосредног животног окружења  
БИ.1.5.1. зна основне мере за одржавање личне хигијене и хигијене околине и разуме зашто је важно да их се придржава 
БИ.1.5.2. разуме значај примене хигијенских навика у исхрани и посебно значај термичке обраде хране 
БИ.1.5.3. разуме значај одржавања хигијене кућних љубимаца, домаћих и дивљих животиња и правилног опхођења са њима 
БИ.1.5.4. разуме зашто је важно да се придржава званичних упутстава која се односе на заразне болести (епидемије и пандемије) 
БИ.1.5.5. препознаје основне знаке поремећаја функције појединих органа и основне симптоме инфекције и разликује стање у коме може сам да интервенише од стања када мора да се обрати 
лекару 
БИ.1.5.6. разуме предности и недостатке употребе додатака у храни и исхрани (конзерванси и неконтролисана употреба витамина, антиоксиданата, минерала итд.) и опасности до којих може да 
доведе неуравнотежена исхрана (редукционе дијете, претерано узимање хране и сл.) и познаје основне принципе правилног комбиновања животних намирница 
БИ.1.5.7. разуме да загађење животне средине (воде, ваздуха, земљишта, бука, итд.) и неке природне појаве (UV зрачење) неповољно утичу на здравље човека 
БИ.1.5.8. зна и разуме какав значај за здравље имају умерена физичка активност и поштовање биолошких ритмова (сна, одмора) 
БИ.1.5.9. разуме да постоје полне болести, познаје мере превенције и могуће путеве инфекције, као и њихове негативне последице на здравље 
БИ.1.5.10. зна да постоје природне промене у понашању које настају као последица физиолошких промена (пубертет, менопауза), зна да у адолесцентом добу могу да се појаве психолошки 
развојни проблеми (поремећаји у исхрани, поремећаји понашања, поремећаји сна и сл.) 
БИ.1.5.11. разуме одговорност и опасност превременог ступања у сексуалне односе и разуме зашто абортус у доба развоја има негативне последице на физичко и ментално здравље 
БИ.1.5.12. зна да болести зависности (претерана употреба дувана, алкохола, дроге) неповољно утичу на укупан квалитет живота и зна коме може да се обрати за помоћ (институцијама и 
стручњацима) 
БИ.1.5.13. зна како се треба понашати према особи која болује од болести зависности или је ХИВ позитивна 

Средњи 
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Предмет: Биологија (допунска настава) Разред: осми разред Фонд: 36 часова 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1.
 Је

ди
нс

тв
о 

гр
ађ

е 
и 

фу
нс

ки
цј

е 
ка

о 
ос

но
ва

 
ж

ив
от

а 
 

 
 

 
- повезати грађу ћелијских органела 
са њиховом улогом у метаболизму 
ћелије 
- идентификује регулаторне 
механизме у одржавању хомеостазе 
- илуструје примерима везу између 
физиолошких одговора живих бића и 
промена у спољашњој средини 
- идентификује поремећаје у раду 
органа и система органа изазваним 
нездравим начином живота 

Улога и значај појединих ћелијских органела у 
организму ћелије: једро, ендоплазмични ретикулум, 
рибозоми, хлоропласти, центриоле, ризозоми. 
Матичне ћелије – ћелије програмиране за различите 
функције. Принцип економичности грађе и 
функције живих бића. Улога и значај ензима. 
Ендокрини систем и хуморална регулација. 
Регулаторна улога хормона биљака и животиња. 
Надражљивост, проводљивост, контрактилност. 
Чулни – нервни систем животиња. Рефлексни лук. 
Поремећај функције ендокриног система, нервног 
система и чула. Неуротрансмитери, нервни 
импулси, драж, надражај. Хомеостаза- принцип 
повратне спреге. Фотосинтеза. Ћелијско дисање. 
Транспирација. Температурна регулације. 

Хемија 
 
Компентенције-решавање 
проблема, 
рад са подацима и 
информацијама, 
дигитална компентенција,  
вештина комуникације, 
 компентенција за 
целоживотно учење, 

- дијалошко 
монолошка                          
-демонстративна                
-групни рад 

- часописи, 
панои                
-интернет                          
-слике            

-активан 
приступ 
усмерен на 
практичну 
реализацију 
заштите 
жив.сред. и 
окружења                     
-примена 
интерактивне 
наставе развоја 
односа између 
жив.средине и и 
нтересовања 
ученика у 
покушају да 
самостално 
орг.активности   
и реализују 
пројекте 

-сви ученици 
треба на часу 
да прате 
наставу да 
активно 
учествују у 
току вежбе и 
на основу 
тога се 
оцењују 

2.
 Ч

ов
ек

 и
 зд

ра
вљ
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 - идентификује поремећаје у раду 
органа и система органа изазваним 
нездравим начином живота 
- одговоран однос према свом 
здрављу  
- повеже промене настале у 
пубертету са деловањем хормона 
- изрази критички став према 
медијским садржајима који се баве 
здравим стиловима живота 
- идентификује поремећање у раду 
органа и система органа изазваних 
нездравим начином живота  

Резултати стандарних лабораторијских анализа и 
урина. 
Биолошки смисао адолесценције (родни и полни 
идентитет у контексту хормонске активности и 
индивидуалне генетичке варијабилности). 
Заштита од полно преносивих болести – 
контрацепција. 
Одговорност за сопствено здравље. 
 

Физичко и здравствено 
васпитање 
 
Компентенције-решавање 
проблема, 
рад са подацима и 
информацијама, 
дигитална компентенција,  
вештина комуникације, 
 компентенција за 
целоживотно учење, 
Иеколошка компетенција 

-демонстративна                  
-монолошко                  
дијалошка                     
-индивидуални                   
рад                                                 
-групни рад                                
-експериментална     
-истраживачка 

- интернет 
-часописи 
-слике 
-
енциклопедија 

-пратити 
њихов рад на 
часу, на 
часовима 
понављања и 
закључно 
оценити 
активност                                 
- укључивање 
ученика у 
истраживачки 
рад 

3.
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ор
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ло
 и

 р
аз
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вр

сн
ог

 ж
ив

от
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 - доведе у везу промене животних 
услова са еволуцијом живота на 
планети 
- истражи давно нестале екосистеме  
- повеже промене наследног 
материјала са настанком нових врста 
путем природне селекције  
- установи узрочно – последичне везе 
између губитка врста у екосистему и 
негативних последица у процесу 
супстанце и енергије у мрежама 
исхране 
- 

„Календар живота“. Еволуција различитих група 
организама кроз геолошка доба и велика 
изумирања. 
Значај алги (цијанобактерија)и биљака за 
продукцију О2 и озонског омотача као заштита од 
УВ зрака и услов за развој осталих живих бића. 
Строматолити. Излазак из воде на копно. 

Историја 
Географија 
Хемија 
 
Компентенције-решавање 
проблема, 
рад са подацима и 
информацијама, 
дигитална компентенција,  
вештина комуникације, 
 компентенција за 
целоживотно учење, 
еколошка компетенција 

-монолошко    
дијалошка                   
-демонстративна        
-групни рад                               
-експериментална               
-истраживачка                     

- интернет 
-слике 
-научна 
литература 
-часописи 

-активан 
приступ 
усмерен на 
практичну 
реализацију 
заштите 
жив.сред. и 
окружења 
-примена 
интерактивне 
наставе развоја 
односа између 
жив.средине и и 
нтересовања 
ученика у 
покушају да 
самостално 
орг.активности   
и реализују 
пројекте 

-праћење 
њихове 
активности 
на часу и тако 
их оцењивати 
-развој 
еколошке и 
здравствене 
културе 
живљења     -
оцењивање 
ученичких 
пројеката 
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 - повеже промене које се догађају у 
организму током животног циклуса 
са активностима гена 
- повеже промене наследног 
материјала са настанком нових врста 
путем природне селекције 
- 

Улуткавање и пресвлачење инсеката. Пубертет и 
адолесценција човека. Цветање, плодоношење и 
сазревање плодова биљака. 
Теорија еволуције. Постанак нових врста кроз 
еволуционе процесе.  
Еволуција човека. 
 

Историја 
Хемија 
Физичко и здравствено 
васпитање 
 
Компентенције-решавање 
проблема, 
рад са подацима и 
информацијама, 
дигитална компентенција,  
вештина комуникације, 
 компентенција за 
целоживотно учење, 
еколошка компетенција 

- монолошка   
дијалошка                       
-истраживачка              
-рад у пару                           
-демонстративна 

- интернет 
-слике 
-научна 
литература 
-часописи 

-активан 
приступ 
усмерен на 
практичну 
реализацију 
заштите 
жив.сред. и 
окружења              
-усмеравање 
уч.на уочавање 
загађености 
своје околине 
-активан 
приступ 
усмерен на 
практичну 
реализацију 
заштите 
жив.сред. и 
окружења 
-примена 
интерактивне 
наставе развоја 
односа између 
жив.средине и и 
нтересовања 
ученика у 
покушају да 
самостално 
орг.активности   
и реализују 
пројекте 

-пратити 
њихов рад на 
часу, на 
часовима 
понављања и 
закључно 
оценити 
активност            
-праћење и 
оцењивање 
уч.пројеката 

5.
 Ж

ив
от

 у
 е

ко
си

ст
ем
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 - критички процени последице 
људских делатности у односу на 
расположиве ресурсе на Земљи 
- истражи присуство инванзивних 
врста у својој околини и вероватне 
путеве насељавања 
- истражи разлоге губитка 
биодиверзитета на локалном 
подручју 

Живот у екосистему.  Еволуција и развој 
екосистема. Концепт климакса. 
Циклуси кружења основних супстанци у природи 
(H2O, C, N) и њихова повезаност. 
Азотофиксација, микориза, симбиоза, симбионски 
организми (лишајеви). 
Органиченост ресурса (капацитет средине) и 
одрживи развој. 
Нестанак врста и фактори угрожавања (H.I.P.P.O 
концепт). 
Типични екосистеми у Србији.  
Ретке и угрожене врсте Србије. 
Интродукције и реинтродукције и инвазивне врсте. 
Последице глобалних промена. 

Историја 
Географија 
Хемија 
Физичко и здравствено 
васпитање 
 
Компентенције-решавање 
проблема, 
рад са подацима и 
информацијама, 
дигитална компентенција,  
вештина комуникације, 
 компентенција за 
целоживотно учење, 
еколошка компетенција 

- монолошко  
дијалошка                
-демонстративна                   
-индивидуалан 
рад          -групни 
рад                  

- интернет 
-слике 
-научна 
литература 
-часописи 

сви ученици 
треба на часу 
да прате 
наставу да 
активно 
учествују у 
току вежбе и 
на основу 
тога се 
оцењују 
-праћење и 
оцењивање 
уч.пројеката 

Образовни 
стандарди 

Основни 
ниво 

БИ.1.1.1. уме да наведе основне карактеристике живог света 
БИ.1.1.2. разликује живу и неживу природу у непосредном окружењу и у типичним случајевима 
БИ.1.1.3. препознаје основне сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и животиња 
БИ.1.1.4. уме да наведе називе пет царстава и познаје типичне представнике истих 
БИ.1.1.5. зна да постоје просторне и временске промене код живих бића и познаје основне чињенице о томе  
БИ.1.2.1. зна да су најмањи организми саграђени од једне ћелије у којој се одвијају сви карактеристични животни процеси и зна основне карактеристике грађе такве ћелије 
БИ.1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организама у чијим одељцима се одвијају разноврсни процеси, и зна основне карактеристике грађе тих ћелија 
БИ.1.2.3. зна основне карактеристике грађе биљака, животиња и човека и основне функције које се обављају на нивоу организма 
БИ.1.2.4. познаје основну организацију органа у којима се одвијају различити животни процеси 
БИ.1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују исхраном 
БИ.1.2.6. разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива бића (дисање, надражљивост, покретљивост, растење, развиће, размножавање) 
БИ.1.2.7. зна да организми функционишу као независне целине у сталној интеракцији са околином 
БИ.1.3.1. разуме да јединка једне врсте даје потомке исте врсте 
БИ.1.3.2. зна основне појмове о процесима размножавања 
БИ.1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи генетички материјал 
БИ.1.3.4. зна за појам и основну улогу хромозома 
БИ.1.3.5. зна основне принципе наслеђивања 
БИ.1.3.6. зна како делују гени и да се стечене особине не наслеђују 
БИ.1.3.7. зна да од зигота настаје организам и да се тај процес назива развиће 
БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији живота на Земљи 
БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом можемо упознати на основу фосилних записа 
БИ.1.3.10. зна да је природно одабирање основни механизам прилагођавања организама  
БИ.1.4.1. препознаје основне еколошке појмове (животна средина, станиште - биотоп, животна заједница - биоценоза, популација, еколошка ниша, екосистем, биом, биосфера) и зна најопштије 
чињенице о њима 
БИ.1.4.2. препознаје утицаје појединих абиотичких и биотичких фактора на организме и популације 
БИ.1.4.3. уме на задатом примеру да одреди материјалне и енергетске токове у екосистему, чланове ланаца исхране и правце кружења најважнијих супстанци (воде, угљеника, азота) 
БИ.1.4.4. препознаје животне услове који владају у карактеристичним екосистемима Србије и најважније представнике врста које их насељавају 
БИ.1.4.5. препознаје основне последице развоја човечанства на природу (утицај киселих киша, озонских рупа, појачање ефекта стаклене баште, глобалне климатске промене) и најважније врсте 

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2712
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2707
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2704
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2700
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2698
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2715
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
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загађивања воде, ваздуха, земљишта 
БИ.1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност (нестанак врста, сеча шума, интензивна пољопривреда, отпад) 
БИ.1.4.7. препознаје основне процесе важне у заштити и очувању животне средине (рециклажу, компост) и у заштити биодиверзитета (националних паркова, природних резервата) 
БИ.1.4.8. зна шта може лично предузети у заштити свог непосредног животног окружења  
БИ.1.5.1. зна основне мере за одржавање личне хигијене и хигијене околине и разуме зашто је важно да их се придржава 
БИ.1.5.2. разуме значај примене хигијенских навика у исхрани и посебно значај термичке обраде хране 
БИ.1.5.3. разуме значај одржавања хигијене кућних љубимаца, домаћих и дивљих животиња и правилног опхођења са њима 
БИ.1.5.4. разуме зашто је важно да се придржава званичних упутстава која се односе на заразне болести (епидемије и пандемије) 
БИ.1.5.5. препознаје основне знаке поремећаја функције појединих органа и основне симптоме инфекције и разликује стање у коме може сам да интервенише од стања када мора да се обрати 
лекару 
БИ.1.5.6. разуме предности и недостатке употребе додатака у храни и исхрани (конзерванси и неконтролисана употреба витамина, антиоксиданата, минерала итд.) и опасности до којих може да 
доведе неуравнотежена исхрана (редукционе дијете, претерано узимање хране и сл.) и познаје основне принципе правилног комбиновања животних намирница 
БИ.1.5.7. разуме да загађење животне средине (воде, ваздуха, земљишта, бука, итд.) и неке природне појаве (UV зрачење) неповољно утичу на здравље човека 
БИ.1.5.8. зна и разуме какав значај за здравље имају умерена физичка активност и поштовање биолошких ритмова (сна, одмора) 
БИ.1.5.9. разуме да постоје полне болести, познаје мере превенције и могуће путеве инфекције, као и њихове негативне последице на здравље 
БИ.1.5.10. зна да постоје природне промене у понашању које настају као последица физиолошких промена (пубертет, менопауза), зна да у адолесцентом добу могу да се појаве психолошки 
развојни проблеми (поремећаји у исхрани, поремећаји понашања, поремећаји сна и сл.) 
БИ.1.5.11. разуме одговорност и опасност превременог ступања у сексуалне односе и разуме зашто абортус у доба развоја има негативне последице на физичко и ментално здравље 
БИ.1.5.12. зна да болести зависности (претерана употреба дувана, алкохола, дроге) неповољно утичу на укупан квалитет живота и зна коме може да се обрати за помоћ (институцијама и 
стручњацима) 
БИ.1.5.13. зна како се треба понашати према особи која болује од болести зависности или је ХИВ позитивна 

Средњи 
ниво 

 

Напредн
и ниво 

 

 
  

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2728
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2729
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2722
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720


 

555 

Предмет: географија – допунска настава Разред: пети разред Фонд: 9 часова 

Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај. 
прогр
. 

(бр.ча
сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ 
ОЦЕЊИВ. И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1.
Ч

ов
ек

 и
 

ге
ог

ра
фи

ја
 

1 

повеже постојећа знања о природи и друштву са географијом 
као науком; 
- на примерима покаже значај учења географије за свакодневни 
живот човека; 
- разликује одговорно од неодговорног понашања човека према 
природним ресурсима и опстанку живота на планети Земљи; 

Ширење географских 
хоризоната и велика географска 
открића. Одговорност човека 
према планети Земљи. 

Биологија-одговорно 
понашање човека према 
планети 
Компентенција за 
целоживотно учење, рад 
са подацима и 
информацијама 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
илустративно-
демонстратив, 
фронтални, 
индивидуални, 
комбиновани 

књига, слике, 
карте 

посматра и 
уочава, 
повезује своја 
постојећа знања 

праћење рада 

2.
В

ас
ио

на
 

2 

разликује појмове васиона, галаксија, Млечни пут, Сунчев 
систем, Земља; 
- објасни и прикаже структуру Сунчевог система и положај 
Земље у њему; 
- разликује небеска тела и наводи њихове карактеристике; 
- одреди положај Месеца у односу на Земљу и именује месечеве 
мене; 

Васиона, галаксија, Млечни 
пут, звезде, сазвежђа.  
Сунчев систем: Сунце, планете, 
сателити, Месец, месечеве 
мене, астероиди, комете, 
метеори 

Математика-удаљеност и 
кретање небеских тела, 
светлосна година 
Компентенција за 
целоживотно учење, рад 
са подацима и 
информацијама 

књига, слике, 
карте, глобус, 
филм 

посматра и 
уочава, 
повезује своја 
постојећа знања 

-праћење рада 
на часу 
-понављање и 
оцењивање 
 

3.
П

ла
не

та
 З

ем
љ

а 

6 

- помоћу глобуса опише облик Земље и наведе доказе о њеном 
облику; 
- помоћу карте опише распоред копна и воде на Земљи и наведе 
називе континената и океана; 
- разликује и објасни Земљина кретања и њихове последице; 
- повеже смер ротације са сменом дана и ноћи; 
- повеже револуцију Земље са сменом годишњих доба на 
северној и јужној полулопти и појавом топлотних појасева; 
- разликује основне омотаче унутрашње грађе Земље; 
- наведе спољашње силе (ветар, вода) Земље; 
- разликује хипоцентар и епицентар  
- зна шта су планине и низије и разликује надморску и 
релативну висину; 
- разликује ерозивне и акумулативне процесе; 
- опише структуру атмосфере; 
- наведе временске промене које се дешавају у тропосфери 
(ветрови, падавине, облаци, загревање ваздуха...); 
- разликује појам времена од појма клима; 
- наведе климатске елементе и чиниоце и основне типове климе; 
- уочава и разликује на географској карти океане, већа мора, 
заливе и мореузе; 
- наведе и опише елементе реке (извор, ушће, различити падови 
на речном току); 
- разликује типове језерских басена према начину постанка; 
- помоћу карте наведе природне зоне и карактеристичан живи 
свет у њима; 

Облик и димензије Земље, 
распоред копна и воде на 
Земљи 
Ротација Земље и последица 
ротације Револуција Земље и 
последице револуције. 
Постанак и унутрашња грађа 
Земље, литосферне плоче: 
Вулканизам и земљотреси: 
елементи Стене: магматске, 
седиментне, метаморфне. 
Постанак рељефа процесима 
набирања и раседања, планине, 
низије, надморска и релативна 
висина.  
Атмосфера (састав, структура и 
значај). Време и клима: 
климатски елементи и појаве 
Климатски чиниоци, основни 
типови климе 
 Светско море и његова 
хоризонтална подела Воде на 
копну: подземне воде и извори, 
реке, језера и ледници. 
 Распростирање биљног и 
животињског света на Земљи. 
 

Математика-димензије 
Земље, однос копна и 
воде на Земљи, облик 
Земље 
Биологија-годишња доба, 
топлотни појасеви 
Ликовно-цртање 
унутрашње грађе Земље, 
вулкана,делова 
земљотреса 
Биологија-кружење воде 
у природи, загађивање 
мора и значај заштите 
Компентенција за 
целоживотно учење, рад 
са подацима и 
информацијама 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
илустративно-
демонстратив, 
фронтални, 
индивидуални, 
комбиновани 

књига, слике, 
карте, глобус, 
филм, модели 

посматра и 
уочава, 
повезује своја 
постојећа знања 

-праћење рада 
на часу и 
вежбама 
-понављање и 
оцењивање 
 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

ГЕ.1.1.1. оријентише се у природи и на географској карти ГЕ.1.1.2. препознаје и чита математичке, географске и допунске елементе карте ГЕ.1.1.3. употребљава најједноставније мерне 
инструменте (компас, термометар, хигрометар, барометар, анемометар, кишомер, снегомерна летва) и описује податке које они приказују ГЕ.1.1.4. употребљава различите географске 
изворе и статистичке податке. 
ГЕ.1.2.1. именује небеска тела у Сунчевом систему и наводи њихов распоред ГЕ.1.2.2. препознаје облик Земље и наводи њена кретања ГЕ.1.2.3. именује Земљине сфере (литосферу, 
атмосферу, хидросферу, биосферу) и препознаје њихове основне одлике ГЕ.1.2.4. препознаје догађаје проузроковане деловањем природних сила (земљотреси, вулканизам) 

Средњи ниво  

Напредни ниво  
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Географија - допунска настава Разред: шести разред Фонд: 10 часова 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

ГЕ
О

ГР
А

Ф
С

К
А

 К
А

РТ
А

 

2 

− чита и тумачи општегеографске и 
тематскекарте; 
– оријентише се у простору користећи компас, 
географску карту  

Географска/картографска 
мрежа 
Географска ширина и 
географска дужина 
Појам карте  
Елементи карте (математички, 
географски и допунски) 
Картографски знаци и методе 
за представљање рељефа на 
карти 
Оријентација у простору и 
оријентација карте, 

Географија: облик и величина Земље 
Математика: координатни 
систем,размер 
 Физика: кретање 
Српски језик: језичка култура 
 Историја: историјски извори 
Информатика и рачунарство: ИКТ – рад 
с презентацијама  
КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 
- вештина комуникације 
- рад са подацима и информацијама  
-дигитална компетенција  
-вештина сарадње 
-естетичка 
-oдговорност према околини 

монолошко-
дијалошка 
метода, 
илустративно-
демонстративн
а, 
текст-метода, 
практичан рад 

Уџбеник, пп 
презентације,  
карта света, 
глобус, 
тематске 
карте 
 

повезује 
претходна 
знања са новим 
знањима 

Активност 
ученика,прец
изност у 
примени 
стандарда 

 С
Т

А
Н

О
ВН

И
Ш

ТВ
О

 

  2              

   − доводи у везу размештај светског 
становништва са природним карактеристикама 
простора; 
− препознаје различита обележја светског 
становништва и развијасвест о солидарности 
између припадника различитих социјалних, 
етничких и културних група.                          

Основни појмови о 
становништву 
Број и распоред становништва 
на Земљи 
Природно кретање 
становништва 
Миграције становништва 
Структуре становништва: 
биолошке и друштвено-
економске 
 

Математика: основне рачунске 
операције Физика: мерење (појам 
средња вредност) Историја: Велика 
сеоба народа, велика географска 
открића, религија у раном средњем веку 
Информатика и рачунарство: дигитална 
писменост Биологија: наследне особине 
КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 
-вештина комуникације 
- рад са подацима и информацијама  
-дигитална компетенција  
-вештина сарадње  
-решавање проблема  

Метода 
разговора,посм
атрања 
,демонстрација.  
Фронтални 
облик , 
индивидуални 
облик. 
 
 
 
 
 
 

Уџбеник, пп 
презентације,  
карта света, 
карта Европе, 
карта Србије, 
филмови. 

активно слуша и 
бележи, 
упознаје нове 
садржаје 
. 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н
А

С
Е

Љ
А
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− доводи у везу типове насеља и урбане и 
руралне процесе са структурама становништва, 
миграцијама, економским и глобалним појавама 

и процесима. 

Појам и настанак првих 
насеља 
Положај и географски 
размештај насеља 
Величина и функције насеља 
Типови насеља 
Урбанизација 
Град – унутрашња структура и 
односи са околним простором 
Село и рурални процеси 
 

Историја: основи проучавања 
прошлостин (историјски извори), 
свакодневни живот у Европи и српским 
земљама у позном средњем веку 
Ликовна култура: уметничко наслеђе 
(музеји и експонати) Информатика и 
рачунарство: дигитална писменост 
(претраживање интернета) Физика: 
кретање у свакодневном животу 
КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 
-вештина комуникације 
- рад са подацима и информацијама  
-дигитална компетенција  
-вештина сарадње  
- брига за здравље  
 -предузетничка компетенција 

дијалошко 
монолошка 
метода 
-индивидуални, 
фронтални и 
групни 

књига,слике, 
карте, глобус, 
филм 

повезује своја 
постојећа знања 
и искуства, 
посматра и 
уочава, 
описује. 
 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
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П
РИ

В
РЕ

Д
А
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− уз помоћ географске карте разликује утицај 
природних и друштвених фактора на развој и 
размештај привредних делатности; 
− доводи у везу размештај привредних објеката и 
квалитет животне средине; 

 

Привреда, привредне 
делатности и сектори 
привреде 
Пољопривреда и географски 
простор 
Индустрија и географски 
простор 
Саобраћај, туризам и 
географски простор 
Ванпривредне делатности 
Развијени и неразвијени 
региони и државе  

Биологија: живот у екосистему 
(антропогени фактор и облици загађења) 
Техника и технологија: ресурси и 
производња (природни ресурси на 
Земљи), подручја човековог рада и 
производње 
Српски језик: говорна вежба 
КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 
-вештина комуникације 
- рад са подацима и информацијама  
-дигитална компетенција  
-вештина сарадње  

дијалошко 
монолошка 
метода 
-индивидуални, 
фронтални и 
групни 

књига,слике 
,карте, филм 

примењује 
раније стечена 
знања, 
мисаоно се 
ангажује. 
 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
 

Д
РЖ

А
В

А
 И

 И
Н

ТЕ
ГР

А
Ц

И
О

Н
И

 
П

РО
Ц

Е
С

И
 

1 

− препознаје политичко-географску структуру 
државе; 

− представи процесе који су довели до 
формирања савремене политичко-географске 

карте света. 

Географски положај државе 
Величина и компактност 
територије државe 
Појам и функција државних 
граница 
Главни град 
Облик владавине 
Интеграциони процеси 

Историја: државно уређење 
Математика: појам троугао; четвороугао 
Историја: Европа, Средоземље и српске 
земље у раном средњем веку 
Информатика и рачунарство: дигитална 
писменост Историја: Други светски рат, 
велика географска открића и 
колонизација 
КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 
-вештина комуникације 
- рад са подацима и информацијама  
-дигитална компетенција  
-вештина сарадње  

дијалошко 
монолошка 
метода 
-индивидуални, 
фронтални и 
групни 

књига,слике, 
карте, глобус, 
филм 

самостално се 
служи картом, 
посматра и 
уочава. 
 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
 

ГЕ
О

ГР
А

Ф
И

ЈА
 Е

В
РО

П
Е

 

2 

− објасни како се издвајају географске регије;  
− показујее уз помоћ карте најважније географске 

објекте, појаве и процесе на  Европе 

Географске регије и 
регионална географија 
Положај и границе Европе 
Природне карактеристике 
Европе 
Становништво Европе 
Насеља Европе. 
Привреда Европе 
Географске регије Европе 
 

Српски језик: говорна вежба 
Информатика и рачунарство: рад с 
текстом, рад са сликама 
Техника и технологија: природни 
ресурси 
Ликовна култура: боја и простор 
КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 
-вештина комуникације 
- рад са подацима и информацијама  
-дигитална компетенција  
-вештина сарадње  

дијалошко 
монолошка 
метода 
-индивидуални, 
фронтални и 
групни 

књига,слике, 
карте, глобус, 
филм 

повезује 
претходно 
стечена знања 
са новим 
знањима, 
саопштава и 
преноси своја 
запажања. 
 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

ГЕ.1.1.1. разме појам оријентације и наводи начине оријентисања 
ГЕ.1.1.2. описује начине представљања Земљине површине (глоб и географска карта) 
ГЕ.1.1.3. препознаје и чита географске и допунске елементе карте 
ГЕ.1.3.1. познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов просторни распоред 
Г ГЕ.1.4.1. препознаје основне природне и друштвене одлике наше државе 
Е.1.3.2. дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и привредне гране 
 

Средњи ниво  

Напредни ниво  
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Географија – допунска настава Разред: седми разред фонд часова – 9 часова 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Ев
ро

па
 

2 

-Стицање  основних знања о 
природним,друштвеним и 
економским одликама Европе, њеним 
регијама и појединим државама 
-Сналажење на географској карти 

- Уочавање узрочно последичних веза 
 
 

Јужна Европа 
Државе Јужне Европе: државе бивше 
СФРЈ, Италија, Шпанија и Грчка 
Средња Европа  
Немачка – основне географске 
карактеристике. 
Западна Европа  
Француска и Уједињено Краљевство – 
основне географске карак- 
теристике. 
Северна Европа – природни ресурси и 
економски развој, народи, 
политичка подела. 
Норвешка – основне географске 
карактеристике. 
Источна Европа  
Руска Федерација – основне географске 
карактеристике. 
Европска унија – пример интеграционих 
процеса. 

Математика: површина, проценти 
Историја: становништво, сеобе народа 
Биологија: биљне заједнице, екологија, 
флора и фауна. 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуникације, 
компентенција за целоживотно учење, 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
демонстратив. 
 
фронтални, 
индивидуални 
 

карта света, 
карта Европе, 
књига, 
илустрације, 
пројектор 
 

посматрање 
описивање, 
бележење, 
показивање, 
уочавање 

ангажовање 
ученика, 
заинтересова
ност, 
ученички 
радови 

А
зи

ја
 

2 

-Стицање  основних знања о 
природним,друштвеним и 
економским одликама Азије,њеним 
регијама и појединим државама 
-Сналажење на географској карти 

- Уочавање узрочно последичних веза 
-Развијање естетских опажања и 
осећања 

-Географски положај и исттраживања 
Азије 
-Рељеф и клима Азије 
-Хидрографија,биљни и животињски свет 
-Становништво,државе и регионална 
подела Азије 
-Географски преглед Југозап. Азије 
-Географски преглед Јужне Азије и 
Индије 
-Географски преглед Југоисточне Азије и 
Индонезије 
-Географски преглед Средње Азије 
-Географски преглед Источне Азије и 
Кине 
-Јапан 

Математика: површина, проценти 
Историја: становништво, сеобе народа 
Биологија: биљне заједнице, екологија, 
флора и фауна. 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуникације 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
демонстратив. 
 
фронтални, 
индивидуални 
 

карта света, 
карта Азије, 
књига, 
илустрације, 
пројектор 
 

посматрање 
описивање, 
бележење, 
показивање, 
уочавање 

ангажовање 
ученика, 
заинтересова
ност, 
ученички 
радови 

А
фр

ик
а 

2 

-Стицање  основних знања о 
географским одликама 
Африке,њеним регијама и појединим 
државама 
-Сналажење на географској карти 
-Уочавање узрочно последичних веза 

-Географски положај и истраживања 
-Природне одлике Африке 
-Становништво и привреда Африке 
-Подела Африке 
-Географски преглед Северне Африке и 
Египта 
-Географски преглед Источне Африке 
-Географски преглед Западне и Централне 
Африке 
-Јужна Африка 
-Јужноафричка Република 

Математика: површина, проценти 
Историја: становништво, сеобе народа, 
трговина робовима 
Биологија: биљне заједнице, екологија, 
флора и фауна. 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуникације 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
демонстратив. 
 
фронтални, 
индивидуални 
 

карта Африке, 
књига, 
илустрације, 
пројектор 
 

посматрање 
описивање, 
бележење, 
показивање, 
уочавање 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
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-Стицање основних знања о 
природним,друштвеним и 
економским одликама Северне 
Америке 
-Сналажење на географској карти  
-Уочавање узрочно последичних веза 
-Развијање систематичности   
 

-Положај,откриће и истраживање 
Америке 
-Природне одлике Северне Америке  
-Друштвеноекон. обележја Северне 
Америке 
-САД-природне одлике и становнижтво 
-САД-привреда 
-Канада 

Математика: површина, проценти 
Историја: сеобе народа, 
истраживања,откриће Америке 
Биологија: биљне заједнице, екологија, 
флора и фауна. 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуникације 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
демонстратив. 
 
фронтални, 
индивидуални 
 

карта Сев. 
Америке, 
карта Јуж. 
Америке 
књига, 
илустрације, 
видео запис 
 

развија 
способности и 
вештине 
опажања, 
бележења и 
презентовања, 
сналази се на 
карти 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
 

Ју
ж

на
 А

ме
ри

ка
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 -Стицање основних знања о 
природним,друштвеним и 
економским одликама Средње и 
Јужне Америке  
-Сналажење на географској карти 
-Уочавање узрочно последичних веза 
-Развијање естетских опажања и 
осећања 
 

-Природне одлике Средње и Јужне 
Америке 
- Друштвеноекономска  обележја Средње  
и ЈужнеАмерике 
 

Математика: површина, проценти 
Историја: сеобе народа,Маје,Астеци 
Биологија: биљне заједнице, екологија, 
флора и фауна. 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуникације 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
демонстратив. 
 
фронтални, 
индивидуални 
 

карта Средње 
и 
ЈужнеАмерик
е, 
књига, 
илустрације, 
 

развија 
способности и 
вештине 
опажања, 
бележења и 
презентовања, 
сналази се на 
карти 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
 

А
ус

тр
ал

иј
а 

и 
О

ке
ан

иј
а 
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-Стицање основних знања о 
природним,друштвеним и 
економским одликама Аустралије и 
Океаније 
-Сналажење на географској карти 
 

-Природне одлике Аустралије и Океаније 
-Друштвеноекономска обележја 
Аустралије и Океаније 
-Нови Зеланд 

Математика: површина, проценти 
Историја: сеобе народа 
Биологија: биљне заједнице, екологија, 
флора и фауна. 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуникације 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
демонстратив. 
 
фронтални, 
индивидуални 
 

карта 
Аустралије и 
Океаније 
књига, 
илустрације, 
 

развија 
способности и 
вештине 
опажања, 
бележења и 
презентовања, 
сналази се на 
карти 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

ГЕ.1.1.1. оријентише се у природи и на географској карти ГЕ.1.1.2. препознаје и чита математичке, географске и допунске елементе карте ГЕ.1.1.3. употребљава 
најједноставније мерне инструменте (компас, термометар, хигрометар, барометар, анемометар, кишомер, снегомерна летва) и описује податке које они приказују ГЕ.1.1.4. 
употребљава различите географске изворе и статистичке податке. 
ГЕ.1.2.1. именује небеска тела у Сунчевом систему и наводи њихов распоред ГЕ.1.2.2. препознаје облик Земље и наводи њена кретања ГЕ.1.2.3. именује Земљине сфере 
(литосферу, атмосферу, хидросферу, биосферу) и препознаје њихове основне одлике ГЕ.1.2.4. препознаје догађаје проузроковане деловањем природних сила (земљотреси, 
вулканизам, 
ГЕ.1.3.1. разликује основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов просторни распоред ГЕ.1.3.2. описује демографске различитости, националне и људске 
вредности ГЕ.1.3.3. разликује значење појма привреде и наводи привредне делатности и привредне гране ГЕ.1.4.3. именује ваневропске континенте и разликује њихове 
основне природне и друштвене одлике. 
 

Средњи ниво  

Напредни ниво  
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Географија – допунска настава Разред: осми разред Фонд: 9 часова 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Ге
ог

ра
фс

ки
 

ол
ож

ај
, г

ра
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це
 и

 
ве

ли
чи

на
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рб
иј

е 
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-Стицање основног знања о  значају 
географског положаја своје земље на 
Балкану, у Европи и у свету 
-Коришћење географске карте 
-Уочавање узрочно последичних веза 

-Географски положај, границе и 
величина Републике Србије Математика: површина, проценти 

Историја: настанак европских народа, 
сеобе народа 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуникације 

дијалошка, 
монолошка, 
демонстратив 
 
фронтални, 
комбиновани, 
индивидуални 
 

карта Србије, 
књига, 
илустрације, 
видео запис 

посматрање 
описивање, 
бележење, 
показивање, 
уочавање 
 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
 

.Ф
из

ич
ко

-г
ео

гр
аф

ск
е 

од
ли

ке
 С

рб
иј

е 
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-Стицање основних знања о 
природногеографским 
објектима,појавама и процесима 
-Упознавање природних лепота земље и 
развијање естетских опажања и осећања 
-Сналажење на географској карти 
-Уочавање узрочно последичних веза 

Геотектонски процеси на територији 
Србије. 
Сеизмизам Србије. 
Тектонски облици рељефа. 
Падински процеси и рељеф настао 
деловањем воде. 
Рељеф настао деловањем леда, ветра 
и човека. 
Утицаји ерозивних и акумулативних 
процеса на човека. 
Климатски фактори и елементи. 
Климатске области у Србији. 
Подземне воде Србије. 
Реке Србије. 
Језера Србије. 
Заштита вода и заштита од вода. 
Земљишта Србије. 
Распрострањеност биљног и 
животињског света. 

Математика: површина, проценти, 
дужина 
Биологија:национални паркови, биљни 
и животињски свет, загађеност и  
заштита 
Хемија: воде састав и значај 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуникације 

дијалошка, 
монолошка, 
демонстратив 
 
фронтални, 
комбиновани, 
индивидуални 
 

карта Србије, 
књига, 
илустрације, 
видео запис 

посматрање 
описивање, 
бележење, 
показивање, 
уочавање 
 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
 

Д
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-Стицање основног  знања о 
друштвеногеографским 
објектима,појавама и проц-Стицање 
основних знања о привреди и 
привредним делатностима и њиховој 
међусобној повезаности  
есима 
- Оспособљавање за самосталан 
рад ученика 
-Уочавање узрочно последичних веза 
-Развијање систематичности 

Кретање броја становника и њихов 
просторни размештај. 
Природно кретање. 
Миграциони процеси. Структуре 
становништва. Демографски 
проблеми и популациона политика. 
Прва насеља у Србији. 
Село и рурални процеси. 
Градови. 
Урбанизација и проблеми урбаног 
развоја. 
Београд. 
Природни ресурси и привредни 
развој. 
Друштвени услови привредног 
развоја и промене у структури 
привреде. 
Пољопривреда и географски простор. 
Индустрија и географски простор. 
Саобраћај и географски простор. 
Туризам и трговина. 
Делатности квартарног сектора. 

Српски језик: језици и дијалекти у 
Србији 
Историја: насељавање Балкана, развој 
културе код Срба 
Хемија: метали, неметали, својства и 
размештај 
Биологија: пољопривреда, гајење и 
заштита биљака 
 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуникације 

дијалошка, 
монолошка, 
демонстратив 
 
фронтални, 
комбиновани, 
индивидуални 

карта Србије, 
књига, 
илустрације, 
видео запис 

посматрање 
описивање, 
бележење, 
показивање, 
уочавање 
 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
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-Стицање основних знања о 
репрезентативним објектима природне и 
културне баштине 
-Уочавање узрочно-послед. веза 
-Оспособљавање за само- 
сталан рад ученика; 
-Коришћење географске карте 

Природна баштина Србије. 
Културна баштина Србије. 
Светска баштина под заштитом 
Унескоа у Србији. 

Историја-културно-историјске 
знаменитости 
Биологија-нацонални паркови, биљни и 
животињски свет, очување природе 
 
Компентенције-решавање проблема,рад 
са подацима и 
информацијама,дигитална 
компентенција, вештина комуникације 

дијалошка, 
монолошка, 
демонстратив 
 
фронтални, 
комбиновани, 
индивидуални 

карта Србије, 
књига, 
илустрације, 
видео запис 

посматрање 
описивање, 
бележење, 
показивање, 
уочавање 
 

-праћење рада 
на часу  
-понављање и 
оцењивање 
 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

ГЕ.1.1.1. оријентише се у природи и на географској карти ГЕ.1.1.2. препознаје и чита математичке, географске и допунске елементе карте ГЕ.1.1.3. употребљава 
најједноставније мерне инструменте (компас, термометар, хигрометар, барометар, анемометар, кишомер, снегомерна летва) и описује податке које они приказују ГЕ.1.1.4. 
употребљава различите географске изворе и статистичке податке. 
ГЕ.1.2.1. именује небеска тела у Сунчевом систему и наводи њихов распоред ГЕ.1.2.2. препознаје облик Земље и наводи њена кретања ГЕ.1.2.3. именује Земљине сфере 
(литосферу, атмосферу, хидросферу, биосферу) и препознаје њихове основне одлике ГЕ.1.2.4. препознаје догађаје проузроковане деловањем природних сила (земљотреси, 
вулканизам, 
ГЕ.1.3.1. разликује основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов просторни распоред ГЕ.1.3.2. описује демографске различитости, националне и људске 
вредности ГЕ.1.3.3. разликује значење појма привреде и наводи привредне делатности и привредне гране ГЕ.1.4.1. разликује основне природне и друштвене одлике наше 
државе. 
 

Средњи ниво  

Напредни ниво  
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 Предмет: историја (допунска настава) Разред: пети разред Фонд часова: по потреби (36) 
Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

 
1. 
Осно
вни 
проу
чава
ња 
прош
лост
и 
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➔ разликује основне временске 
одреднице (годину, деценију, век, миленијум, 
еру) 
➔ лоцира одређену временску 
одредницу на временској ленти 

➔ разликује начине рачунања времена у 
прошлости и садашњости 

➔ именује периоде прошлости и 
историјске периоде и наведене граничне догађаје  
➔ разврстава историјске изворе према 
њиховој основној подели 

➔ повеже врсте историјских извора са 
установама у којима се чувају (архив, музеј, 
библиотека) 
 

Основни садржаји: 
Појам прошлости и историја као 
наука о прошлости људског 
друштва. 
Хронологија - рачунање времена. 
Подела прошлости и 
периодизација историје. 
Историјски извори - дефиниција, 
основна подела и установе у 
којима се чувају. 
 
 

Претходно стечена знања. 
Mатематика: рачунање времена 
Ликовна културура. 
Српски језик. 
Веронаука. 
 
Компентенција за целоживотно 
учење, рад са подацима и 
информацијама, 
решавање проблема. 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; текст-метода;  
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 
 
 

уџбеник, 
енциклопедија
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
наставна 
средства 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће 
у раду; 
самопроцењива
ње напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 

ангажовање 
ученика на 
часу, тестови, 
заинтересова
ност ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 

2. 
Праи
стор
ија 
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➔ наведе главне проналаске и опише 
њихов утицај на начин живота људи у 
праисторији 

➔ разликује основне одлике каменог и 
металног доба 

 

Основни садржаји: 
Основне одлике праисторије 
(начин живота људи, 
проналасци). 
Подела праисторије (камено, 
метално доба). 
 
 

Математика. 
Географија. 
Српски језик. 
Ликовно. 
Музичка култура. 
Биологија. 
 
Компетенција за целоживотно 
учење, 
Комуникација, 
Рад са подацима и информацијама, 
Дигитална компетенција. 
Сарадња. 
Естетичка компетенција. 
Одговоран однос према здрављу. 
Одговоран однос према околини. 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а;  
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 
 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
наставна 
средства 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће 
у раду; 
самопроцењива
ње напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 

ангажовање 
ученика на 
часу, тестови, 
заинтересова
ност ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 

3. 
Стар

и 
исто

к 
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➔ лоцира на историјској карти 
најважније цивилизације и државе Старог 
истока; 
➔ користећи историјску карту, доведе у 
везу особине рељефа и климе са настанком 
цивилизација Старог истока 

➔ одеди место припадника друштвене 
групе на графичком приказу хијерархијске 
заједнице 

➔ пореди начин живота припадника 
различитих друштвених слојева на Старом 
истоку 

Основни садржаји: 
Појам Старог истока - географске 
одлике, најзначајније 
цивилизације (Месопотамија, 
Египат, Јудеја, Феникија). 
Друштвени односи 
(робовласничко и теократско 
друштво) и државно уређење 
(монархија - царства/краљевства) 
у цивилизацијама Старог истока. 
Основне одлике привреде и 
свакодневни живот - обичаји, 

Математика. 
Географија. 
Српски језик. 
Ликовно. 
Музичка култура. 
Информатика. 
Биологија. 
Грађанско васпитање.  
 
 
Компетенција за целоживотно 
учење, 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а;  
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће 
у раду; 
самопроцењива
ње напретка; 

ангажовање 
ученика на 
часу, тестови, 
заинтересова
ност ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 
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➔ наведе најважније одлике државног 
уређења цивилизација Старог истока 

➔ идентификује основна обележја и 
значај религије у цивилизацијама Старог истока 

➔ илуструје примерима важност утицаја 
привредних, научних и културних достигнућа 
народа Старог истока на савремени свет 
 

➔ користећи дату информацију или 
ленту времена, смести историјску појаву, догађај 
или личност у одговарајући миленијум или век 

➔ изложи, у усменом или писменом 
облику, историјске догађаје исправним 
хронолошким редом 

➔ прикупи и прикаже податке из 
различитих извора информација везаних за 
одређену историјску тему 

➔ визуелне и текстуалне информације 
повеже са одговарајућим историјским периодом 
или цивилизацијом 
 

занимања, култура исхране и 
становања. 
Култура и историјско наслеђе 
народа Старог истока - религија 
(монотеизам и политеизам), 
писмо, књижевност, уметност, 
наука, цивилизацијске тековине 
(математика, архитектура, 
календар, иригациони системи, 
саобраћајна средства, медицина, 
закони…). 
 
 

Комуникација, 
Рад са подацима и информацијама, 
Дигитална компетенција. 
Сарадња. 
Естетичка компетенција. 
Одговорно учешће у демократском 
друштву. 

групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 

наставна 
средства 

упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 

                  
4. 
Анти
чка 
Грчк
а 
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➔ опише особености природних услова 
и географског положаја античке Грчке, 
➔ лоцира на историјској карти 
најважније цивилизације и државе античке Грчке  
➔ приказује друштвену структуру и 
државно уређење грчких полиса на примеру 
Атине и Спарте 

➔ пореди начин живота припадника 
различитих друштвених слојева у Античкој 
Грчкој 
➔ идентификује узроке и последице 
Грчко-персијских ратова 

➔ истражи основна обележја и значај 
религије старих Грка 

➔ разликује легенде и митове од 
историјских чињеница 

➔ наведе значај и последице освајања 
Александра Великог 

➔ илуструје примерима важност утицаја 
привредних, научних и културиних достигнућа 
античке Грчке и хеленистичког доба на 
савремени свет 
 

➔ израчуна временску удаљеност између 
појединих догађаја 

➔ користи основне историјске појмове 

Основни садражаји: 
Појам античке Грчке - географске 
одлике. 
Најстарији период грчке историје 
(критска и микенска 
цивилизација). 
Грчки митови (појам, примери) и 
хомерски епови. 
Колонизација и основне одлике 
привреде.  
Полиси - Спарта и Атина (појам 
полиса, структура друштва, 
државно уређење). 
Грчко-персијски ратови. 
Пелопонески рат - узроци и 
последице. 
Култура и свакодневни живот 
(религија, олимпијске игре, 
митологија, уметност,  наука, 
обичаји, занимања). 
Хеленистичко доба и његова 
култура. 
Историјско наслеђе (институције, 
закони, књижевност, позориште, 
филозофија, демократија, 
медицина, уметност, архитектура, 
беседништво, олимпијске игре). 
 
 

Математика. 
Географија. 
Српски језик. 
Ликовно. 
Музичка култура. 
Информатика. 
Биологија. 
Грађанско васпитање.  
 
 
Компетенција за целоживотно 
учење, 
Комуникација, 
Рад са подацима и информацијама, 
Дигитална компетенција. 
Сарадња. 
Естетичка компетенција. 
Одговорно учешће у демократском 
друштву. 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 
самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 
 

 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
наставна 
средства 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће 
у раду; 
самопроцењива
ње напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 
 

ангажовање 
ученика на 
часу, 
тестови, 
заинтересов
аност 
ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 

5. 
Анти
чки 
Рим 
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➔ лоцира на историјској карти простор 
настанка и ширења Римске државе 

➔ наведе основне разлике између 
античке римске републике и царства 

➔ разликује узорке од последица 
најзначајнијих догађаја у историји античког 
Рима 

➔ истражи основна обележја и значај 
религије античког Рима 

Основни садржаји: 
Појам античког Рима - географске 
одлике и периодизација. 
Оснивање Рима (легенда о 
Ромулу и Рему). 
Структура друштва и уређење 
Римске републике. 
Ширење римске државе (освајање 
и провинције, привреда). 

Математика. 
Географија. 
Српски језик. 
Ликовно. 
Музичка култура. 
Информатика. 
Биологија. 
Грађанско васпитање.  
Веронаука. 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а; метода 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 

ангажовање 
ученика на 
часу, 
тестови,  
заинтересов
аност 
ученика, 
ученички 
радови, 
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➔ илуструје примерима важност утицаја 
привредних, научних и културних достигнућа 
античког Рима на савремени свет 

➔ пореди начин живота припадника 
различитих друштвених слојева у античком 
Риму  
➔ наведе најзначајније последице 
настанка и ширења хришћанства  
➔ лоцира на карти најважније римске 
локалитете на територији Србије  
➔ користећи дату информацију или 
ленту времена, смести историјску појаву, догађај 
и личност из историје античког Рима у 
одговарајући миленијум, век или деценију 

Рим у доба царства - принципат и 
доминат. 
Култура и свакодневни живот 
(религија, уметност, наука, 
обичаји, занимања). 
Хришћанство - појава и ширење. 
Пад Западног римског царства 
(почетак Велике сеобе народа, 
подела царства и пад Западног 
римског царства). 
Историјско наслеђе (абецеда, 
календар, медицина, уметност, 
архитектура, путеви, водовод, 
канализација, терме, римски 
бројеви, хришћанство, римско 
наслеђе на територији Србије). 
 
 

 
 
Компетенција за целоживотно 
учење, 
Комуникација, 
Рад са подацима и информацијама, 
Дигитална компетенција. 
Сарадња. 
Естетичка компетенција. 
Одговорно учешће у демократском 
друштву. 

самосталног 
рада ученика;  
текст-метода; 
метода писаних 
историјских 
радова – 
семинари и 
реферати 
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 
 

аудио-
визуелна 
наставна 
средства 

активно учешће 
у раду; 
самопроцењива
ње напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 

усмени 
одговори 

 

 

 

 

 

 

 

Образовни 
стандарди 

 

 

                              

 

 

 

    Основни ниво 

Историјско знање: 
ИС.1.1.1. именује и разликује основне временске одреднице  
ИС.1.1.2. именује историјске периоде и зна редослед историјских периода  
ИС.1.1.3. зна поделу на праисторију и историју  
ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку припадају важне године из прошлости  
ИС.1.1.5. уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из прошлости  
ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације  
ИС.1.1.7. именује најважније појаве из националне историје  
ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје  
ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје  
ИС.1.1.10.уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости 
 

Истраживање и тумачење историје: 
ИС.1.2.1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској појави,догађају и 
личности је реч  
ИС.1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других текстова познатих ученику, који говоре о истим историјским појавама 
ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми слике  
ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда  
ИС.1.2.5. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми табеле  
ИС.1.2.6. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми графикона  
ИС.1.2.7. зна да исте историјске појаве могу различито да се тумаче  
ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним примерима 

 

Средњи ниво 

 

 

Напредни ниво 
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Предмет: Историја (допунска настава) Разред: шести Фонд часова: по потреби (36) 

  ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин развоја   
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 
ПРАЋЕЊЕ 
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

  - временски дефинише средњи век и 
прединдустријско доба на линији 
времена 

- набраја основне одлике средњег века и 
прединдустријскго доба 

- на карти представља простор средњег 
века и прединдустријског доба 

- набраја историјске изворе који служе за 
проучавање средњег и новог века 

Основне одлике периода средњег 
века и новог века (појмови средњи 
век, нови век, прединдустријско 
доба, хронолошки и просторни 
оквири) 
 
Историјски извори за историју 
средњег века и раног новог века и 
њихова сазнајна вредност (писани и 
материјални). 

Математика. 
Географија. 
Ликовна култура. 
Информатика. 
 
Компентенције-решавање 
проблема, рад са подацима и 
информацијама, дигитална 
компентенција, вештина 
комуникације, компентенција 
за целоживотно учење, 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративна;  
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализова
н рад 
 
 
 

уџбеник, 
енциклопедије, 
научни часописи, 
дневна штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-визуелна 
наставна средства 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака на 
часу; 
практична примена 
стечених знања; 
активно учешће у 
раду; 
самопроцењивање 
напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 

ангажовање 
ученика на часу, 
тестови, 
заинтересованост 
ученика, 
ученички радови, 
усмени одговори 

 
 

 - наводи најзначајније последице настанка 
и развоја држава у Европи и Средоземљу 
у раном средњем веку 

- на основу датих примера, изводи 
закључак о повезаности националне 
историје са регионалном и европском (на 
плану политике, економских прилика, 
друштвених и културних појава) 

- сагледава значај и улогу истакнутих 
лилчности у датом историјском контексту 

- на историјској карти приказује динамију 
различитих историјских појава и промена 

- на историјској карти лиолоцира правце 
миграција и простор насељен Србима и 
њиховим суседима у раном средњем веку 

- изводи закључак о значају ране српске 
средњовековне државности и наводи 
најважније владарске породице 

- пореди историјске појаве 
- на понуђеним примерима, разликује 
легенде и митове од историјских 
чињеница, као и историјске од 
легендарних личности; 

- разликује споменике раног средњег века 
- користећи ИКТ, самостално или у групи, 
презентује резултате елементарног 
истраживања заснованог на коришћењу 
одабраних историјских извора и 
литературе 

- повезује визуелне и текстуалне 
информације са одговарајућим 

Велика сеоба народа и стварање 
нових држава у Европи (германска 
и словенска племена, Бугари, 
Мађари, Викинзи). 
 
Најзначајније државе раног 
средњег века(христијанизација и 
хришћанска црква, Велики раскол, 
ислам) 
 
Феудално друштво (структура, 
друштвене категорије, вазални 
односи). 
 
Српске земље и Балканско 
полуострво (досељавање Срба и 
Хрвата, односи са староседеоцима 
и суседима, формирање српских 
земаља, христијанизација, ширење 
писмености). 
 
Исткануте личности: Јустинијан, 
Карло Велики, кнез Властимир, цар 
Симеон, Јован Владимир, Василије 
Други, краљ Михаило, Ћирило и 
Методије. 
 

Српски језик. 
Географија. 
Ликовна култура. 
Музичка култура. 
Веронаука. 
Грађанско васпитање. 
Техника и технологија. 
 
Компетенција за 
целоживотно учење  
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама 
Дигитална компетенција  
Сарадња  
Одговорно учешће у 
демократском друштву  
Естетичка компетенција 
 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративна;  
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализова
н рад 
 
 

уџбеник, 
енциклопедије, 
научни часописи, 
дневна штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-визуелна 
наставна средства 

активан приступ 
при излагању новог 
градива и изради 
задатака на часу; 
практична примена 
стечених знања; 
активно учешће у 
раду; 
самопроцењивање 
напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 
 
 

ангажовање 
ученика на часу, 
тестови, 
заинтересованост 
ученика, 
ученички радови, 
усмени одговори 
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историјским контекстом (хронолошки, 
политички, друштвени, културни) 

- наводи основне одлике феудалног 
друштва; 

- набраја основне карактеристике 
хришћанства и ислама 

- објашњава кључне појмове својим речима 
- развијање интелектуални и креативних 
способности 

                  
3. 

Евро
па, 

Сред
озем
ље  

српс
ке 

земљ
е у 

позн
ом 

сред
њем 
веку 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
   
 
 

- наводи најзначајније последице настанка 
и развоја држава у Европи и Средоземљу 
у позном средњем веку 

- на основу датих примера, изводи 
закључак о повезаности националне 
историје са регионалном и европском (на 
плану политике, економских прилика, 
друштвених и културних појава) 

- сагледава значај и улогу истакнутих 
лилчности у датом историјском контексту 

- на историјској карти приказује динамију 
различитих историјских појава и промена 

- на историјској карти лиолоцира правце 
миграција и простор насељен Србима и 
њиховим суседима у позном средњем 
веку 

- изводи закључак о значају позне српске 
средњовековне државности и наводи 
најважније владарске породице 

- пореди историјске појаве 
- на понуђеним примерима, разликује 

легенде и митове од историјских 
чињеница, као и историјске од 
легендарних личности; 

- разликује споменике позног средњег века 
- користећи ИКТ, самостално или у групи, 

презентује резултате елементарног 
истраживања заснованог на коришћењу 
одабраних историјских извора и 
литературе 

- повезује визуелне и текстуалне 
информације са одговарајућим 
историјским контекстом (хронолошки, 
политички, друштвени, културни) 

- пореди положај и начин живота жене и 
мушкарца, различитих животних доби, 
припаднка постојећих друштвених 
слојева у позном средњем веку 

- објашњава кључне појмове својим речима 
- разликује различите облике државног 

уређења 
- лоцира на карти ширење српске 

средњовековне државе 
- распознаје кључне културно-историјске 

споменике позног средњег века  
 
 

 Државно уређење (типови 
европских монархија; република). 
Суседи и прожимање цивилизација 
и народа (хришћанство, ислам, 
јудаизам, Крсташки ратови, 
најзначајнији путописци и њихова 
путовања и њихова путовања – 
Марко Поло, Ибн Батута итд.) 
Српске земље и суседи (краљевина 
и царство, деспотовина, 
аутокефална црква, односи са 
Византијом, Угарском, Бугарском, 
Венецијом, османска освајања у 
југоисточној Европи). 
Свакодневни живот у Европи и 
српским земљама (двор и дворски 
живот, живот на селу и граду – 
занимања, родни односи, 
правоверје и јереси, куга). 
Опште одлике средњовековне 
културе (верски карактер култура, 
витешка култура, културне области, 
школе и универзитети, проналасци; 
писана и визуелна култура код 
Срба-Косовска, о краљу Артуру...). 
Истактнуте личност: Фридрих 
Барбароса, Ричард Лавље Срце, 
Саладин, Стефан Немања, Стефан 
Првовенчани, Сава Немањић, краљ 
Милутин, Стефан Душан, кнез 
Лазар, књегиња Милица, Твртко 
Први Котроманић, Стефан 
Лазаревић, деспот Ђорђе, султанија 
Мара, Ђурађ Кастриот Скендербег, 
Балшићи, Црнојевићи, Мехмед 
Други Освајач. 

 
Српски језик. 
Географија. 
Ликовна култура. 
Музичка култура. 
Веронаука. 
Грађанско васпитање. 
Техника и технологија. 
 
 
Компетенција за 
целоживотно учење  
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама 
Дигитална компетенција  
Сарадња  
Одговорно учешће у 
демократском друштву  
Естетичка компетенција. 
Одговоран однос према 
здрављу. 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративна;  
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализова
н рад 
 
 

уџбеник, 
енциклопедије, 
научни часописи, 
дневна штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-визуелна 
наставна средства 

активан приступ 
при излагању новог 
градива и изради 
задатака на часу; 
практична примена 
стечених знања; 
активно учешће у 
раду; 
самопроцењивање 
напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 
 
 

ангажовање 
ученика на часу, 
тестови, 
заинтересованост 
ученика, 
ученички радови, 
усмени одговори 
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4. 

Евро
па,  

свет 
и 

српс
ке 

земљ
е у 

рано
м 

ново
м 

веку 
(Пре
динд
устр
ијско 
доба) 

 
 

 - на основу датих примера, изводи 
закључак о повезаности националне 
историје са регионалном и европском (на 
плану политике, економских прилика, 
друштвених и културних појава) 

- сагледава значај и улогу истакнутих 
лилчности у датом историјском контексту 

- на историјској карти приказује динамију 
различитих историјских појава и промена 

- на историјској карти лиолоцира правце 
миграција и простор насељен Србима и 
њиховим суседима у новом веку 

- образлаже најважније последице научно-
техничких достигнућа у периоду средњег 
и раног новог века 

- илустрије примерима значај прожимања 
различитих цивилизација 

- илуструје примерима важност утицаја 
политичких, привредних, научних и 
културних тековина средњег и раног 
новог века у савременом друштву 

- пореди историјске појаве 
- на понуђеним примерима, разликује 

легенде и митове од историјских 
чињеница, као и историјске од 
легендарних личности; 

- користећи ИКТ, самостално или у групи, 
презентује резултате елементарног 
истраживања заснованог на коришћењу 
одабраних историјских извора и 
литературе 

- повезује визуелне и текстуалне 
информације са одговарајућим 
историјским контекстом (хронолошки, 
политички, друштвени, културни) 

- најбраја најважнија велика географска 
открића и њихове проналазаче 

- набраја најважнија уметничка и научна 
дела хуманизма и ренесансе 

- уочава узроке настанка реформације и 
објашњава их својим речима 

- разликује карактеристике османског 
државног уређења од европских 
монархија 

 Прединдустријско доба 
(хронолошки оквири, научна и 
техничка достигнућа, штампа, 
промене у начину производње, 
банкарство, успон градова –
примери Фиренце, Венеције, 
Антверпена...). 
Велика географска открића и 
колонизација (основна обележја 
хуманизма и ренесансе, 
књижевност, политичка мисао, 
промене у свакодневном животу, 
обичаји и веровања – прогон 
«вештица»...). 
Реформација и противреформација 
(узроци, протестантизам, католичка 
реакција – улога језуита; верски 
сукоби и ратови). 
Појава апсолутистичких монархија 
(промене у државном уређењу, 
централизација државе, положај 
владара). 
Врхунац моћи Османског царства 
(освајања, држава и друштво). 
Живот Срба под османском, 
хабзбуршком и млетачком влашћу 
(обнова Пећке патријаршије; 
мењање верског и културног 
идентитета – исламизација, 
покатоличавање, унијаћење; 
учешће у ратовима, отпори и сеобе, 
положај и привилегије, Војна 
крајина). 
Историјске личности: Јохан 
Гутемберг, Изабела Кастиљска, 
Кристифор Колумбо, Фернандо 
Магелан, Леондардо да Винчи, 
Микеланђело Буонароти, Николо 
Макијевели, Никола Коперник, 
Исак Њутн, Мартин Лутер, Карло 
Пети, Филип Други Хабзбуршки, 
Елизабета Прва, Вилијем Шекспир, 
Луј Четрнаети, Сулејман 
Величанствени, Мехмед-паша 
Соколовић, Арсеније Трећи 
Црнојевић, Арсеније Четврти 
Јовановић. 

Српски језик. 
Географија. 
Ликовна култура. 
Музичка култура. 
Веронаука. 
Грађанско васпитање. 
Техника и технологија. 
 
 
Компетенција за 
целоживотно учење  
Комуникација  
Рад с подацима и 
информацијама 
Дигитална компетенција  
Сарадња  
Одговорно учешће у 
демократском друштву  
Естетичка компетенција. 
Одговоран однос према 
здрављу. 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-

дијалошка; 
илустративно-
демонстративна;  
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализова
н рад 
 
 

уџбеник, 
енциклопедије, 
научни часописи, 
дневна штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-визуелна 
наставна средства 

активан приступ 
при излагању новог 
градива и изради 
задатака на часу; 
практична примена 
стечених знања; 
активно учешће у 
раду; 
самопроцењивање 
напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 
 
 

ангажовање 
ученика на часу, 
тестови, 
заинтересованост 
ученика, 
ученички радови, 
усмени одговори 
  

 

 

Образовни 
стандарди 

 

Основни ниво 

 

Историјско знање: 
ИС.1.1.1. именује и разликује основне временске одреднице  
ИС.1.1.2. именује историјске периоде и зна редослед историјских периода  
ИС.1.1.3. зна поделу на праисторију и историју  
ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку припадају важне године из прошлости  
ИС.1.1.5. уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из прошлости  
ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације  
ИС.1.1.7. именује најважније појаве из националне историје  
ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје  
ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје  
ИС.1.1.10.уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости 
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Истраживање и тумачење историје: 
ИС.1.2.1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској појави, догађају и личности је реч  
ИС.1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других текстова познатих ученику, који говоре о истим историјским појавама ИС.1.2.3. препознаје једноставне 
и карактеристичне историјске информације дате у форми слике  
ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда  
ИС.1.2.5. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми табеле  
ИС.1.2.6. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми графикона  
ИС.1.2.7. зна да исте историјске појаве могу различито да се тумаче  
ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним примерима 

 

Средњи ниво 

 

 

 

Напредни ниво 
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Предмет: историја (допунска настава) Разред: седми разред Фонд часова: по потреби (36) 
Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ. И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1. 
Осно

ви 
проу
чава
ња 

прош
лост

и 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5 

❖ одређује временске и просторне 
карактеристике периода од Индустријске 
револуције до завршетка Првог светског рата 

❖ разликује историјске изворе 
карактеристичке за овај периода 

Основне одлике, хронолошки 
и просторни оквири периода 
од 
 Индустријске револуције до 
завршетка Првог светског 
рата. 
Историјски извори за 
изучавање периода од 
Индустријске револуције до 
завршетка Првог светског 
рата и њихова сазнајна 
вредност (материјални, 
писани, аудио и визуелни). 

Географија: упознавање са географским 
пространствима 
Српски језик: упознавање са 
књижевношћу овог периода 
Ликовна култура: историјски извори 
Математика: рачунање времена 
 
 
Компентенција за целоживотно учење,  
рад са подацима и информацијама 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а;  
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 
 
 
 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-

визуелна 
наставна 
средства 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће 
у раду; 
самопроцењива
ње напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 
 
 

ангажовање 
ученика на 
часу, 
тестови,  
заинтересов
аност 
ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 
  

 

2. 
Евро
па, 

свет, 
српс
ка 

држа
ва и 
наро
д на 
поче
тку 

инду
стриј
ског 
доба 
(до 

сред
ине 
XIX 
века) 
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❖ доводи у везу узроке и последице 
историјских догађаја, појава и процеса на 
конкретним примерима; 
❖ изводи закључак о повезаности 
националне историје са регионалном и 
европском, на основу датих примера; 
❖ уочава везу између развоја српске 
државности током новог века и савремене српске 
државе; 
❖ сагледа значај и улогу истакнутих 
личности у датом историјском контексту; 
❖ наведе специфичности друштвених 
појава, процеса, политичких идеја, ставова 
појединаца и група насталих у новом веку; 
❖ препознаје основне карактеристике 
различитих идеологија; 

❖ анализира процес настанка модерних 
нација и наводи њихове основне карактеристике; 
❖ уочава утицај и улогу књижевних и 
уметничких дела на формирање националног 
идентитета у прошлости; 
❖ уочава утицај историјских догађаја, 
појава и процеса на прилике у савременом 
друштву; 

Индустријска револуција 
(парна машина и њена 
примена; промене у друштву 
– јачање грађанске и појава 
радничке класе). 
Политичке револуције 
(узроци, последице и 
обележја, европске монархије 
уочи револуција, 
просветитељске идеје, 
примери америчке и 
француске револуције; 
појмови уставности и поделе 
власти, Декларација о 
правима човека и грађанина, 
укидање феудализма). 
Наполеоново доба 
(Наполеонова владавина, 
ратови, тековине, Бечки 
конгрес). 
Свакодневни живот и култура 
(промене у начину живота). 
Источно питање и балкански 
народи (политика великих 
сила, борба балканских 
народа за ослобођење). 

Техника и технологија: индустријска 
револуција 
Физика: индустријска револуција 
Хемија: индустријска револуција 
Математика: проценти, рачунање 
времена 
Географија: упознавање са географским 
карактеристикама и сналажење на карти 
Српски језик: упознавање са 
књижевношћу овог периода, анализа 
извора 
Ликовна култура: Начин живота, 
уместичка дела, архитектура 
Музичка култура: начин живота, 
уметничка дела  и личности 
Грађанско васпитање: основи 
демократије 
Биологија: исхрана становништва овог 
периода 
 
 
Компентенције-решавање проблема, 
рад са подацима и информацијама, 
дигитална компентенција,  
вештина комуникације, 
 компентенција за целоживотно учење, 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а;  
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 

 
 
 
 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
наставна 
средства 

 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће 
у раду; 
самопроцењива
ње напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 

 

ангажовање 
ученика на 
часу, тестови,  
заинтересова
ност ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 
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❖ препознаје историјску подлогу 
савремених институција и друштвених појава 
(грађанска права, парламентаризам, уставност); 
❖ анализирајући дате примере, уочава 
утицај научно-технолошког развоја на промене у 
друштвеним и привредним односима и 
природном окружењу; 
❖ пореди положај и начин живота 
припадника различитих друштвених слојева и 
група у индустријско доба; 
❖ приказује на историјској карти 
динамику различитих историјских појава и 
промена у новом веку; 
❖ уочава историјске промене, 
поређењем политичке карте савременог света са 
историјским картама других епоха; 
❖ пореди информације приказане на 
историјској карти са информацијама датим у 
другим симболичким модалитетима; 
❖ повеже визуелне и текстуалне 
информације са одговарајућим историјским 
контекстом (хронолошки, политички, 
друштвени, културни); 
❖ пореди различите историјске изворе и 
класификује их на основу њихове сазнајне 
вредности; 
❖ анализира и процени ближе 
хронолошко порекло извора на основу садржаја; 
❖ уочава специфичности у тумачењу 
одређених историјских догађаја и појава на 
основу поређења извора различитог порекла; 
❖ уочи пристрасност, пропаганду и 
стереотипе у садржајима историјских извора; 
❖ употреби податке из графикона и 
табела у  
елементарном истраживању; 
❖ презентује, самостално или у групи, 
резултате елементарног истраживања заснованог 
на коришћењу одабраних историјских извора и 
литературе, користећи ИКТ; 
❖ упоређује, анализира и уочава разлике 
између својих и ставова других; 
❖ раздваја битно од небитног у 
историјској нарацији; 
❖ препознаје смисао и сврху неговања 
сећања на важне личности и догађаје из историје 
државе и друштва; 
❖ идентификује историјске споменике у 
локалној средини и учествује у организовању и 
спровођењу заједничких школских активности 
везаних за развој културе сећања 

❖ дефинише значај Индустријске 
револуције и набраја најважније изуме 

❖ набраја најважније карактеристике 
револуција са краја 18. века и почетка 19. века 

❖ познаје карактеристике Наполеонове 
владавине и периода после тога 

❖ дефинише Источно питање 

Живот Срба под османском и 
хабзбуршком влашћу. 
Српска револуција 1804–1835 
(основна обележја, ток Првог 
и Другог српског устанка, 
последице и значај). 
Развој модерне српске државе 
(аутономија Кнежевине 
Србије, успостава државе, 
оснивање образовних и 
културних установа). 
Црна Гора у доба 
владичанства (основна 
обележја државног и 
друштвеног уређења). 
 
Истакнуте личности: Џејмс 
Ват, Волтер, Катарина II, 
Марија Терезија, Робеспјер, 
Наполеон Бонапарта, вожд 
Карађорђе, кнез Милош, 
кнегиња Љубица, Доситеј 
Обрадовић, Вук Караџић, 
прота Матеја Ненадовић, 
Петар I и Петар II Петровић 
Његош, Сава Текелија, 
митрополит Стефан 
Стратимировић. 
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❖ набраја најаважније тековине и 
догађаје српске револуције 

❖ зна одлике Црне Горе у доба 
владичанства 

3. 
Евро
па, 

свет, 
српс
ка 

држа
ва и 
наро
д у 

друг
ој 

поло
вини 
XIX 
века 
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❖ – доводи у везу узроке и последице 
историјских догађаја, појава 

❖ и процеса на конкретним примерима; 
❖ – изводи закључак о повезаности 
националне историје са регионалном и 
европском, на основу датих примера; 
❖ – уочава везу између развоја српске 
државности током новог 

❖ века и савремене српске државе; 
❖ – сагледа значај и улогу истакнутих 
личности у датом историјском контексту; 
❖ – наведе специфичности друштвених 
појава, процеса, политичких идеја, ставова 
појединаца и група насталих у новом веку; 
❖ – препознаје основне карактеристике 
различитих идеологија; 
❖ – анализира процес настанка 
модерних нација и наводи њихове 

❖ основне карактеристике; 
❖ – уочава утицај и улогу књижевних и 
уметничких дела на формирање националног 
идентитета у прошлости; 
❖ – уочава утицај историјских догађаја, 
појава и процеса на прилике у савременом 
друштву; 
❖ – препознаје историјску подлогу 
савремених институција и друштвених појава 
(грађанска права, парламентаризам, уставност); 
❖ – анализирајући дате примере, уочава 
утицај научно-технолошког развоја на промене у 
друштвеним и привредним односима 

❖ и природном окружењу; 
❖ – пореди положај и начин живота 
припадника различитих друштвених слојева и 
група у индустријско доба; 
❖ – приказује на историјској карти 
динамику различитих историјских појава и 
промена у новом веку; 
❖ – уочава историјске промене, 
поређењем политичке карте савременог света са 
историјским картама других епоха; 
❖ – пореди информације приказане на 
историјској карти са информацијама датим у 
другим симболичким модалитетима; 
❖ – повеже визуелне и текстуалне 
информације са одговарајућим 

❖ историјским контекстом (хронолошки, 
политички, друштвени, 
❖ културни); 
❖ – пореди различите историјске изворе 
и класификује их на основу њихове сазнајне 
вредности; 
❖ – анализира и процени ближе 
хронолошко порекло извора на 

❖ основу садржаја; 

Рађање модерних држава, 
међународни односи и кризе 
(револуције 1848/49 – 
„пролеће народа”, политичке 
идеје, настанак модерне 
Италије и Немачке, успон 
САД и грађански рат, борба за 
колоније у Африци и Азији, 
Персија, Индија, Кина, 
опадање Османског царства). 
Промене у привреди, друштву 
и култури (Друга 
индустријска револуција, 
људска права и слободе – 

право гласа, укидање 
робовласништва, положај 
деце и жена; култура, наука, 
образовање, свакодневни 
живот). 
Кнежевина и Краљевина 
Србија и њено окружење 
(развој државних установа и 
политичког живота, 
унутрашња и спољна 
политика, међународно 
признање – Берлински 
конгрес; културна и просветна 
политика, свакодневни живот; 
положај Срба под 
хабзбуршком и османском 
влашћу). 
 
Истакнуте личности: Ђузепе 
Гарибалди, Ото фон Бизмарк, 
Наполеон III, краљица 
Викторија, Абрахам Линколн, 
Карл Маркс, 
браћа Лимијер, Алфред 
Нобел, кнез Александар 
Карађорђевић, кнез Михаило, 
краљ Милан, краљица 
Наталија и краљ Александар 
Обреновић, књаз Никола 
Петровић, Илија Гарашанин, 
Јован Ристић, Никола Пашић, 
Стојан Новаковић, патријарх 
Јосиф Рајачић, Катарина 
Ивановић, Светозар Милетић, 
Бењамин Калај, Алекса 
Шантић. 

Математика: проценти, рачунање 
времена 
Географија: упознавање са географским 
карактеристикама и сналажење на карти 
Српски језик: упознавање са 
књижевношћу овог периода, анализа 
извора 
Ликовна култура: Начин живота, 
уместичка дела, архитектура 
Музичка култура: начин живота, 
уметничка дела  и личности 

Грађанско васпитање: основи 
демократије 
Биологија: исхрана становништва овог 
периода 
 
Компентенције-решавање проблема, 
рад са подацима и информацијама, 
дигитална компентенција,  
вештина комуникације,  
компентенција за целоживотно учење 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а;  
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 

 
 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
наставна 
средства 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће 
у раду; 
самопроцењива
ње напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 

 

ангажовање 
ученика на 
часу, 
тестови,  
заинтересов
аност 
ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 
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❖ – уочава специфичности у тумачењу 
одређених историјских догађаја и појава на 
основу поређења извора различитог порекла; 
❖ – уочи пристрасност, пропаганду и 
стереотипе у садржајима 

❖ историјских извора; 
❖ – употреби податке из графикона и 
табела у  
❖ елементарном истраживању; 
❖ – презентује, самостално или у групи, 
резултате елементарног 

❖ истраживања заснованог на 
коришћењу одабраних историјских 

❖ извора и литературе, користећи ИКТ; 
❖ – упоређује, анализира и уочава 
разлике између својих и ставова 

❖ других; 
❖ – раздваја битно од небитног у 
историјској нарацији; 
❖ – препознаје смисао и сврху неговања 
сећања на важне личности и догађаје из историје 
државе и друштва; 
❖ – идентификује историјске споменике 
у локалној средини и учествује у организовању и 
спровођењу заједничких школских активности 
везаних за развој културе сећања. 
❖ препознаје и наводи значај 
најаважнијих догађаја европске историје 19. века  
❖ дефинише појам колоније и империје 

❖ разуме одлике окружења Кнежевине и 
Краљевине Србије 

4. 

Евро
па, 

свет, 
српс
ка 

држа
ва и 
наро
д на 
поче
тку 
XX 
века 
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❖ доводи у везу узроке и последице 
историјских догађаја, појава и процеса на 
конкретним примерима; 
❖ изводи закључак о повезаности 
националне историје са регионалном и 
европском, на основу датих примера; 
❖ уочава везу између развоја српске 
државности током новог века и савремене српске 
државе; 
❖ сагледа значај и улогу истакнутих 
личности у датом историјском контексту; 
❖ наведе специфичности друштвених 
појава, процеса, политичких идеја, ставова 
појединаца и група насталих у новом веку; 
❖ препознаје основне карактеристике 
различитих идеологија; 
❖ анализира процес настанка модерних 
нација и наводи њихове основне карактеристике; 
❖ уочава утицај и улогу књижевних и 
уметничких дела на формирање националног 
идентитета у прошлости; 
❖ уочава утицај историјских догађаја, 
појава и процеса на прилике у савременом 
друштву; 
❖ препознаје историјску подлогу 
савремених институција и друштвених појава 
(грађанска права, парламентаризам, уставност); 

Међународни односи и кризе 
(формирање савеза, сукоби 
око колонија, Руско-јапански 
рат, Мароканска криза, 
Анексиона криза, Либијски 
рат, балкански ратови). 
Култура, наука и свакодневни 
живот (Светска изложба у 
Паризу, примена научних 
достигнућа, положај жена). 
Краљевина Србија и њено 
окружење (Мајски преврат, 
политички живот, унутрашња 
и спољна политика; појава 
југословенства, наука, 
култура, свакодневни живот, 
положај Срба под 
аустроугарском и османском 
влашћу, Црна Гора – 
доношење устава, 
проглашење краљевине; 
учешће Србије и Црне Горе у 
балканским ратовима). 
Велики рат (узроци и повод, 
савезништва и фронтови, 
Србија и Црна Гора у рату; 
преломнице, ток и последице 
рата; аспекти рата – 

Техника и технологија: индустријска 
револуција 
Физика: индустријска револуција 
Хемија: индустријска револуција 
Математика: проценти, рачунање 
времена 
Географија: упознавање са географским 
карактеристикама и сналажење на карти 
Српски језик: упознавање са 
књижевношћу овог периода, анализа 
извора 
Ликовна култура: Начин живота, 
уместичка дела, архитектура 
Музичка култура: начин живота, 
уметничка дела  и личности 
Грађанско васпитање: основи 
демократије 
Биологија: исхрана становништва овог 
периода 
 
 
Компентенције-решавање проблема, 
рад са подацима и информацијама, 
дигитална компентенција,  
вештина комуникације,  
компентенција за целоживотно учење, 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а;  
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 

 
 
 
 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
наставна 
средства 

 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена 
стечених знања; 
активно учешће 
у раду; 
самопроцењива
ње напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 

 

ангажовање 
ученика на 
часу, тестови,  
заинтересова
ност ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 
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❖ анализирајући дате примере, уочава 
утицај научно-технолошког развоја на промене у 
друштвеним и привредним односима и 
природном окружењу; 
❖ пореди положај и начин живота 
припадника различитих друштвених слојева и 
група у индустријско доба; 
❖ приказује на историјској карти 
динамику различитих историјских појава и 
промена у новом веку; 
❖ уочава историјске промене, 
поређењем политичке карте савременог света са 
историјским картама других епоха; 
❖ пореди информације приказане на 
историјској карти са информацијама датим у 
другим симболичким модалитетима; 
❖ повеже визуелне и текстуалне 
информације са одговарајућим историјским 
контекстом (хронолошки, политички, 
друштвени, 
културни); 
❖ пореди различите историјске изворе и 
класификује их на основу њихове сазнајне 
вредности; 
❖ анализира и процени ближе 
хронолошко порекло извора на основу садржаја; 
❖ уочава специфичности у тумачењу 
одређених историјских догађаја и појава на 
основу поређења извора различитог порекла; 
❖ уочи пристрасност, пропаганду и 
стереотипе у садржајима историјских извора; 
❖ употреби податке из графикона и 
табела у  
елементарном истраживању; 
❖ презентује, самостално или у групи, 
резултате елементарног истраживања заснованог 
на коришћењу одабраних историјских 
извора и литературе, користећи ИКТ; 
❖ упоређује, анализира и уочава разлике 
између својих и ставова других; 
❖ раздваја битно од небитног у 
историјској нарацији; 
❖ препознаје смисао и сврху неговања 
сећања на важне личности и догађаје из историје 
државе и друштва; 
❖ идентификује историјске споменике у 
локалној средини и учествује у организовању и 
спровођењу заједничких школских активности 
везаних за развој културе сећања. 
❖ објашњава међународне односе 
између највећих светских сила 

❖ набраја најважнија културна и научна 
достигнућа са почетка 20. века 

❖ препознаје и разликује хронолошки 
најважније догађаје у вези са Краљевином 
Србијом и Црном Гором на почетку 20. века 

❖ наводи узроке, повод и последице 
Великог рада 

технологија рата, пропаганда, 
губици и жртве, глад и 
епидемије; човек у рату – 
живот у позадини и на 
фронту; живот под 
окупацијом и у избеглиштву; 
Велики рат у сећању). 
 
Истакнуте личности: Алберт 
Ајнштајн, Пјер и Марија 
Кири, 
Сигмунд Фројд, Михајло 
Пупин, Никола Тесла, Хенри 
Форд, 
Вилхелм II, Николај II 
Романов, Вудро Вилсон, краљ 
Петар и 
престолонаследник 
Александар Карађорђевић, 
Јован Цвијић, Надежда 
Петровић, Арчибалд Рајс, 
Милунка Савић, Флора Сендс, 
Радомир Путник, Степа 
Степановић, Живојин Мишић, 
Петар Бојовић, Јанко Вукотић, 
Драгутин Димитријевић Апис. 
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❖ влада хронологијом Великог рата и 
најважнијим личностима  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовни 
стандарди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основни ниво 

Историјско знање: 
ИС.1.1.1. именује и разликује основне временске одреднице  
ИС.1.1.2. именује историјске периоде и зна редослед историјских периода  
ИС.1.1.3. зна поделу на праисторију и историју  
ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку припадају важне године из прошлости  
ИС.1.1.5. уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из прошлости  
ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације  
ИС.1.1.7. именује најважније појаве из националне историје  
ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје  
ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје  
ИС.1.1.10.уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости 
 

Истраживање и тумачење историје: 
ИС.1.2.1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској појави,догађају и 
личности је реч  
ИС.1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других текстова познатих ученику, који говоре о истим историјским појавама 
ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми слике  
ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда  
ИС.1.2.5. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми табеле  
ИС.1.2.6. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми графикона  
ИС.1.2.7. зна да исте историјске појаве могу различито да се тумаче  
ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним примерима 

Средњи ниво  

Напредни ниво  
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Предмет: Историја (допунска настава) Разред: осми разред Фонд часова: 34 (по потреби) 

Обл
аст/
Тем
а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ 
ОЦЕЊИВ.
И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1.
 О

сн
ов

и 
пр

оу
ча

ва
њ

а 
пр

ош
ло

ст
и 

5 

★ наводи основне особине и 
карактеристике савременог доба;  
★ смешта кључне догађаје, појаве и 
процесе из савремене историје на временској 
ленти; 
★ уочи динамику различитих 
историјских појава и промена на историјској 
карти; 
★ набраја врсте историјских извора који 
се користе при проучавању савременог доба; 
★ пореди различите историјске изворе и 
рангира их на основу њихове сазнајне 
вредности; 

Основне одлике периода од 
завршетка Првог светског рата 
до наших дана.  
 

Историјски извори за изучавање 
периода од завршетка Првог  
светског рата до наших дана и 
њихова сазнајна вредност  
(материјални, писани, аудио, 
визуелни, усмена сведочанства,  
дигитални) 

Географија 
Српски језик 
Ликовна култура 
Музичка култура 
Техника и технологија 
Информатика 

Грађанско васпитање 
 
Компетенција за целоживотно учење 
Комуникација 
Рад с подацима и информацијама 
Дигитална компетенција 
Сарадња  
Одговорно учешће у демократском 
друштву  

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-

демонстративн
а;  
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
наставна 
средства 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена стечених 
знања; 
активно учешће у 
раду; 
самопроцењивањ
е напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 

  
ангажовањ
е ученика 
на часу, 
тестови, 
заинтересо
ваност 
ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 

2. 
Евро
па, 
свет 
и 
српс
ки 
наро
д у 
југос
лове
нској 
држа
ви у 
пери
оду 
изме
ђу 
два 
светс
ка 
рата 
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★ 
образложи утицај историјских 

догађаја, појава и процеса на савремено друштво; 

★ 
идентификује основне карактеристике 

тоталитарних идеологија и наводи њихове 
последице у историјском и савременом 
контексту; 

★ 
препозна, на примерима из савремене 

историје, важност поштовањаљудских права; 

★ 
наведе примере како су идеје о родној, 

верској и етничкој равноправности утицале на 
савремене политичке прилике и развој друштва; 

★ 
пореди положај и начин живота 

припадника различитих друштвених група у 
историјском периоду савременог доба; 

★ 
илуструје примерима утицај научно-

технолошког развоја на промене у друштву, 
економији и природном окружењу; 

★ 
образложи утицај различитих 

друштвено-економских система на свакодневни 
живот људи, анализирајући дате примере; 

★ 
препозна како су културне 

интеракције, и сарадња различитих етничких и 
социјалних група утицали на политички, 
друштвени и привредни живот; 

★ 
наведе примере утицаја спортских и 

уметничких достигнућа на обликовање 
савременог друштва; 

★ 
идентификује узроке, елементе и 

последице историјских сукоба и ратова и 
дискутује о могућим начинима превенције  

Последице Великог рата 
(демографски и материјални 
губици,  
одраз рата у друштвеном и 
културном животу, Мировна  
конференција у Паризу – нова 
карта Европе и света). 
Револуције у Русији и Европи 
(узроци, ток и последице). 
Стварање југословенске државе 
(југословенска идеја, процес и  
носиоци уједињења, 
међународно признање и 
границе). 
Политичке и друштвено-
економске прилике у Европи и 
свету  
(либералне демократије, 
тоталитарне идеологије, 
економске кризе;  
култура, наука и уметност, 
свакодневни живот). 
Југословенска краљевина 
(простор, становништво и 
друштво;  
конституисање државе, 
политички живот; међународни 
положај;  

Географија 
Српски језик 
Ликовна култура 
Музичка култура 
Техника и технологија 
Информатика 
Грађанско васпитање 
 
Компетенција за целоживотно учење 
Комуникација 

Рад с подацима и информацијама 
Дигитална компетенција 
Сарадња  
Одговорно учешће у демократском 
друштву  
Естетичка компетенција 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а;  
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
 
 
 
 
 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена стечених 
знања; 
активно учешће у 
раду; 
самопроцењивањ
е напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 
 
 
 
 
 

ангажовањ
е ученика 
на часу, 
тестови, 
заинтересо
ваност 
ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 



 

576 

конфликата; 

★ 
препозна пропаганду, стереотипе и 

идеолошку позицију у историјском извору и 
формулише став који се супротставља 
манипулацији; 

★ 
критички се односи према 

информацијама из медија користећи се 
историјским знањима и вештинама; 

★ 
анализира историјске догађаје и појаве 

на основу доступног  аудио-визуелног изворног 
материјала; 

★ 
осмисли, спроведе и презентује 

резултате истраживања заснованог на одабраним 
историјским изворима и литератури, користећи 
ИКТ; 

★ 
образложи смисао неговања сећања на 

важне догађаје и личности из историје 
савременог доба; 

★ 
истражи меморијалне споменике у 

локалној средини и учествује у организовању и 
спровођењу заједничких школских активности 
везаних за развој културе сећања; 

★ 
покаже одговоран однос према 

културно-историјском наслеђусопственог и 
других народа; 

★ 
уочи одраз историјских догађаја и 

појава у књижевним и уметничким делима; 

економске прилике; култура, 
улога двора; национално и 
верско  
питање). 
Истакнуте личности: Николај II 
Романов, Владимир Иљич 
Лењин,  
Роза Луксембург, Александар 
Флеминг, Пабло Пикасо, Волт  
Дизни, Чарли Чаплин, Сергеј 
Ејзенштајн, Бенито Мусолини,  
Адолф Хитлер, Јосиф Стаљин, 
Френклин Рузвелт, Александар  
I, Марија, Петар II и Павле 
Карађорђевић, Никола Пашић,  
Стјепан Радић, Милан 
Стојадиновић, Драгиша 
Цветковић, Влатко  
Мачек, Слободан Јовановић, 
Милутин Миланковић, Исидора  
Секулић, Ксенија Атанасијевић, 
Милена Павловић Барили, Иван  
Мештровић. 

3. 
Друг
и 
светс
ки 
рат 
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★ 
смешта кључне догађаје, појаве и 

процесе из савремене историје на временској 
ленти; 

★ 
уочи динамику различитих 

историјских појава и промена на историјској 
карти; 

★ 
пореди различите историјске изворе и 

рангира их на основу њихове сазнајне вредности; 

★ 
анализира и процени ближе 

хронолошко порекло извора на основу садржаја; 

★ 
поредећи различите изворе о истој 

историјској појави или догађају, анализира 
позицију аутора; 

★ 
доведе у везу узроке и последице 

историјских догађаја, појава и процеса на 
конкретним примерима; 

★ 
наведе специфичности друштвених 

појава, процеса, политичких идеја, ставова 
појединаца и група у историјском периоду 
савременог доба; 

★ 
образложи значај и улогу истакнутих 

личности у датом историјском контексту; 

★ 
уочи елементе континуитета и 

дисконтинуитета српске државности; 

★ 
изведе закључак о повезаности 

националне историје са регионалном и светском, 
на основу датих примера; 

★ 
образложи утицај историјских 

догађаја, појава и процеса на савремено друштво; 

★ 
идентификује основне карактеристике 

тоталитарних идеологија и наводи њихове 
последице у историјском и савременом  

Свет у рату – узроци, 
међународне кризе, сукоби и 
освајачка  
политика тоталитарних држава; 
почетак и ток рата, зараћене  
стране, савезништва, фронтови, 
најважније операције, нови 
начини  
ратовања; ратна свакодневица; 
страдање цивила и ратни 
злочини;  
крај рата, победа 
антифашистичке коалиције. 
Југославија и српски народ у 
рату – улазак у рат, војни пораз,  
окупација, подела, квислиншке 
творевине; геноцид и злочини;  
устанак, антифашистичка борба 
и грађански рат; војне операције,  
живот у рату. 
Последице рата – људски и 
материјални губици; 
демографске и  
друштвене промене, миграције; 
уништавање културног наслеђа;  
суђења за ратне злочине; 
стварање ОУН. 
Истакнуте личности: Френклин 
Рузвелт, Винстон Черчил,  
Јосиф Стаљин, Адолф Хитлер, 
Бенито Мусолини, цар  

Географија 
Српски језик 
Ликовна култура 
Музичка култура 
Техника и технологија 
Информатика 
Грађанско васпитање 
 
 
Компетенција за целоживотно учење 
Комуникација 
Рад с подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 
Сарадња  
Одговорно учешће у демократском 
друштву  
Естетичка компетенција 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а;  
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 
 
 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена стечених 
знања; 
активно учешће у 
раду; 
самопроцењивањ
е напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 

ангажовање 
ученика на 
часу, 
тестови,  
заинтересов
аност 
ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори 
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контексту; 

★ 
препозна,на примерима из савремене 

историје, важност  поштовањаљудских права; 

★ 
наведе примере како су идеје о родној, 

верској и етничкој равноправности утицале на 
савремене политичке прилике и развој друштва; 

★ 
пореди положај и начин живота 

припадника различитих друштвених група у 
историјском периоду савременог доба; 

★ 
илуструје примерима утицај научно-

технолошког развоја на промене у друштву, 
економији и природном окружењу; 

★ 
образложи утицај различитих 

друштвено-економских система на свакодневни 
живот људи, анализирајући дате примере; 

★ 
идентификује узроке, елементе и 

последице историјских сукоба и ратова и 
дискутује о могућим начинима превенције  
конфликата; 

★ 
објасни значење појмова геноцид и 

Холокауст; 

★ 
изрази ставове, засноване на 

историјским аргументима, уважавајући 
мишљење саговорника; 

★ 
препозна пропаганду, стереотипе и 

идеолошку позицију у историјском извору и 
формулише став који се супротставља  
манипулацији; 

★ 
критички се односи према 

информацијама из медија користећи се 
историјским знањима и вештинама; 

★ 
анализира историјске догађаје и појаве 

на основу доступног аудио-визуелног изворног 
материјала; 

★ 
осмисли, спроведе и презентује 

резултате истраживања заснованог на одабраним 
историјским изворима и литератури, користећи 
ИКТ; 

★ 
образложи смисао неговања сећања на 

важне догађаје и личности из историје 
савременог доба; 

★ 
истражи меморијалне споменике у 

локалној средини и учествује у организовању и 
спровођењу заједничких школских активности  
везаних за развој културе сећања; 

★ 
покаже одговоран однос према 

културно-историјском наслеђу сопственог и 
других народа; 

★ 
уочи одраз историјских догађаја и 

појава у књижевним и уметничким делима 

Хирохито, Франциско Франко, 
Мао Цедунг, Ана Франк, Петар 
II  
Карађорђевић, Драгољуб 
Михаиловић, Јосип Броз, Милан 
Недић,  
Анте Павелић, Диана 
Будисављевић. 

 
 
4. 
Свет, 
Евро
па и 
српс
ки 
наро
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★ смешта кључне догађаје, појаве и 
процесе из савремене историје на временској 
ленти; 
★ уочи динамику различитих 
историјских појава и промена на историјској 
карти; 
★  пореди различите историјске изворе и 
рангира их на основу  њихове сазнајне вредности; 

  
Свет после Другог светског рата 
– блоковска подела, трка у  
наоружању, глобална димензија 
хладног рата, ратна жаришта  
и кризе, деколонизација, 
европске интеграције, покрети  

Географија 
Српски језик 
Ликовна култура 
Музичка култура 
Техника и технологија 
Информатика 
Грађанско васпитање 
 
Компетенција за целоживотно учење 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а;  
 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена стечених 
знања; 

ангажовањ
е ученика 
на часу, 
тестови,  
заинтересо
ваност 
ученика, 
ученички 
радови, 
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д у 
југос
лове
нској 
држа
ви у 
пери
оду 
Хлад
ног 
рата 

★ анализира и процени ближе 
хронолошко порекло извора на основу садржаја; 
★ поредећи различите изворе о истој 
историјској појави или догађају, анализира 
позицију аутора; 
★ доведе у везу узроке и последице 
историјских догађаја, појава и процеса на 
конкретним примерима; 
★ наведе специфичности друштвених 
појава, процеса, политичких идеја, ставова 
појединаца и група у историјском периоду  
савременог доба; 
★ образложи значај и улогу истакнутих 
личности у датом  историјском контексту; 
★ уочи елементе континуитета и 
дисконтинуитета српске државности; 
★ изведе закључак о повезаности 
националне историје са регионалном и светском, 
на основу датих примера; 
★ образложи утицај историјских 
догађаја, појава и процеса на савремено друштво; 
★ идентификује основне карактеристике 
тоталитарних идеологија и наводи њихове 
последице у историјском и савременом  
контексту; 
★ препозна,на примерима из савремене 
историје, важност  поштовања људских права; 
★ наведе примере како су идеје о родној, 
верској и етничкој равноправности утицале на 
савремене политичке прилике и  развој друштва; 
★ пореди положај и начин живота 
припадника различитих друштвених група у 
историјском периоду савременог доба; 
★ илуструје примерима утицај научно-
технолошког развоја на промене у друштву, 
економији и природном окружењу; 
★ образложи утицај различитих 
друштвено-економских система на свакодневни 
живот људи, анализирајући дате примере; 
★ препозна како су културне 
интеракције, и сарадња различитих етничких и 
социјалних група утицали на политички, 
друштвени  и привредни живот; 
★ наведе примере утицаја спортских и 
уметничких достигнућа на обликовање 
савременог друштва; 
★ идентификује узроке, елементе и 
последице историјских сукоба и ратова и 
дискутује о могућим начинима превенције  
конфликата; 
★ изворе различитог порекла и сазнајне 
вредности; 
★ изрази ставове, засноване на 
историјским аргументима, уважавајући 
мишљење саговорника; 
★ препозна пропаганду, стереотипе и 
идеолошку позицију у историјском извору и 
формулише став који се супротставља  
манипулацији; 

еманципације – покрети за 
женска и мањинска права, 
антиратни и  
антирасни покрети; научна 
достигнућа, освајање свемира, 
медији,  
популарна култура. 
Југославија и српски народ 
после Другог светског рата – 
изградња  
новог државног и друштвеног 
уређења, једнопартијски систем,  
однос власти према политичким 
противницима, међународни  
положај, економске и културне 
прилике, самоуправљање,  
несврстаност; свакодневица, 
популарна култура, нове 
тенденције  
у култури. 
Истакнуте личности: Џон 
Кенеди, Никита Хрушчов, 
Махатма  
Ганди, Мартин Лутер Кинг, Роза 
Паркс, Нелсон Мандела, Голда  
Меир, Енди Ворхол, Јосип Броз, 
Александар Ранковић, Милован  
Ђилас, Иво Андрић, Милош 
Црњански, Александар 
Петровић,  
Мира Траиловић, Душан 
Ковачевић. 
 

Комуникација 
Рад с подацима и информацијама 
Дигитална компетенција 
Сарадња  
Одговорно учешће у демократском 
друштву  
Естетичка компетенција 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

аудио-
визуелна 
 
 

 
 

активно учешће у 
раду; 
самопроцењивањ
е напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 
 
 
 
 
 

усмени 
одговори            
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★ критички се односи према 
информацијама из медија користећи се 
историјским знањима и вештинама; 
★ анализира историјске догађаје и појаве 
на основу доступног аудио-визуелног изворног 
материјала; 
★ осмисли, спроведе и презентује 
резултате истраживања заснованог на одабраним 
историјским изворима и литератури, користећи 
ИКТ; 
★ образложи смисао неговања сећања на 
важне догађаје и личности из историје 
савременог доба; 
★ покаже одговоран однос према 
културно-историјском наслеђу сопственог и 
других народа; 
★ уочи одраз историјских догађаја и 
појава у књижевним и уметничким делима 

5. 

Свет, 
Евро
па и 
српс
ка 
држа
ва у 
савр
емен
им 
проц
есим
а 

7 

★ препозна историјску димензију 
политичких, културних и технолошких промена 
у савременом свету и Републици Србији. 
★ изведе закључке о узроцима, току и 
последицама ратова условљених распадом СФРЈ 
користећи изворе различитог  порекла и сазнајне 
вредности;  
★ смешта кључне догађаје, појаве и 
процесе из савремене историје на временској 
ленти; 
★ уочи динамику различитих 
историјских појава и промена на историјској 
карти; 
★  пореди различите историјске изворе и 
рангира их на основу њихове сазнајне вредности; 
★ анализира и процени ближе 
хронолошко порекло извора на основу садржаја; 
★ поредећи различите изворе о истој 
историјској појави или догађају, анализира 
позицију аутора; 
★ доведе у везу узроке и последице 
историјских догађаја, појава и процеса на 
конкретним примерима; 
★ наведе специфичности друштвених 
појава, процеса, политичких идеја, ставова 
појединаца и група у историјском периоду  
савременог доба; 
★ образложи значај и улогу истакнутих 
личности у датом историјском контексту; 
★ уочи елементе континуитета и 
дисконтинуитета српске државности; 
★ изведе закључак о повезаности 
националне историје са регионалном и светском, 
на основу датих примера; 
★ образложи утицај историјских 
догађаја, појава и процеса на савремено друштво; 
★ идентификује основне карактеристике 
тоталитарних идеологија и наводи њихове 
последице у историјском и савременом  
контексту; 

Свет после хладног рата – пад 
Берлинског зида; слом 
комунизма  
у Европи, распад СССР-а, нова 
политичка карта Европе,  
стварање Европске уније, 
доминација САД, локални 
конфликти  
и интервенције великих сила, 
процеси глобализације, Четврта  
индустријска револуција 
(дигитални медији, интернет, 
друштвене  
мреже и мобилна телефонија), 
претња тероризма, миграције,  
савремени културни покрети. 
Српски народ на крају 20. и 
почетком 21. века – криза СФРЈ  
80-тих година, међунационалне 
тензије, увођење 
вишестраначког  
политичког система, распад 
СФРЈ, грађански рат и стварање  
нових држава, 
интернационализација сукоба и 
међународне  
интервенције, економске 
прилике и свакодневни живот, 
ратни  
злочини, страдање цивилног 
становништва, разарање 
културног  
наслеђа, НАТО агресија на СРЈ, 
последице ратова, политичке  
промене 2000. године, 
Република Србија као 
самостална држава,  
питање статуса Косова и 
Метохије, односи у региону, 
српски народ  

Географија 
Српски језик 

Ликовна култура 
Музичка култура 
Техника и технологија 
Информатика 
Грађанско васпитање 
 
Компетенција за целоживотно учење 
Комуникација 
Рад с подацима и информацијама 
Дигитална компетенција 
Сарадња  
Одговорно учешће у демократском 
друштву  
Естетичка компетенција 

методе рада: 
монолошка; 
дијалошка; 
монолошко-
дијалошка; 
илустративно-
демонстративн
а;  
 

облици рада: 
фронтални, 
индивидуални,  
групни, 
рад у пару, 
индивидуализо
ван рад 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

уџбеник, 
енциклопедије
, научни 
часописи, 
дневна 
штампа, 
часописи, 
биографије, 
мемоари, 
аудио-
визуелна 
 
 
 

 
 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу; 
практична 
примена стечених 
знања; 
активно учешће у 
раду; 
самопроцењивањ
е напретка; 
упоређује и 
организује 
историјске 
изворе; 
ослања се на 
претходно 
искуство 
 
 
 
 
 

   
ангажовањ 
е ученика 
на часу, 
тестови,  
заинтересо
ваност 
ученика, 
ученички 
радови, 
усмени 
одговори       
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★ препозна,на примерима из савремене 
историје, важност  поштовања људских права; 
★ наведе примере како су идеје о родној, 
верској и етничкој равноправности утицале на 
савремене политичке прилике и  развој друштва; 
★ пореди положај и начин живота 
припадника различитих друштвених група у 
историјском периоду савременог доба; 
★ илуструје примерима утицај научно-
технолошког развоја на промене у друштву, 
економији и природном окружењу; 

★ образложи утицај различитих 
друштвено-економских система на свакодневни 
живот људи, анализирајући дате примере; 
★ препозна како су културне 
интеракције, и сарадња различитих етничких и 
социјалних група утицали на политички, 
друштвени  и привредни живот; 
★ наведе примере утицаја спортских и 
уметничких достигнућа на  бликовање 
савременог друштва; 
★ идентификује узроке, елементе и 
последице историјских сукоба и ратова и 
дискутује о могућим начинима превенције  
конфликата; 
★ изворе различитог порекла и сазнајне 
вредности; 
★ изрази ставове, засноване на 
историјским аргументима, уважавајући 
мишљење саговорника; 
★ препозна пропаганду, стереотипе и 
идеолошку позицију у историјском извору и 
формулише став који се супротставља  
манипулацији; 
★ критички се односи према 
информацијама из медија користећи се 
историјским знањима и вештинама; 
★ анализира историјске догађаје и појаве 
на основу доступног аудио-визуелног изворног 
материјала; 
★ осмисли, спроведе и презентује 
резултате истраживања заснованог на одабраним 
историјским изворима и литератури,  користећи 
ИКТ; 
★ образложи смисао неговања сећања на 
важне догађаје и личности из историје 
савременог доба; 
★ покаже одговоран однос према 
културно-историјском наслеђу сопственог и 
других народа; 

у дијаспори и региону, процес 
придруживања Европској унији,  
култура и спорт. 
Истакнуте личности: Роналд 
Реган, Михаил Горбачов, 
Маргарет  
Тачер, Бил Гејтс, Владимир 
Путин, Ангела Меркел, 
Слободан  
Милошевић, Фрањо Туђман, 
Алија Изетбеговић, Зоран 
Ђинђић,  
Војислав Коштуница. 
 

Образовни 
стандарди 

 

 

 

 

 

Основни ниво 

Историјско знање: 
ИС.1.1.1. именује и разликује основне временске одреднице  
ИС.1.1.2. именује историјске периоде и зна редослед историјских периода  
ИС.1.1.3. зна поделу на праисторију и историју  
ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку припадају важне године из прошлости  
ИС.1.1.5. уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из прошлости  
ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације  
ИС.1.1.7. именује најважније појаве из националне историје  
ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје  
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ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје  
ИС.1.1.10.уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости 
 

Истраживање и тумачење историје: 
ИС.1.2.1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској појави,догађају и 
личности је реч  
ИС.1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других текстова познатих ученику, који говоре о истим историјским појавама 
ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми слике  
ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда  
ИС.1.2.5. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми табеле  
ИС.1.2.6. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми графикона  
ИС.1.2.7. зна да исте историјске појаве могу различито да се тумаче  
ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним примерима 

 

Средњи ниво 

 

 

Напредни ниво 
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Физика - допунска настава Разред: шести разред 1. час недељно; 34 часа годишње 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прог
р.(бр.
часо
ва) 

 ИСХОДИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 
МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

РАДА 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 
ПРАЋЕЊЕ  ОЦЕЊИВ.И 

ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

I 
У

во
д IX 

1 час 

Упознати ученике са 
предметом физике, 
-са физиком као 
природном науком, 
-са природним 
појавама, 
-са појмом материја и о 
њеним својствима и 
особинама, 
-са методама 
истраживања 

Физика као наука, 
-појам материје, 
-методе истраживања, 
-експеримент и теорија 

Физика и биологија:оријентација животиња 
путем магнетних и електричних сила. 
Физика и хемија:оксидација као хемијски 
процес који се дешава при сагоревању 
материје-неуништивост материје и њен 
прелазак у друге облике-агрегатна стања. 
Физика и географија:облик и рељеф Земље и 
свих планета је одређен гравитационим 
утицајем, топлотним деловањем Сунца и 
усијане магме из утробе 
планета(Земље,...),ерозија је процес 
разградње чврстог копна утицајем падавина-
кише,града,снега поплава 

монолошка+ 
дијалошка+ 
демонстрациона 
фронтални + 
групни облик рада 

-коси 
жлеб,куглица, 
-магнети, 
-пластичне 
шипке,крзно, 
-звучне виљушке 
-свећа,лако 
топљиве материје 

ученицима 
дамонстрирати разне 
појаве(кретања, 
топљења,звук, 
електричне и 
магнетне појаве) 

пратити заинтересованост 
ученика и на основу усменог 
излагања их вредновати 

II
 К

РЕ
Т

А
Њ

Е IX и 

X 

10. 

часо
ва 

 

Ученици треба да 
схвате : 
-појам механичког 
кретања,релативност 
кретања, 
референтно 
тело,путања, 
-да знају:дефиницију 
равномерног 
правол.кретања,брзина,
пређени 
пут,материјална 
тачка,променљиво 
кретање,средња брзина 
-да умеју решавати 
једноставне 
задатке(брзина,пут и 
време,средња брзина) 

-Механичко кретање, 
-референтно тело, 
-путања, 
-пређени пут, 
-стална 
брзина,равномерно 
кретање. 
-Материјална тачка, 
-Променљиво 
кретање,средња 
брзина. 
-Цртање графика 
брзине и пређеног 
пута. 
-Брзина као векторска 
величина. 

Физика и биологија:у давна времена човек је 
користио за погон снагу припитомљених 
животиња. 
Физика и хемија:за свако кретање користимо 
фосилна горива која сагоревају у дају 
топлоту(нафту,угаљ,земни гас),енергију 
воде,ветра. геотермалнуенергију,нуклеарну 
енергију а у будућности и фузиону енергију. 
Физика и математика:многи појмови у 
физици  представљају физичке величине које 
се претежно мере мерним инструментима или 
мерилима те је неопходно знање из 
математике код прерачунавања неких односа-
претварања јединица појединих величина у 
основну јединицу. 

монолошка+дијал
ошка+текстуална+
графичка+демонс
трациона+експери
ментална 
 
фронтални+индив
идуални +групни 
облик рада 

коси 
жлеб,куглица,кол
ица,метар,штопер
ица 

мерење брзине 
кретања, 
решавање задатака 
објективног типа-
брзина,пређени 
пут,време, 
цртање графика 
брзине,пређеног пута 
графичко 
представљање вектора 
брзине 

Пратити рад ученика и 
вредновати њихово залагање 
и квалитет њиховог 
експерименталног рада-
резултата усменог и 
писменог излагања 

II
I 

С
И

Л
А

 X и 
XI 

7 

часа 

Ученици треба да 
схвате: 
-појам узајамног 
деловања 
-врсте 
уз.деловања,разлику 
између директног и 
индиректног 
уз.деловања.Треба да 
знају: 
-појам силе,јединицу 
силе, 
-сила као векторска 
величина 

-Узајамно деловање-
врсте уз.деловања, 
-тежина тела, 
-појам силе-врсте, 
-динамометар-принцип 
рада, 
-сила као векторска 
величина 

Физика и математика:Сила је векторска 
величина и као таква је врло подесна за 
графичко представљање а и тиме примену 
векторског рачуна.сабирање сила као вектора. 

монолошка+дијал
ошка+текстуална+
графичка+демонс
трациона 
фронтални+индив
идуални+групни 
облик рада 

динамометар,елас
тична 
тела,магнети,плас
тичне и стаклене 
шипке,крзно,свил
а,дрвени квадри и 
ваљци 

ученици треба да 
овладају мерењем 
тежине тела(силе),да 
демонстрирају 
различите врсте 
уз.деловања,да 
графички 
представљају силу 

пратити залагање ученика на 
часовима и вредновати 
резултате њиховог рада 
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IV
 M

E
РЕ

Њ
Е XII,I 

и II 

8 

часоа
в 

ученици треба да 
схвате: 
-појам физичке 
величине-врсте,-сврху 
мерења физ.величина, 
-да разумеју и да знају 
да израчунавају 
површину и запремину, 
-да умеју да мере 
дужину,запремину и 
време,тј.да умеју 
користити 
мерила(метар,лењир,ме
нзуру,кљунасто мерило) 
и мерне инструменте 
(штоперицу) 

-Физичке величине-
основне(СИ-систем) и 
изведене, 
-дужина-јединице 
дужине и мерење 
дужине, 
површина-јединице 
површине и 
одређивање површине, 
-запремина-јединице 
запремине и мерење и 
одређивање површине 
-време-јединица 
времена и мерење 
времена 

Све природне науке па и физика су егзактне 
науке које се базирају на мерењима величина 
и уочавање међусобних односа-законитости 
што се најчешће исказује математичким 
изразима који управо исказују зависност 
поједине величине од осталих а тиме показује 
шта и како треба мерити величине које је 
одређују.Мерење се примењује у свим 
природним наукама те је физика врло слична 
биологији,хемији,географији,.. 

монолошкаа+дија
лошка+демонстра
циона+текстуална
+експериментална 
фронтални+индив
идуални и групни 
облик рада 

-лењири,метар, 
кљунасто 
мерило,мензура, 
штоперица 

-Ученици треба да 
умеју користити 
потребна мерила и 
мерне инструменте у 
датим лабор.вежбама 
 

Пратити рад ученика и 
вредновати њихово залагање 
и квалитет њиховог 
експерименталног рада-
резултата усменог и 
писменог излагања 

V
 М

А
С

А
 И

 Г
У

С
Т

И
Н

А
 

III и 
IV 

4 

часа 

Ученици треба да 
схвате: 
-појам 
масе,инертности,инерци
ју 
-да знају закон 
инерције, 
јединице масе,мерење 
масе вагом,да 
дефинишу 
густину,јединицу 
густине,да мере и 
одређују густину 
чврстих тела и течности 
-да решавају простије 
задатке 

-Појам масе-инертност, 
-закон инерције, 
-мерење масе вагом, 
-густина чврстих тела 
правилног и 
неправилног облика, 
 

Физика и хемија:хемија је наука која испитује 
хемијске појаве користећи се мерењем и масе  
и густине супстанција(у било ком агрегатном 
стању-чврстом,течном или гасовитом)и на тај 
начин доказује о којој супстанцији је реч. 

монолошка+дијал
ошка+текстуална+
експериментална 
 
фронтални+индив
идуални +групни 
облик рада 

вага,тегови,мензу
ра,лењири, 
кљунаста 
мерила,мензуре,ар
еометри,тела 
правилног и 
неправилног 
облика,течности 
различите густине 

Ученици треба да 
знају да мере масу,да 
израчунавају 
запремину и густину 
тела,да мере густину 
течности 
ареометром,да 
решавају задатке из 
масе и густине 

пратити рад ученика на 
часовима и вредновати 
њихов рад и разумевање 

V
I 

П
РИ

Т
И

С
А

К
 

V 

4 

часа 

Ученици треба да 
схвате: 
-појам притиска чврстих 
тела-од чега 
зависи,јединица 
притиска, 
-врсте притиска, 
-притисак у затвореним 
и отвореним течностима 
и гасовима, 
-да решавају задатке 
објективног типа, 

-Притисак чврстих 
тела, 
-Паскалов закон, 
-хидростатички 
притисак, 
-атмосферски притисак 

Физика и метеорологија:атмосферски 
притисак као начин праћења временских 
прилика и његово предвиђање. 
Физика и медицина:крвни притисак као 
најбољи показатељ здравственог стања 
организма било ког живог бића. 

монолошка+дијал
ошка+демонстрац
иона+експеримен
тална 
фронтални+индив
идуални+групни 
облик рада 

посуда са 
песком,дрвени 
квадар са 
ексерима,Паскало
в суд,модел пресе-
дизалице,баромет
ар са живом 

Ученици треба да 
демонстрирају 
огледе:притисак 
ч.тела,притисак у 
затвореним и 
отвореним 
течностима,притисак 
у гасовима 

пратити рад ученика на 
часовима и вредновати 
њихов рад и разумевање 
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Физика - допунска настава Разред: седми разред 1 час недељно; 34часа годишње 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

 ИСХОДИ  САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредметних компетенција 

/ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ РАДА 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

I 
К

ре
та

њ
е 

и 
си

ла
 

Њ
ут

но
ви

 за
ко

ни
 

IX и X 

12 

часов
а Ученици треба да схвате: 

-појам убрзања,појам убрзаног 
и успореног кретања, 
-да умеју реш једност зад 
(убрзање,брзина и пређени пут) 
-решавање графичких задатака 
-решавање задатака везано за 
други и трећи Њутнов закон 

-Равномерно 
променљиво 
прав.кретање 
-убрзање,убрзање 
као вектор, 
--графичко 
представљање 
убрзања и брзине 
равн.убрзаног и 
равн.успореног 
кретања, 
-основни закон 
кретања, 
-закон акције и 
реакције 

Физика и математика:било које кретање је 
одређено пређеним путем(дужином)и временом 
као и брзином кретањ те је немогуће израчунати 
било коју величину без познавања математике 
тј.примене рачуна.Затим величине-пређени пут и 
брзина кретања се најчешће приказују графички те 
је неопходно познавање знања из геометрије.А код 
задатака вишег нивоа неопходна је примена знања 
из векторског рачуна-слагање брзина(њихово 
сабирање и одузимање као вектора).Поготово код 
задатак везаних за Други њутнов закон где имамо 
и силу и убрзање као векторске величине. 

-монолошка+ 
дијалошка+текстуал
на+графичка+демон
страциона+експери
ментална 
фронтални+индивид
уални +групни 
облик рада 

коси 
жлеб,куглица 
и штоперица 

-решавање 
задатака 
објективног типа 
везано за 
убрзано и 
успорено 
кретање,графичк
о представљање 
убрз и брз, 
решавање 
задатака везано 
за трећи и други 
Њутнов закон 

-праћење залагања 
ученика на часу и 
вредновање њихових 
постигнућа 

II
 К

ре
тњ

е 
те

ла
 у

 г
ра

ви
т.

 п
ољ

у.
С

ил
а 

тр
ењ

а 

X и XI 

5 

часов
а 

-Упознати ученике са појмом 
гравитације, 
да знају зависност грав.силе од 
растојања и природу те силе, 
тежина тела,бестежинско 
стање,коси и вертикални хитац, 
-да умеју решавати задатке из 
слободног пада и вертикалног 
хица 

/Закон гравитације-
гравитациона сила, 
-грав.поље Земље, 
-тежина тела, 
-бестежинско стање, 
-кретање тела у 
гравитационом 
пољу(слободан пад 
и вертикални хитац-
навише и наниже) 

Физика и географија:Облик Земље и свих планета 
и звезда је одређен гравитацијом-силом теже која 
као привлачна сила обликује та тела привлачећи 
материју ка средишту тела задајући им најчешће 
облик лопте-кугле.Из тих разлога сва тела без 
ослонца падају услед силе теже и крећу се на већ 
изучаване начине-или убрзано или успорено или 
равномерно 
Физика и билогија:Климатске зоне су одређене 
гографскиом ширином а она одређује количину 
сунчеве енергије-топлоте која неопходна за живот 
биљака и животиња. 
Физика и математикаСила трења као и сила отпора 
средине омета  кретање али и помаже телу да се 
заустави-отуда је врло пожељно знање векторског 
рачуна и графичко представљање сила које делују 
на тело као и њихово израчунавање-сабирање и 
одузимање. 

монолошка+дијало
шка+текстуална 
 
фронтални + 
индивидуални 
облик рада 

динамометри 
и тела 
различите 
тежине 

решавање 
задатака: 
-тежина 
тела,брзине и 
висина код 
слободног пада и 
вертикалног 
хица 

-праћење залагања 
ученика на часу и 
вредновање њихових 
постигнућа 

II
I 

Ра
вн

от
еж

а 

XII и 

I 

5 

часoв
а 

Ученици треба да схвате:како 
се графички слажу и разлажу 
силе под углом, 
-да знају од чега зависи трење, 
-да знају шта је момент силе и 
код које врсте крет има смисла 
говорити о тој вел 
-да умеју решавати задатке из 
момента силе 
-да схвате шта је полуга и њену 
моћ 
Ученици треба да умеју да 
решавају задатке простијег типа 
из силе потиска 

-Слагање сила и 
разлагање сила, 
-тело у равнотежи, 
-сила отпора 
средине, 
-сила трења, 
-моменнт 
сила,јединица 
момента силе, -
полуга и врсте 
полуге,полуга у 
равнотежи, примена 
полуге /Сила 
потискаПливање 
тела 

Физика и математика:Графичко представљање 
силе,момента силе као вектора и њихово сабирање 
и одузимање.У другом делу теме се сусрећемо са 
силом потиска која је продукт деловања средине 
на тело које се у њој нађе а узрок њеног дејства је 
тежња средине да га истисне у најкраћем правцу 
према граници-површини средине-воде,течности. 

монолошка+дијало
шка+демонстрацион
а+текстуална 
 
фронтални+индивид
уални облик рада 

-модели 
полуге, 
-примена 
полуге 
маказе,клешта
,клацкалица 

решавање 
задатака :сила 
трења,момент 
полуге,полуга у 
равнотежи 
Решавање 
задатака из силе 
потиска 

-праћење залагања 
ученика на часу и 
вредновање њихових 
постигнућа 
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IV
 Р

ад
,с

на
га

 и
 е

не
рг

иј
а 

II,III 

и IV 

8 

часов
а 

Ученици треба да схвате: 
-да сила врши рад,зависност 
рада од силе од пута-
деформације,јединица рада, 
-да је снага брзина вршења 
рада,једа снаге, 
-коефицијент корисног дејства 
-да постоји ен тела у кретању и 
да ен може бити условљена 
положајем тела или честица 
тела,јединица енергије, 
-да је рад последица промене 
енергије тела, 
-да знају закон ен -да умеју 
решавати 
задатке(рад,снага,коеф 
корисног дејства,кин 
ен,потенцијална ен,укупна ен) 

-Механички рад, 
-снага, 
-коефицијент 
корисног дејства, 
-рад као промена 
енергије, 
-закон одржања 
енергије 

Физика и математика:Механика је наука о 
кретању-узроцима кретања(силе),врсте 
кретања(равномерна,убрзана,успорена,),облик 
кретања(прволинијско,криволинијско),енергији 
као извору силе,снази као брзини трошења 
енергије или брзини вршења рада,коефицијенту 
корисног дејства(штетности машине). Физика и 
техничко образовање:Како се рад,снага и енергија 
неке машине  може преносити са тела на тело-
зупчаницима,ланчаницима,полугама,фрикцијом,... 

монолошка+дијало
шка+демонстрацион
а+текстуална 
 
фронтални+индивид
уални+групни 
облик рада 

коси 
жлеб,ваљак,оп
руга,Максвело
в точак 

-решавање 
задатака 
објективног 
типа:рад,снага,к
оефицијент 
корисног 
дејства,кинетичк
а и потенцијална 
енергија,укупна 
енергија 

-праћење залагања 
ученика на часу и 
вредновање њихових 
постигнућа 

V
 Т

оп
ло

тн
е 

по
ја

ве
 

V и VI 

4 

часов
а 

Ученици треба да схвате: 
-да је топлотно кретање посебан 
облик кретања,појам унутр 
ен,темпер, 
-врсте топл размене, 
-колич топл од којих величина 
зависи,-фазне 
прелазе,специфична топлота, 
-да умеју решавати задатке из 
колич топл 

-Унутрашња 
енергија и 
температура, 
-мерење 
температуре, 
-топлотна размена, 
-количина топлоте, 
-фазни прелази 

Физика и хемија:све топлотне појаве су уско 
везане и за хемијске промене материје-промене 
облика,промене грађе-састава,...Физика и 
биологија:биолошки процеси унутар организма 
или тела биљке су одређени разменом енергије-
топлоте све до нивоа ћелије-чим дође до 
поремећаја настаје топлотни дисбаланс а то се 
одражава кроз разна обољења ткива или читавог 
организма.Глобалне појаве-глобално отопљавање 
утиче на живот на планети Земљи,учесталост 
земљотреса и изливање вулкана како утичу на 
климу и живот.Физика и географија:Како топлотни 
процеси(загревање Земље од стране Сунца,као и 
глобално загревање утичу на промену климе на 
Земљи,изливање вулкана утиче на климу и рељеф) 

монолошка+дијало
шка+демонстрацион
а+текстуална+експе
риментална 
 
фронтални+индивид
уални+групни 
облик рада 

извор 
топлоте,посуд
е,разне 
течности, 
термометри 

ученици изводе 
зан огледе(мер 
температуре), 
експерименталн
о одређују 
зависност 
количине топл 
од масе течн,од 
врсте течности и 
од темпер. 
интервала 

путем усм и писм 
проверавања установити 
у којој су мери уч савлад 
термин ове теме,са којом  
успешн реш зад 
извршити вредн 
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Физика - допунска настава Разред: осми разред 1 час недељно; 34 часа годишње 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

 ИСХОДИ  САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

I 
О

сц
ил

ат
ор

но
 и

 т
ал

ас
но

 к
ре

та
њ

е 

IX 

5 

часов
а 

Ученици треба појам осцилаторног и 
таласног кретања и да дефинишу појмове 
који се сусрећу код тих врста 
кретања(елонгација,амплитуда,фреквенц
ија,период осциловања,пригушено и 
принудно осциловање).Затим појам 
механичке резонанције,математичко 
клатно,звук и ултразвук,јачину 
звука,висину звука,таласну дужину, 

-Осцилаторно и 
периодично 
кретање,амплитуда,фрекв
енција и период 
-Математичко клатно 
-Механичка резонанција 
-Механички талас(врсте) 
-Таласна дужина 
-Брзина таласа 
-Звук и ултразвук 

Физика и музичка култура:Звук као 
појава је свеприсутан-говор, музика, 
певање,...На часовима физике могу 
се демонстрирати звуци са разних 
инструмената-дувачких, гудачких, 
ударачких, трзачких и на тај начин 
ученицима показати како настаје 
звук и од чега зависи висина звука. 
Звучном виљушком и посудом са 
водом показати на часу музичког 
како висина звука зависи од 
количине воде у посуди-тј. од 
висине ваздушног стуба у посуди. 
Да је висина звука одређена 
његовом фреквенцијом а да је јачина 
звука одређена енергијом звучног 
таласа, амплитудом. Да боја звука 
зависи од облика отвора звучне 
кутије и материјала од чега је зв. 
кутија. Физика и математика: 
потврда кроз разне задатке. 

монолошка+дијал
ошка+демонстрац
иона+илустративн
а+текстуална+екс
перименталана 
 
фронтални+индив
идуални+групни 
облик рада 

Клатно,штопе
рица,метарска 
трака.Посуде 
са водом и 
цеви 
различите 
дужине и 
пречника. 

Ученици 
демонстрирају 
осцилаторно кретање 
на математичком 
клатну и израчунавају 
период 
осциловања.Дефиниш
у потребне појмове из 
таласног кретања и 
решавају рачунске 
задатке-
брзина,фреквенција и 
таласна дууужина. 

пратити активност 
ученика на часу и 
вредновати њихово 
залагање и ниво 
усвојених знања 
 
 
 
 

 

II
 С

ве
тл

ос
не

 п
ој

ав
е 

X 

6 

часов
а 

Ученици треба да схвате: 
-простирање светлости,последице 
простирања светлости,појаву лиова код  
равног огледала и сферног 
огледала,појам тоталне 
рефлексије,оптичка плоча,сочива 
-треба да знају да дефинишу индекс 
преламања сетлости,жижну 
даљину,тоталну рефлексију,да решавају 
задатке објективног типа из дате области  

-Светлост, 
-равно огледало,закон 
одбијања светлости, 
-Сферно огледало, 
геометријска 
конструкција ликова код 
сферног огледала, 
-Закон преламања, 
- индекс  преламања 
светлости, 
-Тотална рефлексија, 
-Оптичка призма и сочива  
конструкција ликова код 
сочива, 
- Оптичка јачина сочива, 
-Оптички инструменти 

Физика и Ликовна култура: Да су 
боје одређене фреквенцијом 
светлосног тј. елеккромагнетног 
таласа. Црвена је највеће тал дужине 
али најмање фреквенције а да је 
љубичаста боја најмање 
фреквенције а најкраће таласне 
дужине. Да бела светлост може 
призмом да се разложи на боје-дуга 
у природи је разлагање сунчеве беле 
светлости на боје-које се одвија 
унутар капи кише високо у 
атмосфери. Демонстрирати помоћу 
летвице и круга обојеног бојама да 
при великој брзини окретања круга 
боје нестају зато што наше око не 
може тако брзо раликовати боје које 
у око упадају па добијамо утисак да 
је круг бео. Физика и математика: 
потврда кроз разне рачунске 
задатке. Геометрија. 

монолошка+дијал
ошка+демонстрац
иона+илустративн
а+текстуална+екс
перименталана 
 
фронтални+индив
идуални+групни 
облик рада 

мрачна 
комора,равно 
огледало,сфер
на 
огледала,опти
чке 
призме,сочива
,оптички 
инструменти-
лупа,микроск
оп 

ученици 
демонстрирају 
огледе-простирање 
светлости,појаву 
сенке и 
полусенке,одбијање 
светлости и 
преламање светлости 
експериментално 
одређују жижну 
даљину сочива и 
оптичку моћ лупе, 
решавају задатке 
објективног типа 

пратити активност 
ученика на часу и 
вредновати њихово 
залагање и ниво 
усвојених знања 
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II
I 

E
ле

кт
ри

чн
о 

по
љ

е 
XI 

6 

часов
а 

Ученици треба да схвате: 
-да се трењем тела могу 
наелектрисати,да у природи постоје две 
врсте наелектрисања,да ел.деловање 
може бити и одбојно и привлачно, 
-од чега зависи ел.сила-кулонов закон,да 
око наелектрисаног тела постоји ел.поље 
и како се графички представља,да се тела 
могу наелектрисати и електростатичком 
индукцијом, 
-појам електричног потенцијала и 
напона,јединицу ел.потенцијала и 
напона, 
-ел.капацитет,јединицу ел.капацитета  
-да умеју решавати 
задатке(ел.сила,ел.потенцијал и 
напон,ел.капацитет)  

-Наелектрисавање тела и 
узајамно деловање 
наел.тела,количина 
наелектрисања 
-Електрична 
сила(Кулонов закон) 
-Јачина ел.поља,графичко 
представљање 
-Електростатичка 
индукција 
-Ел. потенцијал и напон 
-Рад у ел.пољу 
-
Ел.капацитет,кондензатор
и 
 

Физика и математика:примена 
рачуна са степенима и децималним 
бројевима.Као и коришћење система 
једначина.Геометрија. 

монолошка+дијал
ошка+демонстрац
иона+илустративн
а+текстуална 
 
фронтални+индив
идуални облик 
рада 

пластичне и 
стаклене 
шипке,крзно,с
вила,електром
етри,електрос
татичка 
машина,елект
рофор,конденз
атори 

ученици изводе 
простије 
огледе,решавају 
простије задатке из 
ел.силе,ел.потенцијал
а и 
напона,ел.потенцијала 

на основу залагања 
на часу и усвојености 
знања оценити 
ученике 

  
  
  

  
  

IV
 Е

ле
кт

ри
чн

а 
ст

ру
ја

   

  XII,I 

и II 

12 

часов
а      

Ученици треба да схвате: 
-појам електричне струје,јечину ел.струје 
и јединицу, 
кои хемијски извори струје постоје-улога 
извора, 
-ел.коло, 
-како се везују волтметар и амперметар 
са потрошачем у коло, 
-зависност ел.отпора, 
-Омов закон,Кирхофова правила, 
-да ел. струја врши рад,да сваки 
потрошач има одговарајућу снагу, 
-од чега зависи ослобођена количина 
топлоте наа проводнику са струјом-
Џулов закон, 
треба да знају да решавају задатке(јачина 
ел.струје,рад,снага,ел.отпор,количина 
топлоте)  

-Електропроводљивост 
супстанција,ел.струја,јачи
на ел.струје и јединица, 
-Извори ел.струје, 
-Ел.коло, 
-Електромоторна сила и 
напон извора ел.струје, 
-Деловање ел.струје, 
--Електрична отпорност, 
-Омов закон, 
-Кирхофова правила, 
-Претварање ел.енергије у 
топлоту-Џулов закон 

Физика и математика:примена 
математике-рачун са децималним 
бројевима и степенима.Као и 
решавање система 
једначина.Графичко представљање 
зависности неких величина од 
других. 
Физика и техничка 
култура:склапање простих и 
сложених кола-склапање 
редне,паралелне и комбиноване везе 
потрошача-отпорника,коришћење 
мерних инструмената-
амперметара,волтметара.Прављење 
неких простих машина или робота 
који би били погоњени 
електромоторима-
дизалице,мешалице,... 

монолошка+дијал
ошка+демонстрац
иона+текстуална+
графичка 
 
фронтални+индив
идуални облик 
рада 

извори 
ел.струје,ел.гр
ејач,електром
отор,електром
агнет,сијалица
,волтметар,ам
перметар 

ученици изводе 
занимљиве 
огледе,склапају 
ел.кола,решавају 
задатке јачина 
ел.струје,ел.отпор,Ом
ов 
закон,рад,снага,колич
ина топлоте 

пратити активност 
ученика на часу и 
вредновати њихово 
залагање и ниво 
усвојених знања 

V
 М

аг
не

тн
о 

по
љ

е 

III 

4 час 

Ученици треба да схвате: 
-да је магнетизам последица кретања 
наелектрисања, 
-да проводник са струјом магнетно 
делује са магнетом,појаву магнетна 
индукција,узајамно деловање магнета, 
треба да знају дефинисати магнетну 
индукцију,магнетни флукс и јединицу-
тесла, 
-да користе правила-леве и десне руке, 
-принцип рада електромотора,ел.мерних 
инструмената 
-да решавају задатке магнетна 
индукција,магнетни флукс 

-Магнетно поље 
проводника са струјом, 
-Магнетна индукција, 
-Магнети и магнетно 
поље Земље, 
-Деловање магнетног 
поља на проводник са 
струјом-принцип рада 
електромотора и 
ел.инструмената 

Физика и техничка 
култура:Прављење електромагнета-
електромагнетних 
дизалица,ел.звона,ел.сирене,ел.зујал
ице,па чак и мерних инструмената-
волтметара,амперметара,ватметара,.. 

монолошка+дијал
ошка+илустратив
на+текстуална 
 
фронтални+индив
идуални облик 
рада 

електрично 
коло,компас,м
агнети разних 
облика,модел 
електромотор
а,модели 
мерних 
електричних 
инструмената 

ученици 
демонстрирају 
Ерстедов 
оглед,образовање 
магнетног поља око 
проводника разних 
облика са 
струјом,узајамно 
деловање 
магнета,решавају 
задатке из магнетне 
индукције,решавају 
илустративне задатке 
коришћењем правила 
леве и десне руке 

пратити активност 
ученика на часу и 
вредновати њихово 
залагање и ниво 
усвојених знања 

V
I 

Е
ле

м
ен

ти
 

ат
ом

ск
е 

и 
ну

кл
еа

рн
е 

ф
из

ик
е

V 

1 

часов
а 

Ученици треба да схвате: 
-појам атома и његову структуру, 
нуклеарне силе, појаву радиоактивности, 
нуклеарне енергије-фисију и фузију, 
добијање електричне енергије из 
нуклеарних електрана, 
-проблем нуклеарног загађивања 

-Структура атома, 
-Нуклеарна сила, 
-Радиоактивност, 
-Нуклеарна 
енергија(фузија и фисија), 
-Проблем нуклеарног 
загађивања 

 

монолошка+дијал
ошка+илустратив
на 
 
фронтални+индив
идуални облик 
рада 

панои усмено и писмено 
одговарање-
решавањем задатака 
из радиоактивности и 
електростатике 

на основу нивоа 
усвојеног знања 
вршити вредновање  
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ПРЕДМЕТ  Хемија   - допунска настава -        ОСМИ РАЗРЕД               БРОЈ ЧАСОВА: НЕДЕЉНО - 1      ГОДИШЊЕ – 34 

Исходи Наставна тема Садржај Стандарди Начин реализације Активност ученика 

Облици
рада 

Методе
рада 

Наставна 

средства 

– правилно рукује лабораторијским 
посуђем, прибором и 
супстанцама, и показује одговоран 
однос према здрављу и 
животној средини; 
– изведе експеримент према датом 
упутству, табеларно и графички 
прикаже податке, формулише 
објашњења и изведе закључке; 
– наведе заступљеност метала и 
неметала, неорганских и 
органских једињења у живој и неживој 
природи; 
– испита и опише физичка својства 
метала и неметала, и повеже их 
с њиховом практичном применом; 
– испита и опише хемијска својства 
метала и неметала, и објасни 
их на основу структуре атома и 
положаја елемената у Периодном 
систему; 
– напише формуле и именује оксиде, 
киселине, базе и соли; 
– испита, опише и објасни својства 
оксида, неорганских 
киселина, база и соли, препозна на 
основу формуле или назива 
представнике ових једињења у 
свакодневном животу и повеже 
њихова својства са практичном 
применом; 
– напише и тумачи једначине хемијских 
реакција метала и 
неметала; 
– разликује својства неорганских и 
органских супстанци и 
објашњава разлику на основу њихових 
структура; 
– препозна физичке и хемијске промене 
неорганских и органских 
супстанци у окружењу, и представи 
хемијске промене хемијским 
једначинама; 
– напише формуле и именује 
представнике класа органских 
једињења имајући у виду структурну 
изомерију; 
– разликује органске супстанце са 
аспекта чиста супстанца и 
смеша, величина молекула, структура, 
порекло и то повезује са 
њиховом улогом и применом; 
– испита, опише и објасни физичка и 
хемијска својства 

МЕТАЛИ, 
ОКСИДИ И 

ХИДРОКСИДИ 

Метали у неживој и живој природи. 
Општа физичка и хемијска својства метала. 
Алкални и земноалкални метали. 
Гвожђе, бакар, алуминијум, олово и цинк, њихове легуре 
и 
практична примена. 
Оксиди метала и хидроксиди, својства и примена. 
Демонстрациони огледи: 
реакција Na, K, Mg и Ca са водом; реакција MgO и CaO са 
водом 
и испитивање својстава насталог раствора помоћу лакмус- 
хартије; испитивање електропроводљивости раствора 
натријум- 
хидроксида. 
Лабораторијска вежба I: испитивање физичких својстава 
метала реакцији метала са киселинама 

ХЕ.1.2.2.. 
ХЕ.1.2.3.  
ХЕ.1.1.3,  
ХЕ.1.2.8. 
ХЕ.1.2.10. 
ХЕ.1.2.1  
 

-фронтални, групни, индивидуални 

 

-монолошка, дијалошка, 
демонстративна,  
 

-уџбеник, радна свеска, шеме, -
илустрације,прибор и материјал за 
огледе 

 

-посматрање 
-бележење 
-постављање питања, 
дискусија 
-извођење закључака 
-уочавање 
правилности међу 
прикупљеним 
подацима, извођење 
огледа 

НЕМЕТАЛИ, 
ОКСИДИ И 

КИСЕЛИНЕ 

Неметали у неживој и живој природи. 
Општа физичка и хемијска својства неметала. 
Халогени елементи, 
сумпор, азот, фосфор и угљеник. 
Оксиди неметала и киселине, својства и примена. 
Демонстрациони огледи: 
добијање сумпор(IV) -оксида и испитивање његових 
својстава; 
разблаживање концентроване сумпорне киселине; 
добијање 
угљеник(IV)-оксида и испитивање његових својстава; 
испитивање електропроводљивости дестиловане воде и 
хлороводоничне киселине; 
доказивање базних својстава воденог раствора амонијака. 
Лабораторијска вежба II: 
испитивање физичких својстава неметала. 
Лабораторијска вежба III: 
доказивање киселости неорганских киселина помоћу 
лакмус хартије 

ХЕ.1.2.1.  
ХЕ.1.2.4.   
ХЕ.1.2.5.  
ХЕ.1.2.6. 
ХЕ.1.2.7., 
ХЕ.1.2.8. 
ХЕ.1.2.10.  
 

- фронтални,  групни, индивидуални 

 

-монолошка, дијалошка, 
демонстративна, експеримен-

лабораторијска 

 

- уџбеник, радна свеска, шеме, -
илустрације, хемијске супстанце, -
хемијски прибор и посуђе 

 
 
 

-посматрање 
-бележење 
-мерење 
-постављање питања, 
дискусија 
-извођење закључака 
-извођење огледа 

 
 

СОЛИ Добијање соли. 
Формуле соли и називи. Дисоцијација соли. 
Физичка и хемијска својства соли. 
Примена соли. 
Демонстрациони огледи: 
реакција неутрализације хлороводоничне киселине и 
раствора натријум-хидроксида; 
реакција између метала и киселине; хемијске реакције 
соли: између калцијум-карбоната и хлороводоничне 
киселине, раствора гвожђе(III)-хлорида и натријум-
хидроксида, раствора сребро- 
нитрата и натријум-хлорида. 
Лабораторијска вежба IV: добијање соли и испитивање 
растворљивости различитих соли у води; добијање 
баријум- 
сулфата; доказивање угљеник(IV)-оксида и 
настајањекалијум хлорида 

ХЕ. 1.2.5. 
ХЕ..1.2.9. 

 

- монолошка, дијалошка, 
демонстративна, експериментално-

лабораторијска 

 

-фронтални, индивидуални, групни, 
рад у пару 

 
 

-уџбеник, радна свеска, модели, шеме,  
ПСЕ, хемијске супстанце, -хемијски 
прибор и посуђе 

 
 

 

-извођење огледа 

-бележење резултата 

-извођење закључака 

-припремање 
извештаја о 
експерименталном 
раду 

-дискусија 
-постављање питања 
 

ОРГАНСКА 
ЈЕДИЊЕЊА И 

ЊИХОВА 

Својства атома угљеникa и многобројност органских 
једињења. 
Функционалне групе и класе органских једињења. 

ХЕ. 1.3.1. 
 
 

- монолошка, дијалошка, 
демонстративна, експериментално-

лабораторијска 

-бележење резултата 

 -извођење закључака 
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представника класа органских једињења 
и повеже својства 
једињења са њиховом практичном 
применом__ 

– објасни и хемијским једначинама 
представи хемијске промене 
карактеристичне за поједине класе 
органских једињења; 
– опише физичка својства: агрегатно 
стање и растворљивост масти 
и уља, угљених хидрата, протеина и 
растворљивост витамина; 
– опише основу структуре молекула 
који чине масти и уља, угљене 
хидрате и протеине; 
– објасни сапонификацију 
триацилглицерола и хидрогенизацију 
незасићених триацилглицерола, наведе 
производе хидролизе 
дисахарида и полисахарида и опише 
услове под којима долази до 
денатурације протеина; 
– наведе заступљеност у природи и 
улогe масти и уља, угљених 
хидрата, протеина и витамина у живим 
организмима и доведе их 
у везу са здрављем и правилном 
исхраном људи; 
– изведе стехиометријска израчунавања 
и израчуна масену 
процентну заступљеност супстанци; 
– рукује супстанцама и комерцијалним 
производима у складу с 
ознакама опасности, упозорења и 
обавештења на амбалажи, 
придржава се правила о начину чувања 
производа и одлагању 
отпада; 
– наведе загађујуће супстанце ваздуха, 
ви земљишта и опише 
њихов утицај на животну средину; 
– критички процени последице људских 
активности које доводе до 
загађивања воде, земљишта и ваздуха; 
– објасни значај планирања и решавања 
проблема заштите животне средине 

ОПШТА 
СВОЈСТВА 

Општа својства органских једињења. 
Демонстрациони огледи: 
упоређивање својстава органских и неорганских једињења 
доказивање угљеника у органским супстанцама 

 
 
 
 

 

-фронтални, индивидуални, групни, 
рад у пару 

 

- Уџбеник, радна свеска, модели, 
шеме,  ПСЕ 

-припремање 
извештаја о 
експерименталном 
раду 

-дискусија, 
-меморисање 

 

 
УГГЉОВОДОНИ
ЦИ 

Подела угљоводоника. Номенклатура. 
Изомерија. 
Физичка својства угљоводоника. 
Хемијска својства угљоводоника. 
Полимери. 
Нафта и земни гас. 
Демонстрациони огледи: 
испитивање растворљивости и сагоревање n-хексана 
(медицински бензин); 
разликовање засићених и незасићених ацикличних 
угљоводоника (реакција са калијум-перманганатом). 
Вежба V: састављање модела молекула угљоводоника, 
писање структурних формула и именовање угљводоника 

ХЕ. 1.3.1. 
ХЕ.1.3.1. 
ХЕ1.3.3.. 

 

- монолошка, дијалошка, 
демонстративна, експериментално-

лабораторијска 

 

-фронтални, индивидуални, групни, 
рад у пару 

 
-уџбеник, радна свеска прибор и 
материјал за оглед 

 

--упоређивање 
растворљивости 
супстанци 

-бележење резултата 

-извођење закључака 

-дискусија 

 ОРГАНСКА 
ЈЕДИЊЕЊА СА 
КИСЕОНИКОМ 

Алкохоли – номеклатура, својства и примена. 
Карбоксилне киселине – номенклатура, својства и 
примена. Масне 
киселине. 
Естри – номеклатура, својства и примена. 
Демонстрациони огледи: 
добијање алкохола алкохолним врењем; доказивање 
киселости карбоксилних киселина; 
лабораторијско добијање и испитивање својстава етил-
етаноата. 
Лабораторијска вежба VI: физичка и хемијска својства 
органских једињења са кисеоником; испитивање 
растворљивости алкохола и карбоксилних киселина са 
различитим бројем атома угљеника у молекулу у води и 
неполарном растварачу; реакција етанске и лимунске 
киселине са натријум-хидрогенкарбонатом 

ХЕ.1.3.1. 
ХЕ.1.3.2. 
ХЕ.1.3.3. 

 

- монолошка, дијалошка, 
демонстративна, експериментално-

лабораторијска 

 

-фронтални, индивидуални, групни, 
рад у пару 

 

-уџбеник, радна свеска, прибор и 
материјал  за огледе 

-посматрање 
-бележење 
-закључивање 
-решавање задатака 
везаних за 
експериментални рад 
-постављање питања, 
дискусија 

БИОЛОШКИ 
ВАЖНА 
ОРГАНСКА 
ЈЕДИЊЕЊА 

Масти и уља. 
Угљени хидрати у прегледу: моносахариди (глукоза и 
фруктоза), дисахариди (сахароза и лактоза), полисахариди 
(скроб и целулоза). 
Амино-киселине. Протеини. Витамини. 
Демонстрациони огледи: сапонификација масти – сапуни. 
Лабораторијска вежба VII: 
испитивање растворљивост масти и уља, и угљених 
хидрата уводи, доказивање скроба, денатурација протеина 

ХЕ.1.4.1. 
ХЕ.1.4.2. 

 

- монолошка, дијалошка, 
демонстративна, експериментално-

лабораторијска 

-фронтални, индивидуални, групни, 
рад у пару 

-уџбеник, радна свеска,  прибор и 
материјал за оглед 

- слушање 
- постављање питања, -  
дискусија 
- закључивање 
-посматрање 
-бележење 
-решавање задатака 
везаних за 
експериментални рад,  
- извођење огледа 

 ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ И 
ЗЕЛЕНА ХЕМИЈА 

Загађивачи, загађујуће супстанце и последице загађивања. 
Рециклажа. 
Зелена хемија. 

ХЕ.1.5.1. 
. 

- монолошка, дијалошка, 
демонстративн 

-фронтални, индивидуални, групни, 
рад у пару 

-уџбеник, радна свеска  

- слушање 
- посматрање 
- бележење 
- постављање питања, 
дискусија 
, закључивање 
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Предмет: верска настава – православни катихизис Разред: пети разред Фонд: 36 часова годишње 

Облас
т/Тем
а 

 

Трај. 
прогр.
(бр.ча
сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја 
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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Циљ православног катихизиса 
(веронауке) у основном образовању и 
васпитању јесте да пружи целовит 
православни поглед на свет и живот, 
уважавајући две димензије: 
историјски хришћански живот 
(историјску реалност Цркве) и 
есхатолошки живот (будућу 
димензију идеалног). 
То значи да ученици систематски 
упознају православну веру у њеној 
доктринарној, литургијској, 
социјалној и мисионарској димензији 
Ученици треба да на примеру 
старозаветне историје уоче да Бог 
није одустао од остварења свог 
првобитног плана о свету, који се 
огледа у сједињењу свих створених 
бића са Богом преко човека. 
Задаци 
-Развијање способности уочавања да 
су грех и зло у свету последица 
погрешног изражавања човекове 
слободе; 
-Способност уочавања да Бог поштује 
човекову слободу али да не одустаје 
да свет доведе у вечно постојање, 
-Развијање њубави према Богу и 
ближњем; 
-Изградња свести о  томе да Бог воли 
човека, али вечни живот зависи и од 
слободе човека и његове заједнице с 
Богом; 
-Развијање отвореног односа према 
Богу, према другим људима 

- Бог ствара свет да би свет 
постао Црква 
- Адам одбија да план Божији 
спроведе у дело 
- Припрема света за долазак Сина 
Божијег 

- Старање Божије о свету и 
човеку до Ноја 
- Ноје и његова вера у Божије 
обећање 

Корелација:  
српски језик, енглески језик, природа и 
друштво, ликовна култура, математика, 
физичко васпитање, музичка култура, 
изборни предмети 

Начин развоја међупредметних 
компетенција 

Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у 
процесу учења и његове унутрашње 
мотивације и тиме стављање ученика у 
позицију субјекта, а не објекта, тј. главног 
носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити 
индивидуални или групни, може 
обухватити рад у школи и код куће, може 
бити задат у склопу једног или више 
предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за 
сопствено учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој 
креативних приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких 
вештина и компетенција сналажења у 
конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог 
аспекта посла. 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
истраживачка 
фронтална, 
групна, 
индивидуална 

ист. карте, 
илустрације, 
видео запис, 
истор. текст, 
Библија 

посматрање 
описивање, 
бележење, 
 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересова
ност и 
активно 
укључивање 
у процес 
наставе 
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- Старање Божије о свету и 
човеку до Аврама 
- Избор Аврама и његових 
потомака као почетак Цркве 
- Старозаветни догађаји и 
пророчка сведочанства о рођењу, 
страдању и васкрсењу Сина 
Божијег као човека за спасење 
света 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
истраживачка 
фронтална, 
групна, 
индивидуална 

ист. карте, 
илустрације, 
видео запис, 
истор. текст, 
Библија 

посматрање 
описивање, 
бележење, 
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-Развијање свести о заједници са 
Богом и са људима и сузбијање 
екстремног индивидуализма и 
егоцентризма; 
-Развијање способности за поста- 
вљање питања о целини и коначном 
смислу постојања човека и света, о 
људској слободи, о животу у 
заједници, о феномену смрти, о 
односу са природом која нас 
окружује, као и о сопственој 
одговорности за друге 
-Развијање способности уочавања да 
су грех и зло у свету последица 
погрешног изражавања човекове 
слободе 
-Изградња свести о томе да Бог воли 
човека и свет и да их никад не 
напушта 
-Изградња свести и уверења да свет и 
живот имају вечни смисао 
-Разумевање и преиспитивање 
сопственог односа према Богу и 
људима и природи 
-Развијање способности спознавања 
да Бог није одустао од првобитног 
циља због кога је створио свет, а то је 
да се свет сједини с Њим посредством 
човека и да тако живи вечно 
-Развијање способности уочавања 
сличности у структури старозаветне и 
новозаветне цркве 

-Изграђивања свести и уверења да 
свет и живот имају вечни смисао, као 
и преиспитивање сопственог односа 
према Богу, људима и природи 
-Изградња способности за дубље 
разумевање и вредновање културе и 
цивилизације у којој живе, историје 
човечанства и људског стваралаштва 
-Развијање љубави и толеранције 
према ближњем 

-Аврам и јеврејски народ као 
праслика Христа и Цркве 
-Мелхиседек као праслика 
Христа 
-Јаков и Јосиф као праслика 
Христа 
-Мојсије као праслика Христа 
-Исус Навин као праслика Христа 
-Старозаветни догађаји и 
заповести као припрема за 
Христа и Цркву 

лични план учења. Када прикупе 
одређено искуство, у следећем кораку 
важно је да им се пружи прилика да 
искусе и увежбају само-процену и 
вршњачку процену. Овакво искуство је 
неопходно за припрему за целоживотно 
учење и директно доприноси развоју 
компетенције учити како се учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне 
активности у малој групи које су 
усмерене на постизање заједничког циља, 
представља ефикасно средство за 
постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од претпоставки 
да: 
- је учење активан процес конструкције 
знања; 
- учење зависи од богатства контекста – 
богатији контекст представља изазов за 
ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу  
(различито порекло, стилови учења, 
искуства, интересовања и аспирације – 
један исти приступ не може да одговара 
свима); 
- је учење социјални догађај где се већи 
број умова усмерава на исти проблем. 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних 
појава омогућава ученицима да их 
детаљно упознају и истраже, као и да 
провере постојеће идеје и усвоје нове 
чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност 
посматрања и уочавања, развој логичног 
мишљења (анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије са 
праксом. 
Експеримент и истраживачка настава 
уопште подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност 
уочавања односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 

- Експериментисање, способност 
налажења личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност 
сарадње са другима 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања 
и склоности стичу способност практичне 
примене знања и вештина стечених у 
школи. 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
истраживачка 
фронтална, 
групна, 
индивидуална 

ист. карте, 
илустрације, 
видео запис, 
истор. текст, 
Библија 

посматрање 
описивање, 
бележење, 
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-Десет Божијих Заповести (однос 
према Богу и човеку, смисао 
заповести) 
-Погрешно схватање закона као 
да је он довољан за спасење 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
истраживачка 
фронтална, 
групна, 
индивидуална 

ист. карте, 
илустрације, 
видео запис, 
истор. текст, 
Библија 

посматрање 
описивање, 
бележење, 
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-Пророци Божији у Старом 
Завету и смисао пророштава 
-Старозаветна пророштва о 
Христу и Цркви 
-Старозаветни мотиви у 
православној иконографији 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
истраживачка 
фронтална, 
групна, 
индивидуална 
 
 

ист. карте, 
илустрације, 
видео запис, 
истор. текст, 
Библија 

посматрање 
описивање, 
бележење, 
 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересова
ност и 
активно 
укључивање 
у процес 
наставе 
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Предмет: верска настава – православни катихизис Разред: шести разред Фонд: 36 часова годишње 

Обл
аст/
Тем
а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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Циљ православног катихизиса 
(веронауке) у основном 
образовању и васпитању јесте 
да пружи целовит 
православни поглед на свет и 
живот, уважавајући две 
димензије: историски 
хришћански живот 
(историску реалност Цркве) и 
есхатолошки живот (будућу 
димензију идеалног). 
То значи да ученици 
системацки упознају 
православну веру у њеној 
доктринарној, литургијској, 
социјалној и мисионарској 
димензији. 
Ученици треба да на примеру 
старозаветне историје уоче да 
Бог није одустао од остварења 
свог првобитног плана о 
свету, који се огледа у 
сједињењу свих створених 
бића са Богом преко човека. 
 
-Развијање способности 
уочавања да су грех и зло у 
свету последица погрешног 
изражавања човекове 
слободе; 
-Способност уочавања да Бог 
поштује човекову слободу али 
да не одустаје да свет доведе 
у вечно постојање, 
-Развијање њубави према 
Богу и ближњем ; 
-Уочавање да је слобода 
кључни елемент у разумевању 
Тајне Христове; 
-Изградња свести о о томе да 
Бог воли човека, али вечни 
живот зависи и од слободе 
човека и његове заједнице с 
Богом; 

-Немогућност света и 
човека да постоје вечно без 
заједнице са Богом 
-Тајна Христова- истинити 
Бог и истинити Човек 
-Тајна Христова као 
Литургија 

Корелација:  
српски језик, енглески језик, природа и друштво, ликовна 
култура, математика, физичко васпитање, музичка култура, 
изборни предмети 
 

Начин развоја међупредметних компетенција 

 
 

Ученички пројекти  - проблемски и истраживачки 
усмерена настава 

 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења и његове 
унутрашње мотивације и тиме стављање ученика у 
позицију субјекта, а не објекта, тј. главног носиоца процеса 
образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или групни, 
може обухватити рад у школи и код куће, може бити задат 
у склопу једног или више предмета. У сваком случају овај 
приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и интересовањима и 
њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено учење и 
делање; 
- Препознавање изазова и структурирање проблемских 
ситуација, као и развој креативних приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина и 
компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта посла. 
 

Лични планови учења 

 

Ученици су охрабрени и подстакнути да самостално уче и 
сходно томе праве лични план учења. Када прикупе 
одређено искуство, у следећем кораку важно је да им се 
пружи прилика да искусе и увежбају само-процену и 
вршњачку процену. Овакво искуство је неопходно за 
припрему за целоживотно учење и директно доприноси 
развоју компетенције учити како се учи. 
 
 

Групни и тимски рад 

 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у малој 
групи које су усмерене на постизање заједничког циља, 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
фронтална, 
групна, 
индивидуална 

ист. карте, 
илустрације, 
видео запис, 
истор. текст, 
Библија 

посматрање 
описивање, 
бележење, 
уочавање 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересова
ност и 
активно 
укључивање 
у процес 
наставе 

2.
 Р

ођ
ењ

е 
Х

ри
ст

ов
о 

"О
д 

Д
ух

а 
св

ет
ог

  и
 М

ар
иј

е 
Д

је
ве

" 

4 

-Рођење Христово 
(Библијска приповест) 
-Рођење Христово- значај 
човекове слободе за његово 
вечно постојање и 
Богородичиног слободног 
пристанка да роди Христа 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
фронтална, 
групна, 
индивидуална 

ист. карте, 
илустрације, 
видео запис, 
истор. текст, 
Библија 

посматрање 
описивање, 
бележење, 
уочавање 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересова
ност и 
активно 
укључивање 

у процес 
наставе 



 

594 

  
3.

 Х
ри

ст
ос

 је
 с

ин
 Б

ож
иј

и,
  н

ов
и 

А
да

м
 

6 

-Развијање отвореног односа 
према Богу, према другим 
људима 
-Развијање свести о заједници 
са Богом и са људима и 
сузбојање екстремног 
индивидуализма и 
егоцентризма; 
- Развијање љубави и 
толеранције према ближњем 
-Развијање отвореног односа 
према Богу, према другим 
људима 
-Развијање свести о заједници 
са Богом и са људима и 
сузбојање екстремног 
индивидуализма и 
егоцентризма; 
- Развијање љубави и 
толеранције према ближњем 

-Симбол вере (историјат 
настанка) 
- Симбол вере (тумачење 
прва четри члана) 
- Симбол вере (тумачење 
осталих чланова) 
- Симбол вере (проширење 
тумачења библијским и 
светоотачким наводима) 

представља ефикасно средство за постизање академских и 
социјалних постигнућа. Оно полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији контекст 
представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу  (различито порекло, стилови 
учења, искуства, интересовања и аспирације – један исти 
приступ не може да одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број умова 
усмерава на исти проблем. 
 

Експерименти 

 

Метода вештачког изазивања природних појава омогућава 
ученицима да их детаљно упознају и истраже, као и да 
провере постојеће идеје и усвоје нове чињенице и научно 
размишљање. Експеримент развија способност посматрања 
и уочавања, развој логичног мишљења (анализа, синтеза, 
апстракција, генерализација), повезивање теорије са 
праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште подржавају и 
развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања односа 
међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања правилности и 
значења 
- Експериментисање, способност налажења личног пута у 
трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са другима 
 

Практично искуство 

 

Ученици зависно од својих интересовања и склоности 
стичу способност практичне примене знања и вештина 
стечених у школи. 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
фронтална, 
групна, 
индивидуална 

ист. карте, 
илустрације, 
видео запис, 
истор. текст, 
Библија 

посматрање 
описивање, 
бележење, 
уочавање 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересова
ност и 
активно 
укључивање 
у процес 
наставе 
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Предмет: верска настава – православни катихизис Разред: седми разред Фонд: 36 часова годишње 

Област/
Тема 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОС
ТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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Циљ наставе православног 
катихизиса (веронауке) у 
основном образовању и 
васпитању јесте да пружи 
целовит православни поглед 
на свет и живот, уважавајући 
две димензије: историјски 
хришћански живот 
(историјску реалност Цркве) и 
есхатолошки живот (будућу 
димензију идеалног). То 
значи да ученици систематски 
упознају православну веру у 
њеној доктринарној, 
литургијској, социјалној и 
мисионарској димензији, при 
чему се хришћанско виђење 
живота и постојања света 
излаже у веома отвореном, 
толерантном дијалогу са 
осталим наукама и теоријама 
о свету, којим се настоји 
показати да хришћанско 
виђење (литургијско, као и 
подвижничко искуство 
Православне цркве) обухвата 
сва позитивна искуства људи, 
без обзира на њихову 
националну припадност и 
верско образовање. Све то се 
остварује како на 
информативно-сазнајном, 
тако и на доживљајном и 
делатном плану, уз настојање 
да се доктринарне поставке 
спроведу у свим сегментима 
живота (однос с Богом, са 
светом, с другим људима и са 
собом). 
 

Упознавање садржаја, програма 
и начина рада 
Бог је Света Тројица  
Библијска и светоотачка 
сведочанства о Богу као Светој 
Тројици  
Богослужбена сведочанства о 
Богу као Светој Тројици 
(крштење, евхаристија), 
Бог је Света Тројица (Отац, Син 
и Дух Свети су три вечне, 
конкретне личности);  
Света Тројица је један Бог 
(нераздељивост Божанске 
природе и несливеност 
Божанских личности);  

Корелација:  
српски језик, енглески језик, природа и друштво, 
ликовна култура, математика, физичко васпитање, 
музичка култура, изборни предмети 
 
Начин развоја међупредметних компетенција 

Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења и 
његове унутрашње мотивације и тиме стављање 
ученика у позицију субјекта, а не објекта, тј. 
главног носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или 
групни, може обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или више 
предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и интересовањима 
и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено 
учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој креативних 
приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина и 
компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта 
посла. 
 

Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве лични план 
учења. Када прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да им се пружи прилика 
да искусе и увежбају само-процену и вршњачку 
процену. Овакво искуство је неопходно за 
припрему за целоживотно учење и директно 
доприноси развоју компетенције учити како се учи. 
 

индивидуални 
-фронтални 

-дијалошка 
демонстративна 

-рад на тексту 

-уџбеник 
-дидактички 
материјал 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересова
ност и 
активно 
укључивање 
у процес 
наставе 
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Љубав као израз слободе 
Слобода се изражава као љубав 
Бог Отац изражава своје 
слободно постојање као љубав 
према Сину и Светоме Духу 
Личност може постојати само у 
слободном односу љубави 
према другој личности 
Имена Свете Тројице показују 
да су то имена за однос 

индивидуални 
-фронтални 

-дијалошка 
демонстративна 

-рад на тексту 

-уџбеник 
-дидактички 
материјал 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересова
ност и 
активно 
укључивање 
у процес 
наставе 

Х
ри

ш
ћа

нс
ка

 о
нт

ол
ог

иј
а 

(б
ић

е 
ка

о 
за

је
дн

иц
а 

сл
об

од
е)

 

2 
Постојање као заједница 
слободе 

индивидуални 
-фронтални 

-дијалошка 
демонстративна 
-рад на тексту 

-уџбеник 
-дидактички 
материјал 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересова
ност и 
активно 
укључивање 

у процес 
наставе 
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Задаци наставе православног 
катихизиса (веронауке) јесу 
да код ученика: 
-развије способност уочавања 
да су грех и зло у свету 
последица погрешног 
изражавања човекове 
слободе; 
-развије способност уочавања 
да Бог поштује човекову 
слободу, али да не одустаје да 
свет доведе у вечно 
постојање; 
-изгради свест о томе да Бог 
воли човека и свет и да их 
никад не напушта, али вечни 
живот зависи и од слободе 
човека и његове заједнице с 
Богом; 
-развије способност 
спознавања да Бог није 
одустао од првобитног циља 
због кога је створио свет, а то 
је да се свет сједини с Њим 
посредством човека и да тако 
живи вечно; 
-развије способност уочавања 
сличности у структури 
старозаветне и новозаветне 
цркве. 
 
Оперативни задаци 

Ученици треба да: 
-запазе да природа не постоји 
без личности; 
-науче да личност у Богу 
претходи природи у 
онтолошком смислу; 
-уоче да у стварном свету 
људска природа претходи 
човеку као личности у 
онтолошком смислу; 
-запазе да се код створених 
бића, тј. код људи слобода 
може изразити и као негација, 
што није случај у Богу; 
-запазе да је слобода Божија 
онтолошка, тј, да се изражава 
само као љубав према другој 
личности; 
-запазе разлику између 
иконографског приказивања 
Св. Tројице у православној и 
римокатоличкој традицији. 

Антрополошке последице вере 
у Свету Тројицу 

 

Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене на постизање 
заједничког циља, представља ефикасно средство 
за постизање академских и социјалних постигнућа. 
Оно полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу  (различито порекло, 
стилови учења, искуства, интересовања и 
аспирације – један исти приступ не може да 
одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број умова 
усмерава на исти проблем. 
 

Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и усвоје 
нове чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност посматрања и 
уочавања, развој логичног мишљења (анализа, 
синтеза, апстракција, генерализација), повезивање 
теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања 
односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања правилности 
и значења 
- Експериментисање, способност налажења личног 
пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 
 

Практично искуство 

Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне примене 
знања и вештина стечених у школи. 

индивидуални 
-фронтални 

-дијалошка 
демонстративна 
-рад на тексту 

-уџбеник 
-дидактички 
материјал 
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Пројављивање Свете Тројице 
кроз Литургију 
Пројављивање нашег истинског 
постојања у будућности кроз 
Литургију 
Крштење и Литургија као 
практично исповедање вере у 
Свету Тројицу 

индивидуални 
-фронтални 

-дијалошка 
демонстративна 
-рад на тексту 

-уџбеник 
-дидактички 
материјал 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересова
ност и 
активно 
укључивање 
у процес 
наставе 
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Света Тројица у православној 
иконографији  
(скретање пажње ученицима и 
на погрешно приказивање); 
Света Тројица у православној 
иконографији (истицање икона 
из српске баштине); 
Света Тројица у православној 
иконографији 

индивидуални 
-фронтални 

-дијалошка 
демонстративна 
-рад на тексту 

-уџбеник 
-дидактички 
материјал 

редовност у 
похађању 
наставе, 
заинтересова
ност и 
активно 
укључивање 
у процес 
наставе 
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Предмет: верска настава – православни катихизис Разред: осми разред Фонд: 34 часа годишње 

Област/
Тема 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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Циљ верске наставе јесте да 
се њоме посведоче садржај 
вере и духовно искуство 
традиционалних цркава и 
религијских заједница које 
живе и делују на нашем 
простору, да се ученицима 
пружи целовит религијски 
поглед на свет и живот и да 
им се омогући слободно 
усвајање духовних и 
животних вредности цркве 
или заједнице којој 
припадају.Ученици треба да 
упознају веру и духовне 
вредности 
сопствене,историјски дате 
цркве или верске заједнице у 
отвореном и толерантном 
дијалогу, уз уважавање 
других религијских искуства 
и филозофских погледа, као и 
научних сазнања. 
Код ученика потребно је 
развијати отвореност и однос 
према Богу, другачијем и 
савршеном у односу на нас, 
као и систематско упознавање 
православне вере у њеној 
доктринарној, литургијској, 
социјалној и и мисионарској 
димензији, при чему се 
хришћанско виђење живота и 
постојања света излаже у 
веома отвореном, 
толерантном дијалогу са 
осталим наукама и теоријама 
о свету. Све се остварује како 
на информативно-сазнајном 
тако и на доживљајном плану, 
уз настојање да се 
доктринарне поставке 
спроведу у свим сегментима 
живота. 
 
Задаци 
-Развијање способности 
уочавања да су грех и зло у 
свету последица погрешног 

-Упознавање са планом и 
програмом 
-Обнављање раније стеченог 
знања (систематизација) 
-Хришћанско схватање 
личности 
-Обнављање раније стеченог 
знања (систематизација) 

Корелација:  
српски језик, енглески језик, природа и друштво, 
ликовна култура, математика, физичко васпитање, 
музичка култура, изборни предмети 
 
Начин развоја међупредметних компетенција 

 
 
Ученички пројекти  - проблемски и истраживачки 
усмерена настава 

 

Уважавање иницијативе ученика у процесу учења и 
његове унутрашње мотивације и тиме стављање 
ученика у позицију субјекта, а не објекта, тј. главног 
носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или 
групни, може обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или више предмета. 
У сваком случају овај приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и интересовањима и 
њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено 
учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој креативних 
приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина и 
компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта 
посла. 
 
Лични планови учења 

 

Ученици су охрабрени и подстакнути да самостално 
уче и сходно томе праве лични план учења. Када 
прикупе одређено искуство, у следећем кораку важно 
је да им се пружи прилика да искусе и увежбају само-
процену и вршњачку процену. Овакво искуство је 
неопходно за припрему за целоживотно учење и 
директно доприноси развоју компетенције учити како 
се учи. 
 
 
Групни и тимски рад 

 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене на постизање 
заједничког циља, представља ефикасно средство за 
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-Слобода као предуслов 
постојања личности 
-Обнављање раније стеченог 
знања (систематизација) 
-Учење о личности на основу 
православне тријадологије 
-Обнављање раније стеченог 
знања (систематизација) 
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-Личност као носилац 
постојања природе 

-Обнављање раније стеченог 
знања (систематизација) 

-Човек као личност 
-Јединство и непоновљивост 

сваке личности 
-Обнављање раније стеченог 

знања (систематизација) 
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-Христос-истинити Бог и 
истинити Човек 
-Христос-истинити Бог 
(тумачење симбола вере и 
Четвртог Васељенског 
сабора) 
-Обнављање раније стеченог 
знања (систематизација) 
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-Створена природа, да би 
постојала мора ући у 
заједницу са Богом 
-Обнављање раније стеченог 
знања (систематизација) 
-Обожење створене природе у 
Христу 
-Обнављање раније стеченог 
знања (систематизација) 
-Обожење као циљ постојања 
створене природе 
-Обнављање раније стеченог 
знања (систематизација) 
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изражавања човекове 
слободе; 
-Способност уочавања да Бог 
поштује човекову слободу али 
да не одустаје да свет доведе 
у вечно постојање, 
-Развијање љубави према 
Богу и ближњем; 
-Уочавање да је слобода 
кључни елемент у разумевању 
Тајне Христове; 
-Изградња свести о томе да 
Бог воли човека, али вечни 
живот зависи и од слободе 
човека и његове заједнице с 
Богом; 
-Развијање отвореног односа 
према Богу, према другим 
људима 
-Развијање свести о разликама 
између природе и личности 
-Развијање свести о заједници 
са Богом и са људима и 
сузбијање екстремног 
индивидуализма и 
егоцентризма; 
- Развијање љубави и 
толеранције према ближњем 
-Стицање свести о томе да је 
личност заједница слободе с 
другом личношћу 
-Развијање свести о разликама 
између природе и личности 
-Способност уочавања да Бог 
поштује човекову слободу али 
да не одустаје да свет доведе 
у вечно постојање, 
-Развијање љубави према 
Богу и ближњем ; 
-Уочавање да је слобода 
кључни елемент у разумевању 
Тајне Христове; 
-Развијање способности 
уочавања да су грех и зло у 
свету последица погрешног 
изражавања човекове 
слободе; 
 
-Способност уочавања да Бог 
поштује човекову слободу али 
да не одустаје да свет доведе 
у вечно постојање. 
 

-Црква као Тело Христово 
-Обнављање раније стеченог 
знања (систематизација) 
-Јединство многих у Христу 
-Обнављање раније стеченог 
знања (систематизација) 
-Јединство света и човека у 
Христу    (у Литургији)  
-Обнављање раније стеченог 
знања (систематизација) 

постизање академских и социјалних постигнућа. Оно 
полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу  (различито порекло, 
стилови учења, искуства, интересовања и аспирације 
– један исти приступ не може да одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број умова 
усмерава на исти проблем. 
 
Експерименти 

 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и усвоје 
нове чињенице и научно размишљање. Експеримент 
развија способност посматрања и уочавања, развој 
логичног мишљења (анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања 
односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања правилности и 
значења 
- Експериментисање, способност налажења личног 
пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 
 
Практично искуство 

 

Ученици зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне примене 
знања и вештина стечених у школи. 
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-Будуће Царство Божије као 
узрок постојања Цркве 
-Будуће Царство Божије као 
узрок постојања Цркве 
-Обнављање раније стеченог 
знања (систематизација) 
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-Светлост и Царство Божије у 
православној иконографији 
-Светлост и Царство Божије у 
православној иконографији 
-Обнављање раније стеченог 
знања (систематизација) 
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Предмет: верска настава – католички вјеронаук Разред: пети разред Фонд: 36 часова годишње 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 

ВРЕДНОВ. 
Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 

диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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УПОЗНАТИ И УСВОЈИТИ ТЕМЕЉНА 
ПРАВИЛА КОЈА ОМОГУЋУЈУ ДОБАР РАД У 
ГРУПИ, УВИДЕТИ ВАЖНОСТ ВЕЕР И 
ПОВЕРЕЊА, СПРЕМНОСТ ЗА САРАДЊУ СА 
ДРУГИМА, РАЗУМЕТИ ВАЖНОСТ ВЕРЕ У 
ЗАЈЕДНИШТВУ 

ЈА И ДРУГИ-ЗАЈЕДНО 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА, МУЗИЧКА  
КУЛТУРА, ЛИКОВНА 
КУЛТУРА, ГРАЂАНСКИ 
ОДГОЈ, ИСТОРИЈА, 
ГЕОГРАФИЈА 

ИНТЕРПРЕТАЦИЈСК
О-АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ, 
ЧИТАЛАЧКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУРА, 
МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ 
НА НАСТАВУ 
И У ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 

БО
Г 

ЈЕ
 

П
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УПОЗНАТИ ЧИЊЕНИЦЕ ВЕЗАНЕ НА 
НАСТАНАК БИБЛИЈЕ, ПОЗНАВАТИ 
РАЗЛИКУ СТАРОГ И НОВОГ ЗАВЕТА, 
СХВАТИТИ ВАЖНОСТ ОТВОРЕНОСТИ 
ПРЕМА БОГУ, БОЉЕ РАЗУМЕВАЊЕ 
МОЛИТВЕ 

БИБЛИЈА, КАКО 
УПОЗНАТИ БИБЛИЈУ, БОГ 
СЕ ОБЈАВЉУЈЕ ЈАКОВУ, 
ГОРУЋИ ГРМ, БОЖИЈИ 
НАРОД, ПОНАВЉАЊЕ 
ОБРАЂЕНИХ ТЕМА 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА, МУЗИЧКА 
КУЛТУРА, ЛИКОВНА 
КУЛТУРА, ГРАЂАНСКИ 
ОДГОЈ, ИСТОРИЈА, 
ГЕОГРАФИЈА 

ИНТЕРПРЕТАЦИЈСК
О-АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ, 
ЧИТАЛАЧКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУРА, 
МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ 
НА НАСТАВУ 
И У ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 

К
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УПОЗНАТИ ПРЕДАЈУ О ДАВИДУ, 
УПОЗНАТИ КРАЉА СОЛОМОНА, 
ОТВАРАЊЕ ОДНОСА ИСТИНСКОГ 
ПРИЈАТЕЉСТВА, СХВАТИТИ РЕЧ БОЖИЈА 
МУДРОСТ. 

КРАЉ ДАВИД, КРАЉ 
СОЛОМОН, РОЂЕЊЕ 
КРИСТА, ИШЧЕКИВАЊЕ 
ПРАВЕДНОГ ВЛАДАРА 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА, МУЗИЧКА 
КУЛТУРА, ЛИКОВНА 
КУЛТУРА, ГРАЂАНСКИ 
ОДГОЈ, ИСТОРИЈА, 
ГЕОГРАФИЈА 

ИНТЕРПРЕТАЦИЈСК
О-АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ, 
ЧИТАЧАКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУРА, 
МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ 
НА НАСТАВУ 
И У ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 

БО
Ж

И
ЈИ

 
ГЛ

А
С

Н
И

Ц
И

 

8 

УПОЗНАВАЊЕ СА ПРОРОЦИМА, 
ОТКРИВАЊЕ ЖИВОТА ПРОРОКА, 
УСВАЈАЊЕ ЗНАЧЕЊА РЕЧ ПРОРОК, 
СХВАТИТИ ДА И ДАНАС ЖИВЕ ПРОРОЦИ 

ПРОРОЦИ, ЧУВАРИ 
САВЕЗА, ИЛИЈА 
БРАНИТЕЉ БОГА, ДАВИД-
ПРОРОК НАДЕ, ИВАН 
КРСТИТЕЉ, ПОНАВЉАЊЕ 
ТЕМА 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА, МУЗИЧКА 
КУЛТУРА, ЛИКОВНА 
КУЛТУРА, ГРАЂАНСКИ 
ОДГОЈ, ИСТОРИЈА, 
ГЕОГРАФИЈА 

ИНТЕРПРЕТАЦИЈСК
О-АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ, 
ЧИТАЛАЧКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУРА, 
МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ 
НА НАСТАВУ 
И У ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 

 
 
  



 

600 

Предмет: верска настава – католички вјеронаук Разред: шести разред Фонд: 36 часова годишње 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

И
С

У
С

-С
И

Н
 Б

О
Ж

И
ЈИ

 

10 

УПОЗНАВАЊЕ ДА С ЕБОГ СПУСТИО С 
АНЕБА, УПОЗНАВАЊЕ СА СРЕДИНОМ У 
КОЈОЈ ЈЕ ИСУС ОДРАСТАО, СХВАТИТИ 
УТЕЛОВЉЕЊЕ, СХВАТИТИ МАРИЈУ МАЈКУ 
ИСУСОВУ 

БОГ КОЈИ ЈЕ ЧОВЕК 
ПОСТАО, УЛЛОГА МАРИЈЕ 
У ИСУСОВОМ ЖИВОТУ, 
ИСУС НАЗАРЕЋАНИН, 
ГЛАС У ПУСТИЊИ 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА, МУЗИЧКА  
КУЛТУРА, ЛИКОВНА 
КУЛТУРА, ГРАЂАНСКИ ОДГОЈ, 
ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА 

ИНТЕРПРЕТАЦИЈ
СКО-
АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ, 
ЧИТАЛАЧКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУРА, 
МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ 
НА НАСТАВУ 
И У ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 

И
С

У
С

 У
Ч

И
ТЕ

Љ
 

В
Е

РЕ
 

8 

УПОЗНАТИ СЕ С АИСУСОВИМ НАУКОМ, 
РАЗМИШЉАТИ О ТЕМЕЉНИМ 
ВРЕДНОСТИМА, ПРИХВАТИТИ ИСУСОВ 
НАЧИН ЖИВООТА, УОЧАВАЊЕ БОЖИЈЕГ 
СТВАРАЊА 

ЗАКОН НОВОГ ЖИВОТА, 
КРИСТОВА РИЈЕЧ, ИСУС 
ПОДУЧАВА, РЕЧ БОЖИЈА 
ЈЕ СЕМЕ, ИСУС-ТЕМЕЉ, 
ПОНАВЉАЊЕ 
ОБРАЂЕНИХ ТЕМА 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА, МУЗИЧКА 
КУЛТУРА, ЛИКОВНА 
КУЛТУРА, ГРАЂАНСКИ ОДГОЈ, 
ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА 

ИНТЕРПРЕТАЦИЈ
СКО-
АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ,Ч
ИТАЛАЧКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУРА, 
МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ 
НА НАСТАВУ 
И У ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 

И
С

У
С

 П
О

М
А

Ж
Е

 
Љ

У
Д

И
М

А
 

10 

РАЗМИШЉАТИ О ПОСТОЈАЊУ ЧУДА, 
СХВАТИТИ ЗАШТО ЈЕ ЗА ЧУДО ПОТРЕБНА 
ВЕРА, РАЗМИШЉАТИ О ГРЕШКАМА, 
ОПИСАТИ ИСУСОВО ЧУДО, СПРЕМНОСТ 
НА ПРАШТАЊЕ 

СЛЕПИ БАРТИМЕЈ, ВЕРА 
СПСАВА БЛИЖЊЕГ, БОГУ 
ЈЕ СВЕ МОГУЋЕ, 
ПРАШТАЊЕ И ЉУБАВ, 
МАГДАЛЕНА 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА, МУЗИЧКА 
КУЛТУРА, ЛИКОВНА 
КУЛТУРА, ГРАЂАНСКИ ОДГОЈ, 
ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА 

ИНТЕРПРЕТАЦИЈ
СКО-
АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ, 
ЧИТАЧАКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУРА, 
МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ 
НА НАСТАВУ 
И У ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 

И
С

У
С

 
С

П
А

С
И

Т
Е

Љ
 

8 

РАЗМИШЉАТИ О КРИЖНОМ ПУТУ, 
РАЗМИШЉАТИ О СЛУЖЕЊУ БОГУ, 
НАУЧИТИ СТА ЈЕ ВЕЛИКИ ТЈЕДАН, 
ДОЖИВЕТИ СЕБЕ КАО ИСУСОВОГ 
УЧЕНИКА, УОЧИТИ ПОБЕДЕ УСКРСНУЋА 

САМ СЕ ПРЕДАО ЗА НАС, 
УЛАЗАК У ЈЕРУЗАЛЕМ, 
ТАЈНА БОЖИЈЕГ 
СЛУЖЕЊА, УСКРЕС, НОВИ 
САВЕЗ, ПОНАВЉАЊЕ 
ОБРАЂЕНИХ ТЕМА 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА, МУЗИЧКА 
КУЛТУРА, ЛИКОВНА 
КУЛТУРА, ГРАЂАНСКИ ОДГОЈ, 
ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА 

ИНТЕРПРЕТАЦИЈ
СКО-
АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ, 
ЧИТАЛАЧКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУРА, 
МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ 
НА НАСТАВУ 
И У ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 

  



 

601 

Предмет: верска настава – католички вјеронаук Разред: седми разред Фонд: 36 часова годишње 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

2.
 А

П
О

С
Т

О
Л

С
К

О
 

В
РЕ

М
Е 

8 

УПОЗНАТИ СЕ СА ТЕКСТОВИМА СВЕТОГ 
ПИСМА, СХВАТИТИ ДЕЛОВАЊЕ ДУХА 
СВЕТОГ, УПОЗНАТИ ЖИВОТ  ПРИХ 
КРШЋАНСКИХ ЗАЈЕДНИЦА, ПРЕПОЗНАТИ 
ДУЈА СВЕТОГ У ТЕКСТУ, РАЗУМЕТИ 
ПОЈМОВЕ ДУХ СВЕТИ, ПЕДЕСЕТНИЦА, 
СХВАТИТИ ЗНАЧАЈ СВЕТОГ ПЕТРА 

ЦРКВА ЈЕ РОЂЕНА 
СНАГОМ ДУХА СВЕТОГ, 
ПОСТОЈАЊЕ АПОСТОЛА У 
НАУЦИ, КРВ МУЧЕНИКА, 
КРШТЕЊЕ ПРВИХ 
ПАГАНА, ПРОГОН 
АПОСТОЛА 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА, МУЗИЧКА  
КУЛТУРА, ЛИКОВНА 
КУЛТУРА, ГРАЂАНСКИ 
ОДГОЈ, ИСТОРИЈА, 
ГЕОГРАФИЈА 

ИНТЕРПРЕТАЦИЈСК
О-АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ, 
ЧИТАЛАЧКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУРА, 
МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ 
НА НАСТАВУ 
И У ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 

3.
 Р

А
Д

О
С

Т
 

С
Л

О
БО

Д
Е 10 

УПОЗНАТИ СЕ СА ИСТОРИЈОМ 
КРШЋАНСТВА, ПРИБЛИЖИТИ 
УЧЕНИЦИМА ЛИК ЦАРА КОНСТАНТИНА, 
УПОЗНАТИ ЦРКВЕНИ НАУК, НАУЧИТИ 
НИЦЕЈСКО ВЕРОВАЊЕ, МИЛАНСКИ ЕДИКТ-
РАЗЈМЕВАЊЕ, РАЗУМЕВАЊЕ НАСТАНКА 
РЕДОВНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА 

ЦРКВА ИЗЛАЗИ ИЗ 
КАТАКОМБИ, МИЛАНСКИ 
ЕДИКТ, СВЕТИ АНТУН 
ПУСТИЊАК, ОПЋИ 
ЦРКВЕНИ САБОРИ, 
НИЦЕЈСКО ВЕРОВАЊЕ 
,ПОНАВЉАЊЕ 
ОБРАЂЕНИХ ТЕМА 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА, МУЗИЧКА 
КУЛТУРА, ЛИКОВНА 
КУЛТУРА, ГРАЂАНСКИ 
ОДГОЈ, ИСТОРИЈА, 
ГЕОГРАФИЈА 

ИНТЕРПРЕТАЦИЈСК
О-АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ, 
ЧИТАЛАЧКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУРА, 
МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ 
НА НАСТАВУ 
И У ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 

4
. Е
В

А
Н

ГЕ
Л

И
ЗА

Ц
И

ЈА
 Н

А
РО

Д
А

 

10 

УПОЗНАТИ ШИРЕЊЕ ЕВАНЂЕЉА, 
СХВАТИТИ ЗНАМЕНИТЕ ОСОБЕ ЦРКВЕ, 
УПОЗНАТИ СЕ  СА ДЕЛОВАЊЕМ 
МИСИОНАРА, УПОЗНАТИ УЗРОКЕ 
РАСКОЛА ЦРКВЕ, СХВАТИТИ 
МИСИНАРСКИ ПОЗИВ, СХВАТИТИ 
НЕГАТИВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ МАСОВНОГ 
ПОКРШТАВАЊА 

НОВЕ МЛАДИЦЕ НА 
СТАБЛУ ЦРКВЕ, СВЕТИ 
ЋИРИЛ И МЕТОД, 
УКЉУЧЕЊЕ НАРОДА У 
ОПЋУ ЦРКВУ, ИСТОЧНА 
ЦРКВА, КРШЋАНСКА 
ЕУРОПА 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА, МУЗИЧКА 
КУЛТУРА, ЛИКОВНА 
КУЛТУРА, ГРАЂАНСКИ 
ОДГОЈ, ИСТОРИЈА, 
ГЕОГРАФИЈА 

ИНТЕРПРЕТАЦИЈСК
О-АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ, 
ЧИТАЧАКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУРА, 
МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ 
НА НАСТАВУ 
И У ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 

5.
 Ц

РК
В

А
 И

 
С

РЕ
Д

Њ
И

 В
Е

К
 

8 

УПОЗНАВАЊЕ ЦРКВЕ СРЕДЊЕГ ВЕКА, 
СПОЗНАЈА О ОБНОВИ ЦРКВЕ, УПОЗНАТИ 
РАЗЛОГ КРСТАШКИХ РАТВА,УПОЗНАТИ 
РАЗЛОГЕ ИНКВИЗИЦИЈЕ 

ВЕЛИКА ОБНОВА ЦРКВЕ, 
НАСЛЕДНИЦИ ИСУСОВА 
СИРОМАШТВА, 
КРИЖАРСКИ РАТОВИ, 
ИВАН КАПИСТРА, 
ДОМИНИКАНЦИ 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА, МУЗИЧКА 
КУЛТУРА, ЛИКОВНА 
КУЛТУРА, ГРАЂАНСКИ 
ОДГОЈ, ИСТОРИЈА, 
ГЕОГРАФИЈА 

ИНТЕРПРЕТАЦИЈСК
О-АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ, 
ЧИТАЛАЧКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУРА, 
МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ 
НА НАСТАВУ 
И У ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 

 

  



 

602 

Предмет: верска настава – католички вјеронаук Разред: осми разред Фонд: 34 часа годишње 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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БОЉЕ УПОЗНАТИ СЕБЕ, УПОЗНАТИ 
ЧОВЕКОВУ ДУХОВНУ СТРУКТУРУ, 
УПОЗНАТИ КРШЋАНСКА СТАЈАЛИШТА, 
СХВАТИТИ ЗНАКОВЕ ПРАВОГ 
ПРИЈАТЕЉСТВА, УСВОЈИТИ КРШЋАНСКЕ 
СТАВОВЕ 

НА ПУТУ ПРЕМА НОВОМ, 
РАДОСТ ПРИЈАТЕЛСЈТВА, 
ДУХОВНА ЗВАЊА 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА, МУЗИЧКА  
КУЛТУРА, ЛИКОВНА 
КУЛТУРА, ГРАЂАНСКИ 
ОДГОЈ, ИСТОРИЈА, 
ГЕОГРАФИЈА 

ИНТЕРПРЕТАЦИЈ
СКО-
АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ, 
ЧИТАЛАЧКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУРА, 
МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ 
НА НАСТАВУ 
И У ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 
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СПОЗНАТИ БОГА У СЕБИ, УПОЗНАТИ 
ИСТИНСКУ ЉУБАВ, КРШЋАНСКА 
СТАЈАЛИШТА ПОПИТАЊУ ЉУБАВИ, 
СХВАТИТИ ПОЈАМ РЕЛИГИОЗНОСТИ, 
НАУЧИТИ РАЗЛИКОВАТИ РЕЛИГИЈУ ОД 
СЕКТИ 

СВАКИ ЧОВЕК ТРАЖИ 
БОГА, ОД РЕЛИГИЈЕ ДО 
ВЕРЕ, ЉУДСКО 
СХВАТАЊЕ БОГА, 
ТРАЖЕЊЕ БОГА 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА, МУЗИЧКА 
КУЛТУРА, ЛИКОВНА 
КУЛТУРА, ГРАЂАНСКИ 
ОДГОЈ, ИСТОРИЈА, 
ГЕОГРАФИЈА 

ИНТЕРПРЕТАЦИЈ
СКО-
АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ, 
ЧИТАЛАЧКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУРА, 
МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ 
НА НАСТАВУ 
И У ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 
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УПОЗНАТИ ГЛАВНЕ НАГЛАСКЕ У БИБЛИЈИ, 
СПОЗНАЈА ГРЕХА, СПОЗНАЈА ГРЕХА 
ПРОТИВ ЧОВЕКА И БОГА, УОЧИТИ ПО 
ЧЕМУ ЈЕ ЧОВЕК СЛИЧАН БОГУ, СХВАТИТИ 
СЛИКОВНИ ГОВОР: ВРТ, СТАБЛО, ЗМИЈА.. 

БОГ СЕ ОБЈАВЉУЈЕ 
ЧОВЕКУ, ОДНОСИ 
БИБЛИЈЕ И НАУКЕ, ЧОВЕК 
ЈЕ СЛИКА БОЖИЈА, 
СУПРОСТАВЉАЊЕ БОГУ 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА, МУЗИЧКА 
КУЛТУРА, ЛИКОВНА 
КУЛТУРА, ГРАЂАНСКИ 
ОДГОЈ, ИСТОРИЈА, 
ГЕОГРАФИЈА 

ИНТЕРПРЕТАЦИЈ
СКО-
АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ, 
ЧИТАЛАЧКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУРА, 
МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ 
НА НАСТАВУ 
И У ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 
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ОСОБНИ СУСРЕТ СА КРИСТОМ, ВЛАСТИТИ 
СЛИКА О КРИСТУ, ПРЕПОЗНАТИ  ИСУСА У 
СЕБИ, ДОЖИВЕТИ УТЕЛОВЈНЕЈ БОГА, 
УПОЗНАТИ БОЖИЈУ НЕИЗМЕРНУ ЉУБАВ, 
СХВАТИТИ УСКРСНУЋЕ КАО ПОБЕДУ НА 
СМРТИ 

УТЕЛОВЉЕНО БОГ, 
ИСУСОВО ЈАВНО 
ДЕЛОВАЊЕ, УСКРНУЋЕ, 
КРИСТОВЕ ОДЛИКЕ ВЕРЕ, 
ПОНАВЉАЊЕ ТЕМА 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК, НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА, МУЗИЧКА 
КУЛТУРА, ЛИКОВНА 
КУЛТУРА, ГРАЂАНСКИ 
ОДГОЈ, ИСТОРИЈА, 
ГЕОГРАФИЈА 

ИНТЕРПРЕТАЦИЈ
СКО-
АНАЛИТИЧКИ, 
ПРЕДАВАЧКИ, 
СТВАРАЛАЧКИ, 
ЧИТАЛАЧКИ 

СТРУЧНА 
ЛИТЕРАТУРА, 
МУЗИЧКА 
СРЕДСТВА, 
ДЕЦИЈИ 
ЧАСОПИСИ  
ВЕЗАНИ ЗА 
РЕЛИГИЈУ 

РЕДОВНО 
ДОЛАЖЕЊЕ 
НА НАСТАВУ 
И У ЦРКВУ 

ОПИСНА 
ОЦЕНА, 
ПРАЋЕЊЕ 
ЗНАЊА, 
ЗАЛАГАЊЕ 
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Предмет: грађанско васпитање Разред: пети разред Фонд: 1 час недељно, 36 часова годишње 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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10 Ч. 

У оквиру области/теме ученик:  
 
- разликује жеље од потреба и наведе примере 
везе између потреба и људских права; 
- препозна своје потребе, као и потребе других и 
да их уважава; 
- штити своја права на начин који не угрожава 
друге и њихова права; 
- учествује у доношењу правила рада групе и 
поштује их; 
- аргументује потребу посебне заштите права 
детета; 
- на примеру препозна уграђеност права деце у 
основним документима која уређују рад школе; 
- наводи примере и показатеље остварености и 
кршења дечијих права; 
- наводи чиниоце који утичу на остварење 
дечијих права; 
- поштује права и потребе ученика који су у 
инклузији у његовом одељењу/школи; 
- препозна ситуације кршења својих права и 
права других; 
- идентификује кршење људских права на 
примеру неког историјског догађаја; 

Потребе и права 

Потребе и жеље. 
Потребе и права. 
Права и правила у учионици. 
Правила рада у учионици, 
доношење групних правила.  

Права детета у документима 
о заштити права 

Посебност права детета и 
људска права. 
Конвенција о правима детета. 
Врсте права. 
Показатељи остварености и 
кршења дечијих права. 
Конвенција о правима детета 
у документима која се односе 
на школу. 

Српски језик и књижевност-
препознавање примера и кршења 
људских права у садржајима који се 
читају у матерњем језику 
Историја - (развој грађанског друштва 
од праисторије до данас) 

Евалуационе 
интерактивне 
радионице 
Облици рада: 
Рад у 
групи,тимски 
рад,размена у 
великој 
групи,рад 
целог 
разреда,индиви
дуални рад 

Папир 
Оловке 
Штампани 
материјали и 
упитници 
текстови 
декларације и 
конвенција, 
картице са 
правима, 
фотокопирани 
материјали из 
приручника 

Размена 
искустава 
Вербална и 
невербална 
експресија, 
Анализа, 
Дискусија, 
расправа 
 

Праћење 
емоционални
х 
реакција,верб
алне и 
телесне 
експресије,ин
тересовања и 
нивоа 
активности 
ученика 
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8 Ч. 

- Поштује правила одељенске заједнице и 
правила на нивоу школе; 
- поступа у складу са моралним вредностима 
грађанског друштва; 
- искаже свој став о значају правила у 
функционисању заједнице; 
- понаша се у складу са правилима и дужностима 
у школи; 
- наводи начине демократског одлучивања; 
- препозна одговорност одраслих у заштити 
права деце; 
- објасни улогу појединца и група у заштити 
дечијих права; 
- реално процени сопствену одговорност у 
ситуацији кршења нечијих права и зна коме да 
се обрати за помоћ; 

Права и функционисање 
заједнице 
Моје заједнице. 
Школа као заједница. 
Одлучивање у учионици и 
школи. 
Гласање и консензус као 
демократски начини 
одлучивања.  

Одговорности и обавезе у 
заједници 
Одговорност деце. 
Одговорности одраслих 
(родитеља, наставника).  

Кршење и заштита права 
Шта могу и коме да се 
обратим у ситуацијама 
насиља. 

 
Српски језик - (информисаност о 
начинима коришћења штампаних 
докумената) 
Информатика и рачунарство- 
(статистичка обрада података)  
 

-Интерактивне 
радионице са 
фокусом на 
искуственом 
учењу 
размени,ствара
лаштву и 
демократској 
партиципацији  
-Облици рада: 
Рад у пару,рад 
у 
групиу,размена 
у великој 
групи,рад 
целог 
разреда,индиви
дуални рад 

Папир, 
бојице,оловке,
упитници 
,штампани 
материјал,пак 
папир,материј
ал за поделу у 
групе,табеле 
из 
приручника, 
рачунари -
интернет,лока
лни штампани 
медији 

 Анализа 
материјала 
Размена  
Вербална и 
невербална 
експресија 
Писмено 
одговарање на 
питања из 
упитника 
Групни рад 
Извештавање и 
презензтација 
Дискусија,распр
ава 
Истраживачки 
рад-
индивидуални и 
групни рад на 
терену -
спровођење 
анкете  
 

јавна 
евалуација 
акције –
упитници 
,извештаји, 
јавна 
вербална 
евалуација  
 



 

604 

П
РО

Ц
ЕС

И
 У

 С
А

В
РЕ

М
ЕН

О
М

 С
В

ЕТ
У

 

С
ук

об
и 

и 
на

си
љ

е 

9 Ч. 

 
- Препозна и анализира сличности и разлике 
између ученика у групи; 
- прихвата друге ученике и уважава њихову 
различитост; 
- проналази примере моралних поступака у 
књижевним делима које чита, у медијима и у 
свакодневном животу; 
- наводи примере из свакодневног живота 
предрасуда, стереотипа, дискриминације, 
нетолеранције по различитим основама; 
- проналази примере нетолеранције и 
дискриминације у књижевним делима која чита; 
- у медијима проналази примере предрасуда, 
стереотипа, дискриминације, нетолеранције по 
различитим основама и критички их анализира; 
- препозна и објасни врсте насиља; 
- прави разлику између безбедног и небезбедног 
понашања на друштвеним мрежама; 
- заштити од дигиталног насиља; 
- анализира сукоб из различитих углова 
(препознаје потребе учесника сукоба) и налази 
конструктивна решења прихватљива за све 
стране у сукобу; 
- аргументује предности конструктивног начина 
решавања сукоба; 

Наши идентитети 
Наше сличности и разлике 
(раса, пол, национална 
припадност, друштвено 
порекло, вероисповест, 
политичка или друга уверења, 
имовно стање, култура, језик, 
старост и инвалидитет). 
Стереотипи и предрасуде. 
Дискриминација. 
Толеранција.  

Сукоби и насиље 
Сукоби и начини решавања 
сукоба. 
Предности конструктивног 
решавања сукоба. 
Врсте насиља: физичко, 
активно и пасивно, 
емоционално, социјално, 
сексуално, дигитално. 
Реаговање на насиље. 
Начини заштите од насиља. 

Историја - (начини управљања државом 
– закони који се односе на насиље) 

Евалуационе 
интерактивне 
радионице 
 
Облици рада: 
групни тимски 
рад, размена у 
великој групи, 
рад целог 
разреда, 

Папир, 
Оловке  
Штампани 
мат  
Прикупљање 
документа , 
Пак папир или  
компакт 
дискови 
Видео 
пројектор  и 
рачунар, 
Пројекционо 
платно 

Вербална и 
невербална 
експресија 
Размена 
Извештавање 
Презентација 
Дискусија 
Анализа 
 

Од стране 
наставника: 
-праћење 
емоционални
х реакција, 
вербалне и 
телесне 
експресије 
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9 Ч. 

- Препознаје примере грађанског активизма у 
својој школи и исказује позитиван став према 
томе; 
- идентификује проблеме у својој школи; 
- прикупља податке о проблему користећи 
различите изворе и технике; 
- осмишљава акције, процењује њихову 
изводљивост и предвиђа могуће ефекте; 
- активно учествује у тиму, поштујући правила 
тимског рада (у групној дискусији показује 
вештину активног слушања, износи свој став 
заснован на аргументима, комуницира на 
неугрожавајући начин); 
- учествује у доношењу одлука у тиму/групи 
поштујући договорене процедуре и правила; 
- учествује у извођењу акције; 
- процењује ефекте спроведене акције и 
идентификује пропусте и грешке; 
- презентује, образлаже и аргументује изабрану 
акцију и добијене резултате за унапређивање 
живота у школи. 

Планирање и извођење 
акција у школи у корист 
права детета 
Учешће ученика у школи. 
Избор проблема. 
Тражење решења проблема. 
Израда плана акције. 
Анализа могућих ефеката 
акције. 
Планирање и извођење акције. 
Завршна анализа акције и 
вредновање ефеката. 
Приказ и анализа групних 
радова. 

Информатика и рачунарство- 
(статистичка обрада података)  
Српски језик - (информисаност о 
начинима коришћења штампаних 
докумената) 

Интерактивне 
радионице са 
фокусом на 
искуственом 
учењу, 
симболичком 
изражавању, , 
размени, 
партиципацији 
и акцији и 
методама 
рефлексије 
 
Облици рада: 
Рад у пару, рад 
у групи, 
размена у 
великој групи, 
рад целог 
разреда, 
индивидуални 
рад 

  
Папир, 
Оловке  
Штампани 
мат  
Прикупљање 
документа, 
рачунар 
 

Анализа 
штампаног и 
фотокопираног 
материјала. 
Размена. 
Вербална и 
невербална 
експресија. 
Групни рад 
Извештавање и 
презензтација 
Дискусија, 
расправа 
спровођење 
акције 
Презентација 
Процењивање 
података 
Анализа 
изведене акције 

Од стране 
ученика: 
-евалуација 
прихваћеност
и радионица 
у целини 
телесним  и 
вербалним 
реакцијама 
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Предмет: грађанско васпитање Разред: шести разред Фонд: 1 час недељно, 36 часова годишње 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ 
НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1.
У

по
зн

ав
ањ

е 
ос

но
вн

их
 е

ле
ме

на
та

 п
ро

гр
ам

а 

IX, X 
6 

часо
ва 

Циљ наставе ''Грађанско васпитање- Сазнање о 
себи и другима '' у   шестом разреду  јесте 
оспособљавање ученика за активно учешће у 
животу школе и локалне заједнице,проширивање 
знања о демократији,њеним принципима и 
вредностима кроз практично деловање. 
 
Задаци : 
-подстицање и оспособљавање за активно 
учешће у  животу локалне заједнице 
-разумевање функционисања нивоа и органа 
власти 
-упознавање мера власти 
-упознавање права и одговорности грађана на 
нивоу заједнице 
-развијање комуникацијских вештина 
неопходних за сарадничко 
понашање,агрументовање ставова и изражавање 
мишљења 
-обучавање за тимски начин рада 
-развијање способности критичког расуђивања и 
одговорног одлучивања и делања 
 

-Увод у програм :упознавање 
наставника и ученика 
,представљање циљева и 
задататака Пројекта грађанин 
и упзнавање ученика са 
начином рада 
- Упознавање најзначајнијих 
појмова из Пројекта грађанин 
-Мере и решења:проучавање 
уводног текста,размена 
мишљења,уочавање проблема 
у заједници,предлози могућих 
решења одређених проблема 
-Правила и захтеви тимског 
рада:упознавање ученика са 
карактеристикама и 
правилима тим рад 
-Циљеви и задаци корака у 
програму:разговор са 
ученицима о 
карактеристикама сваког од 
шест корака у Пројекту 
грађанин 
-студија одељења:упознавање 
ученика са израдом разредне 
студије,начином прик  мат и 
прилога  за презентацију и 
документацију за четири дела 
студије 

Историја - (повезивање 
савремених заједница са 
првонасталим људским 
заједницама) 

Интерактивне 
радионице са фокусом 
на искуственом учењу,  
размени и 
партиципацији, 
истраживачким 
методама и 
кооперативном групном  
и  тимском раду на 
нивоу ученик - ученик и  
кооперативном раду 
наставник - ученик 
 
-Облици рада: 
Рад у пару, рад у групи, 
размена у великој 
групи, рад целог 
разреда, индивидуални 
рад 

Папири, 
оловка, 
бојице, пак 
папир, 
фломастери, 
селотејп, 
маказе, табла, 
креде, 
упитници из 
приручника/ф
отокопирани, 
табеле за 
групни рад, 
дневне 
новине, 
фотокопирани 
материјали из 
приручника, 
карте, 
''Смоки'', 
чачкалице 

Вербална  и 
невербална 
експресија, 
групни рад, 
игра, размена, 
''мозгалица'', 
групна 
дискусија, 
асоцијације, 
причање приче 

Од стране 
наставника: 
-праћење 
емоционални
х 
реакција,верб
алне и 
телесне 
експресије,ин
тересовања и 
нивоа 
активности 
ученика 
-
самоевалуаци
ја 
-размена са 
родитељима 
и 
наставницима 
Од старне  
ученика: 
-евалуација 
прихваћеност
и радионица 
у целини  
телесним  и 
вербалним 
реакцијама на 
питања 
водитеља 
,самоевалуац
ија и 
евалуација 
рада групе-
јавна 
вербална 
евалуација и 
евалуација 
упитницима 
Од стране 
родитеља: 
-повратне 
информације 
од стране 
родитеља 
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2.
П

рв
и 

ко
ра

к 
-у

оч
ав

ањ
е 

пр
об

ле
ма

 у
 за

је
дн

иц
и 

X, XI 
4 

часа 

Циљ наставе ''Грађанско васпитање- Сазнање о 
себи и другима '' у   шестом разреду  јесте 
оспособљавање ученика за активно учешће у 
животу школе и локалне заједнице,проширивање 
знања о демократији,њеним принципима и 
вредностима кроз практично деловање. 
Задаци : 
-подстицање и оспособљавање за активно 
учешће у  животу локалне заједнице 
-разумевање функционисања нивоа и органа 
власти 
-упознавање мера власти 
-упознавање права и одговорности грађана на 
нивоу заједнице 
-развијање комуникацијских вештина 
неопходних за сарадничко 
понашање,агрументовање ставова и изражавање 
мишљења 
-обучавање за тимски начин рада 
-развијање способности критичког расуђивања и 
одговорног одлучивања и делања 
 

-Уочавање проблема у 
друштвеној заједници: 
ученици кроз дискусију 
идентификују честе проблеме 
заједнице и у групама 
попуњавају ''Упитн за 
уочавање и анал проблема '' 
-Подела ученика у групе за 
прикупљање података о 
појединим проблемима и 
упућивање у начин 
коришћ''Упитника за прик 
података'' 
-Прикупљање 
података:разговор са 
родитељима,наставницима и 
другим члановима 
заједнице,коришћење 
штампаних извора и инфор из 
мед 
-Извештавање и дискусија о 
прикупљеним подацима сваке 
групе 

Информатика и рачунарство- 
(статистичка обрада података)  
 
Српски језик - (информисаност 
о начинима коришћења 
штампаних докумената) 

-Интерактивне 
радионице са фокусом 
на искуственом учењу 
размени,стваралаштву и 
демократској 
партиципацији  
-Теренски рад 
 
 
-Облици рада: 
Рад у пару,рад у 
групиу,размена у 
великој групи,рад целог 
разреда,индивидуални 
рад 

упитници из 
приручника, 
табла ,креде 
,пак 
папир,фломас
тери 

Игра Анализа 
материјала 
Размена  
Вербална и 
невербална 
експресија 
Писмено 
одговарање на 
питања из 
упитника 
Групни рад 
Извештавање и 
презензтација 
Дискусија,распр
ава 
Истраживачки 
рад-
индивидуални и 
групни рад на 
терену -
спровођење 
анкете  
Презентација у 
социјалној 
средини 
Процењивање 
података 
Гласање 

Евалуација 
везана за 
прву тему 
односи се на 
све теме 
 

  
 3

. 
 И

зб
ор

 п
ро

бл
ем

а-
др

уг
и 

ко
ра

к 

XI 
1 час  

Циљ наставе ''Грађанско васпитање- Сазнање о 
себи и другима '' у   шестом разреду  јесте 
оспособљавање ученика за активно учешће у 
животу школе и локалне заједнице,проширивање 
знања о демократији,њеним принципима и 
вредностима кроз практично деловање. 
Задаци : 
-подстицање и оспособљавање за активно 
учешће у  животу локалне заједнице 
-разумевање функционисања нивоа и органа 
власти 
-упознавање мера власти 
-упознавање права и одговорности грађана на 
нивоу заједнице 
-развијање комуникацијских вештина 
неопходних за сарадничко 
понашање,агрументовање ставова и изражавање 
мишљења 
-обучавање за тимски начин рада 
-развијање способности критичког расуђивања и 
одговорног одлучивања и делања 
 

-Процењивање прикупљених 
података,дискисија о 
проблемима и избор 
заједничког проблема 

Информатика и рачунарство - 
(статистичка обрада података)  
 
Грађанско 5. раз - (улога и 
значај локалних заједница у 
активном животу) 

Интерактивна рада 
базирана на 
разм,партиципацији и 
рефлек приступу  Обл 
рада :рад у 
паровима,размена у 
групи,рад целог разреда 

Папири,оловк
е,креда,табла,
упитници 

Игра  Вербална 
и невербална 
експресија 
размена 
Извештавање 
Презентација 
дискус 
Анализа 
Гласање 

Евалуација 
везана за 
прву тему 
односи се на 
све теме 
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4.
Тр

ећ
и 

ко
ра

к-
са

ку
пљ

ањ
е 

по
да

та
ка

 о
 и

за
бр

ан
ом

 п
ро

бл
ем

у 

XI,X
II,I 
8 

часо
ва 

Циљ наставе ''Грађанско васпитање- Сазнање о 
себи и другима '' у   шестом разреду  јесте 
оспособљавање ученика за активно учешће у 
животу школе и локалне заједнице,проширивање 
знања о демократији,њеним принципима и 
вредностима кроз практично деловање. 
Задаци : 
-подстицање и оспособљавање за активно 
учешће у  животу локалне заједнице 
-разумевање функционисања нивоа и органа 
власти 
-упознавање мера власти 
-упознавање права и одговорности грађана на 
нивоу заједнице 
-развијање комуникацијских вештина 
неопходних за сарадничко 
понашање,агрументовање ставова и изражавање 
мишљења 
-обучавање за тимски начин рада 
-развијање способности критичког расуђивања и 
одговорног одлучивања и делања 
 

-Идентификовање извора 
информација:упознавање са 
изворима података 
-Упознавање са техникама и 
поступцима прикупљања 
информација:разматрање са 
ученицима ''Упутства за 
добијање и документовање 
података'',садржаја упитника 
и других поступака 
прикупљања података на 
терену/посете 
библиотекама,телефонирање,з
аказивање састанака,писање 
захтева/ 
-Подела на истраживачке 
тимове и припрема потребних 
материјала:припрема ученика 
за претходну најаву посете 
особама у организацијама и 
институцијама којима ће 
поставити питања из 
''документационог упитника'' 
-Сакупљање података о 
изабраном проблему:посете 
ученика различитим 
организаијама и 
институцијама и 
организовање гостовања особа 
из организација и институција 
које се баве решавањем 
изабраног проблема 
_Разговор о прикупљеним 
подацима 

Информатика и рачунарство - 
(статистичка обрада података)  
 
Грађанско 5. раз - (начини 
решавања проблема у групи) 

Интерактивне 
радионице са фокусом 
на искуственом учењу, 
симболичком изра-
жавању,игровном 
контексту , 
размени,партиципацији 
и акцији и методама 
рефлексије 
 
Облици рада: 
Рад у пару,рад у 
групи,размена у великој 
групи,рад целог 
разреда,индивидуални 
рад 
-теренски рад 

Папир, 
бојице,оловке,
упитници 
,штампани 
материјал,пак 
папир,материј
ал за поделу у 
групе,табеле 
из 
приручника, 
рачунари -
интернет,лока
лни штампани 
медији,телефо
нски 
именици,школ
ски 
телефони,фас
цикле 
,регистратори,
налепнице  
 

Игра, 
Размена 
Вербална и 
невербална 
експресија 
Дискусија 
Презентација 
Одигравање 
Дискусија 
Преговарање 
Дијалог 
Креативне 
методе /олуја 
идеја/ 
Симулација  
Демонстрација 
Асоцијације 
Планирање 
Извођење 
акције у 
средини 
Анализа и 
синтеза 
података 
Домаћи рад 
Теренски рад-
прикупљање 
података на 
терену  
Посете 
институцијама 
Рад на 
Интернет-у 
Анализа 
података из 
медија 
Писање захтева  
  

Евалуација 
везана за 
прву тему 
односи се на 
све теме 
Додатно –
јавна 
евалуација 
акције –
упитници 
,извештаји 
,самоевалуац
ија  

5.
Ч

ет
вр

ти
 к

ор
ак

-и
зр

ад
а 

ст
уд

иј
е 

II,III,
IV 
12 

часо
ва 

Циљ наставе ''Грађанско васпитање- Сазнање о 
себи и другима '' у   шестом разреду  јесте 
оспособљавање ученика за активно учешће у 
животу школе и локалне заједнице,проширивање 
знања о демократији,њеним принципима и 
вредностима кроз практично деловање. 
Задаци : 
-подстицање и оспособљавање за активно 
учешће у  животу локалне заједнице 
-разумевање функционисања нивоа и органа 
власти 
-упознавање мера власти 
-упознавање права и одговорности грађана на 
нивоу заједнице 
-развијање комуникацијских вештина 
неопходних за сарадничко 
понашање,агрументовање ставова и изражавање 
мишљења 
-обучавање за тимски начин рада 
-развијање способности критичког расуђивања и 
одговорног одлучивања и делања 
 

Подела ученика на четири 
студијске групе:упознавање са 
деловима студије и задацима 
студијских група на основу 
''Упутства за студијске групе'' 
-Разврставање и 
класификовање сакупљених 
материјала према захтевима 
делова студије 
-Критеријуми за израду 
студије:ученици раде на два 
дела студује -показном 
/пано/и докментационом 
-Прип за јавну 
презентацију:ученици  се 
упознају са циљевима јавног 
представљања и припремају 
презентацију у складу са 
упутствима/симулација 
презентације / 

Информатика и рачунарство - 
(статистичка обрада података и 
израда презентације)  
  
Српски језик - (форма писања 
презентације) 

Интерактивне 
радионице са фокусом 
на искуственом учењу, 
симболичком изра-
жавању,игровном 
контексту , размени, 
 
Облици рада: 
Рад у групи,тимски 
рад,размена у великој 
групи,рад целог 
разреда,индивидуални 
рад 

Папир Оловке  
Штампани 
мат Фотокоп 
матер из прир  
фасцикле 
Регистар Фото 
-апарат или 
видео камера 
Прикуп  
документа , 
Пак папир или  
компакт 
дискови 
Видео 
пројектор  и 
рач 
Пројекционо 
платно 

Игра 
Размена  
Вербална и 
невербална 
експресија 
Коментари  
Дискусија 
Извештавање 
Групни р 
Асоцијације  
Креативни рад 
/изложба 
,панои.../ 
Цртање  
Класификовање 
Симулација  
Снимање 

Евалуација 
везана за 
прву тему 
односи се на 
све теме 
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6.
П

ет
и 

ко
ра

к-
ја

вн
а 

пр
ез

ен
та

ци
ја

  с
ту

ди
је

 

V 
1 час 

Циљ наставе ''Грађанско васпитање- Сазнање о 
себи и другима '' у   шестом разреду  јесте 
оспособљавање ученика за активно учешће у 
животу школе и локалне заједнице,проширивање 
знања о демократији,њеним принципима и 
вредностима кроз практично деловање. 
Задаци : 
-подстицање и оспособљавање за активно 
учешће у  животу локалне заједнице 
-разумевање функционисања нивоа и органа 
власти 
-упознавање мера власти 
-упознавање права и одговорности грађана на 
нивоу заједнице 
-развијање комуникацијских вештина 
неопходних за сарадничко 
понашање,агрументовање ставова и изражавање 
мишљења 
-обучавање за тимски начин рада 
-развијање способности критичког расуђивања и 
одговорног одлучивања и делања 
 

-Јавно представљање разредне 
студије:ученици пред жиријем 
и публиком представљају 
своје делове разредне студије 
и одговарају на питања 

Српски језик - (начини 
излагања текста, акцентовање) 

Тимски рад и 
презентација 

Панои  Фото 
апарат или 
камера Видео 
пројектор,рач
унар ,платно 
Фотокопирани 
материјали за 
жири 
Елементи за  
евент сценогр 
Прикупљена  
докум у 
фасциклама и 
регистратори
ма 

 
Вербална и 
невербална 
експресија и 
размена 
Гласање 
Оцењивање 
Одговарање на 
питања  
Аргументовање 
Јавно 
представљање 
 
 

Евалуација 
везана за 
прву тему 
односи се на 
све теме 
 

7.
ш

ес
ти

 к
ор

ак
-о

св
рт

 н
а 

на
уч

ен
о V,VI 

4 
часа 

Циљ наставе ''Грађанско васпитање- Сазнање о 
себи и другима '' у   шестом разреду  јесте 
оспособљавање ученика за активно учешће у 
животу школе и локалне заједнице,проширивање 
знања о демократији,њеним принципима и 
вредностима кроз практично деловање. 
Задаци : 
-подстицање и оспособљавање за активно 
учешће у  животу локалне заједнице 
-разумевање функционисања нивоа и органа 
власти 
-упознавање мера власти 
-упознавање права и одговорности грађана на 
нивоу заједнице 
-развијање комуникацијских вештина 
неопходних за сарадничко 
понашање,агрументовање ставова и изражавање 
мишљења 
-обучавање за тимски начин рада 
-развијање способности критичког расуђивања и 
одговорног одлучивања и делања 
 

-Разговор о томе шта су 
ученици и како 
научили:ученици самостално 
процењују искуства  и 
вештине које су стекли током 
програма 
-зрада кратког писаног 
осврта на научено као део 
документације: ученици 
бележе утиске о личном и 
заједничком раду и 
напредовању 

Српски језик - (писање 
докумената, правопис и 
грамтика) 

Евалуационе 
интерактивне 
радионице 
 
Облици рада: 
групни и индивидуални 
рад  

Папир 
Оловке 
Фотокопирани 
материјали 

Игра 
Вербална и 
невербална 
експресија и 
размена 
Самопроцена 
ученика 
Писање 
извештаја 
Дискусија  
Анализа и 
синтеза утисака 
и наученог  
 
 

Завршна 
годишња 
евалуација и 
размена уз 
вербалну 
,писмену и 
облике 
креативне 
евалуације  и 
извођење 
оцена из 
предмета 
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Предмет: грађанско васпитање Разред: седми разред Фонд: 1 час недљно, 36 часова годишње 

Облас
т/ 

Тема 

 

Трај. 
прогр.
(бр.ча
сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Љ
У

Д
С

К
А

 П
РА

В
А

 

1час 
недељ
но 36 

часова 
годиш

ње 

Циљ учења Грађанског васпитања је 
да ученик изучавањем и 
практиковањем основних принципа, 
вредности и процедура грађанског 
друштва постане свестан својих 
права и одговорности, осетљив за 
потребе других и спреман да 
активно делује у заједници. 
По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 
– наведе и опише основне 
карактеристике људских права; 
– својим речима опише везу између 
права појединца и општег добра; 
– дискутује о односу права и правде 
и o сукобу права; 
– образложи личну одговорност у 
заштити свог здравља; 
– штити своја права на начин који 
не угрожава друге и њихова права; 
– образложи сврху постојања 
политичких странака; 
– аргументује потребу ограничења и 
контролу власти; 
– наведе кораке од предлагања до 
усвајања закона; 
– образложи на примеру могућност 
утицаја грађана на одлуке Народне 
скупштине; 
– препозна и одупре се различитим 
облицима вршњачког притиска; 
– препозна опасност када се нађе у 
великој групи људи и заштити се; 
– учествује у организацији, 
реализацији и евалуацији 
симулације Народне скупштине; 
– у дискусији показује вештину 
активног слушања, износи свој став 
заснован на аргументима, 
комуницира на конструктиван 
начин; 
– проналази, критички разматра и 
користи информације из различитих 
извора. 

Карактеристике људских права – 
урођеност, универзалност, 
неотуђивост, недељивост. 
Опште добро. 
Права појединца и опште добро. 
Сукоб појединачних права и 
општег добра. 
Права и правда. 
Социјална правда. 

Историја - (развој грађанског 
друштва од праисторије до 
данас) 
Историја - (начини управљања 
државом - закони, устав...) 
Историја - (развој ђачког 
парламента и начини 
функционисања у ђачком 
парламенту) 
Грађанско 5. и 6. раз - (размена 
ученичких искустава)  
 
Српски језик - (израда речника 
- правопис, граматика) 
Енглески језик (фразе и изрази) 

Интерактивне 
радионице са 
фокусом на 
искуственом 
учењу, размени и 
партиципацији, 
истраживачким 
методама и 
кооперативном 
групном и 
тимском раду на 
нивоу ученик -
ученик и 
кооперативном 
раду наставник -
ученик, 
стваралаштву и 
демократској 
партиципацији, 
методе 
рефлексије 
 
-Облици рада: 
Рад у пару, рад у 
групи, размена у 
великој групи, 
рад целог 
разреда, 
индивидуални 
рад 
 
Евалуационе 
интерактивне 
радионице 

Папири, оловка, 
бојице, пак папир, 
фломастери, 
селотејп, маказе, 
табла, креде, 
фотокопирани 
материјали за групни 
рад, дневне новине, 
фотокопирани 
материјали из 
приручника, 
новине и подаци из 
осталих средстава 
информисања, 
текстови декларације 
и конвенција, 
картице са правима,  
енциклопедије, 
рачунар и пројектор, 
материјал за поделу 
у групе. 
Видео камера 
 
 

Вербална и 
невербална 
експресија, групни 
рад, игра, размена, 
''мозгалица'', групна 
дискусија, 
асоцијације 
Игра. анализа 
штампаног и 
фотокопираног 
материјала. Размена. 
Писмено одговарање 
на питања из 
упитника 
Извештавање и 
презентација 
Истраживачки рад 
Индивидуални и 
групни рад на терену 
-спровођење акције 
Презентација 
Процењивање 
података 
Гласање 
Анализа изведене 
акције 
Игра 
Одигравање 
Креативне методе 
/олуја идеја/ 
Планирање 
покретања 
иницијативе 
Извођење акције 
Анализа и синтеза 
података 
Писање захтева 
Креативни рад 
/изложба, панои.../ 
Цртање 
Снимање 
Самопроцена 
ученика 
Анализа и синтеза 
утисака и наученог 

Од стране 
наставника: 
-праћење 
емоционалних 
реакција, 
вербалне и 
телесне 
експресије, 
интересовања и 
нивоа 
активности 
ученика 
-самоевалуација 
-размена са 
родитељима и 
наставницима 
 
Од стране 
ученика: 
-евалуација 
прихваћености 
радионица у 
целини телесним 
и вербалним 
реакцијама на 
питања 
водитеља, 
самоевалуација и 
евалуација рада 
групе-јавна 
вербална 
евалуација и 
евалуација 
упитницима 
 
Од стране 
родитеља: 
-повратне 
информације од 
стране родитеља 

Д
ЕМ

О
К

РА
ТС

К
О

 Д
РУ

Ш
ТВ

О
 Политичкe странкe у 

вишепартијском систему –
владајуће и опозиционе. 
Народна скупштина – сврха и 
надлежности. 
Народни посланици, посланичке 
групе. 
Процедуре у раду Народне 
скупштине. 
Скупштинске дебате. 
Предлагање и доношење закона. 

П
РО

Ц
ЕС

И
 У

 С
А

В
РЕ

М
ЕН

О
М

 

С
В

ЕТ
У

 

Припадност групи. Групни 
идентитет као део идентитета 
младих.Односи у вршњачкој 
групи и њен утицај на појединца. 
Вршњачки притисак. 
Конформизам. 
Приватност – обим и границе. 
Понашање људи у маси и 
угроженост права појединца. 

ГР
А

Ђ
А

Н
С

К
И

 
А

К
ТИ

В
И

ЗА
М

 

Симулација Народне скупштине 
Одређивање улога и процедура у 
скупштини. 
Формирање посланичких група. 
Избор председника скупштине. 
Формулисање предлога закона. 
Скупштинска дебата. 
Гласање. 
Евалуација симулације. 
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Предмет:  грађанско васпитање
  

Разред: осми разред Број часова: недељно – 1, годишње – 34 

Исходи Наставна тема Садржај Начин реализације Активност ученика 

Облици 
рада 

Методе 
рада 

Наставна 
средства 

- изрази осећај љубави и поноса према својој домовини 
на начин који никога не угрожава; 
- образложи зашто су понашања која се могу описати 
као ксенофобија, расизам, антисемитизам, 
антициганизам облици дискриминације и кршења 
људских права; 
 –   наведе примере повезаности различитих култура у 
једној заједници и образложи потребу интеркултуралног 
дијалога за квалитетан живот свих чланова те заједнице; 
 –   покаже интересовање за упознавање различитих 
култура; 
–   наведе права која националне мањине у Србији по 
Уставу имају; 
–   разликује појмове пол и род и препознаје родне 
стереотипе; 
–   уочава у рекламама, филмовима, књигама, изрекама, 
стриповима и другим продуктима културе на који начин 
се преносе родни обрасци; 
–   указује на примере родне равноправности и 
неравноправности у ситуацијама из свакодневног 
живота; 
–   дискутује о значају уважавања родне перспективе 
приликом доношења одлука значајних за једну 
заједницу; 
 –   наведе неколико привремених позитивних мера за 
постизање родне равноправности и аргументе за њихову 
примену; 
–   препозна у понашању особе карактеристике 
насилника и жртве; 
–   наведе могуће начине реаговања у ситуацији сусрета 
са насилником; 
–   наведе основне функције медија и образложи зашто 
је важно да постоје кодекс новинара и кодекс деца и 
медији; 
 –   образложи значај слободе медија за развој 
демократије; 
–   у медијима проналази примере предрасуда, 
стереотипа, дискриминације, нетолеранције по 
различитим основама и критички их анализира; 
–   препозна механизме манипулације медија и утицај 
медија на сопствено мишљење и деловање; 
–   проналази и користи информације из различитих 
извора, критички их разматра и вреднује; 
–   препозна пример злоупотребе деце у медијима; 
–    у дискусији показује вештину активног слушања, 
износи свој став заснован на аргументима, комуницира 
на конструктиван начин; 
–    учествује у припреми, реализацији и евалуацији 
кратког филма, 
–   учествује у избору садржаја и начина рада. 

ЉУДСКА ПРАВА 
Заједница 
припадника 
различитих 
културних група 

Припадност држави и нацији. Патриотизам – осећај 
љубави и поноса према домовини и свим њеним 
припадницима. Начини изражавања патриотизма. 
Обесправљивање и угрожавање слободе људи.  
Ксенофобија, расизам, антисемитизам, антициганизам. 
Заједница различитих културних група. Културна 
разноликост у форми мултикултуралности и 
интеркултуралности. Интеркултурни дијалог као средство 
развоја поштовања различитих култура и заједничког 
живота. Припадници националних мањина у Србији – 
заштита права и слобода припадника националних 
мањина 

-фронтални, групни, 
индивидуални 
 
-монолошка, дијалошка, 
демонстративна,  
 
-илустрације, радни материјали, 
прибор  

-посматрање 
-бележење 
-постављање питања, 
дискусија 
-извођење закључака 
-уочавање 
правилности међу 
прикупљеним 
подацима 

ДЕМОКРАТСКО 
ДРУШТВО 
Родна 
(не)равноправност 

Пол и род. Биолошке разлике (анатомске и физиолошке), 
насупрот разликама које друштво ствара (очекивања 
друштва од мушкараца и жена). Преношење родних 
образаца. Стереотипи и предрасуде о роду. 
Родна перспектива. Укључивање родне перспективе 
приликом доношења одлука важних за једну заједницу 
(образовање, здравље, породица, запошљавање, спорт...). 
Родна равноправност. Родна равноправност и једнаке 
могућности за све ради развоја друштва. Препреке родној 
равноправности. Одговорност државе, организација 
цивилног друштва и појединца у постизању родне 
равноправности. Привремене позитивне мере за 
постизање родне равноправности (квоте уписа на 
факултет, субвенције за запошљањање...). Родно 
засновано насиље. Родне разлике као основа неравнотеже 
моћи. Злоупотреба моћи насилника. Карактеристике особе 
која врши насиље, која је изложена насиљу или која му 
сведочи. Мере заштите од родно заснованог насиља. 

- фронтални,  групни, 
индивидуални 
 
-монолошка, дијалошка, 
демонстративна 
 
- илустрације, радни материјали, 
прибор 

 
 
 

-посматрање 
-бележење 
-мерење 
-постављање питања, 
дискусија 
-извођење закључака 
 

 
 

ПРОЦЕСИ У 
САВРЕМЕНОМ 
СВЕТУ 
Медији 

Медији. Врсте и функције медија. Слобода медија и 
њихов допринос развоју демократије..Медији као извор 
информација и дезинформација. Манипулације путем 
медија (одлагање информације, скретање пажње, 
побуђивање емоција, стварање осећаја кривице, неговање 
некултуре...). Медијска писменост.  Способност 
разумевања, критичког и аналитичког усвајања медијских 
садржаја. 
Кодекс у медијима. Кодекс деца и медији. Кодекс 
новинара. Притисци на новинаре као инструмент 
ограничавања слободе изражавања. 

- монолошка, дијалошка, 
демонстративна 
 
-фронтални, индивидуални, 
групни, рад у пару 

 
 

- илустрације, радни материјали, 
прибор 

 
 

 

-бележење  
-извођење закључака 
-дискусија 
-постављање питања 
 

ГРАЂАНСКИ 
АКТИВИЗАМ 
Вредности 
грађанског 
друштва 

Снимање кратког филма о вредностима грађанског 
друштва. 
Избор теме и формулисање идеје. Писање сценарија. 
Подела задатака. Снимање. Монтажа. Презентација. 
Евалуација. 

- монолошка, дијалошка, 
демонстративна 
-фронтални, индивидуални, 
групни, рад у пару 
- илустрације, радни материјали, 
прибор 

-бележење  
-извођење закључака 
- излагање 
припремљеног 
садржаја 
-дискусија, 
-меморисање 
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Предмет: Немачки језик Разред: пети разред Фонд часова: 72 
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ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин развоја   
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ. И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

П
оз

др
ав

љ
ањ

е 
и 

пр
ед

ст
ав

љ
ањ

е 
се

бе
 и

 д
ру

ги
х.

 
Т

ра
ж

ењ
е 

ос
но

вн
их

 и
нф

ор
м

ац
иј

а 
о 

се
би

 и
 

др
уг

им
а.

  

4 

- разуме краће текстове, који се односе на 
поздрављање, представљање и тражење / 
давање информација личне природе; 

- поздрави и отпоздрави, представити себе и 
другог користећи једноставна језичка 
средства; 

- постави и одговори на једноставнија 
питања личне природе; 

- у неколико везаних исказа саопшти 
информације о себи и другима; 

Das ist mein Vater / mein Bruder. 
Das ist meine Mutter / meine Schwester. 
Freut mich. 
Meine Eltern heißen Zorica und Drago. 
Sie ist Bäckerin. Er ist Verkäufer. 
Woher kommst du? Woher kommt ihr? 
Woher kommen Sie? – Ich komme aus 
Serbien. 
Ich wohe in Smederevo. Wo wohnst du? 
Wie ist deine Adresse / Telefonnummer? 
Hast du eine E-mail-Adresse? Wie ist deine 
E-Mail-Adresse? 
Kannst du Tennis spielen? Nein, leider 
nicht, aber ich kann sehr gut Fußball 
spielen. 
Könnt ihr schwimmen, Kinder? Ja klar. 
Wo bist du geboren? Ich bin in Wien 
geboren. 
Wie alt bist du? Ich bin 11. 
Wann hast du Geburtstag? Am Montag. 

Српски језик 
Грађанско васпитање 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и 
читање краћих, 
једноставнијих 
текстова који се 
односе на дате 
комуникативне 
ситуације; 
реаговање на 
усмени или 
писани импулс 
саговорника и 
иницирање 
комуникације; 
усмено и писано 
давање 
информација о 
себи и тражење 
и давање 
информација о 
другима- 

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме једноставнији опис особа, биљака, 
животиња, предмета, појава или места; 

- упореди и опише карактеристике живих 
бића, предмета појава и места, користећи 
једноставнија језичка средства; 

Meine Tante ist schlank. 
Mein Onkel ist fleißig. 
Was hast du an? Ich habe meinen blauen 
Regenschirm an. 
Peters Nase ist krumm. 
Kennst du den Mann mit langem Bart und 
einer modischen Brille? 
Lina ist groß. Petra ist größer als Lina.  
Lina ist am größten. 
Serbien liegt auf dem Balkan. 
Die Schüler sind traurig. 

Српски језик 
Биологија 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и 
читање, 
писмено и 
усмено 
описивање 
једноставнијих 
описа живих 
бића, предмета, 
појава и места и 
њиховог 
поређења; 
усмено и израда 
и презентација 
пројеката  

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме једноставније предлоге и одговори 
на њих;  

- упути једноставан предлог: 
- пружи одговарајући изговор или 

одговарајуће оправдање: 

Wann fährst du ans Meer, ind die Berge, 
aufs Land, nach Köln, nach Polen? 
Kommst du ins Kino (mit)? 
Leider nicht. 
Es tut mir leid, ich kann nicht 
(mitkommen). 
Ich glaube, der Film ist langweilig. 
Kaufen wir zwei Liter Milch und eine 
Flasche Öl? 
Употреба глагола кретања са 
акузативом. 
Употреба предлога: an, in, auf, nach, für, 
aus, von. 

Српски језик 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и 
читање 
једноставнијих 
текстова који 
садрже 
предлоге, 
преговарање и 
договарање око 
учешћа у 
заједничкој 
активности; 
писање 
позивнице или 
имејла/СМС-а 
којим се уговара 
заједничка 
активност; 
прихватање / 
одбијање 
предлога, уз 
поштовање 
основних 
норми. 

Формативно 
писмено 
усмено 

И
зр

аж
ав

ањ
е 

м
ол

би
, з

ах
те

ва
, 

об
ав

еш
те

њ
а,

 и
зв

ињ
ењ

а 
и 

за
хв

ал
но

ст
и 

4 

- разуме и једноставне молбе и захтеве и 
реагује на њих;  

- упути једноставне молбе и захтеве; 
- затражи и пружи кратко обавештење;  
- захвали и извине се на једноставан начин; 
- саопшти кратку поруку (телефонски 

разговор, дијалог уживо, СМС, писмо, 
имејл) којом се захваљује;  

Kann ich dir / Ihnen helfen?  
Möchtest du eine Orange? Kannst du mir 
bitte eine Orane rüberreichen? 
Ich möchte eine Tasse Tee. Kannst du mir 
ein Stück Torte rüberreichen? 
Vielen Dank. Ich danke dir. 
Употреба неодређеног члана у 
номинативу и акузативу. 
Употреба модалних глагола у презенту. 
(Интер)културни садржаји: правила 
учтиве комуникације. 

Српски језик 
Грађанско васпитање 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и 
читање, усмено 
и писано 
тражење и 
давање 
једноставнијих 
исказа којима се 
тражи/нуди 
помоћ, услуга, 
обавештење 
изражава се 
жеља, 
извињење, 
захвалност;  

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме и следи једноставнија упутства у 
вези с уобичајеним ситуацијама из 
свакодневног живота (правила игре, рецепт 
за припремање неког јела и сл.) са 
визуелном подршком без ње; 

- да једноставна упутства (нпр. може да 
опише како се нешто користи / прави, 
напише рецепт и сл.); 

Eier trennen und das Eiweiß schaumig 
schlagen. Mehl, Milch und Zucker in eine 
Schüssel geben und mit einem Mixer 
mischen, danach den Eischnee unterheben. 
Nun etwas Ül in einer Pfanne erhitzen und 
den Teig beiderseitig ausbacken, bis der 
Pfannkuchen goldbraun ist. 
Именице са нултим чланом. 
Употреба везника и прилога: Und, aber, 
oder; dann, danach. 
(Интер)културни садржаји: 
традиционалне / омиљене врсте јела. 

Српски језик 
Грађанско васпитање 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и 
читање текстова 
који садрже 
једноставнија 
упутства са 
визуелном 
подршком и без 
ње; усмено и 
писано давање 
упутстава. 

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме честитку и одговори на њу; 
- упути пригодну честитку; 
- разуме и, примењујући једноставнија 

језичка средства, опише начин прославе 
рођендана, празника и важних догађаја; 

Zum Geburtstag, viel Glück, zum 
Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag 
liebe Lina, zum Geburtstag viel Glück... 
Ich gratuiliere dir. Ich bin stolz auf dich. 
Употреба личних заменица у 
номинативу, дативу и акузативу. 
(Интер)културни садржаји: значајни 
празници и догађаји и начин 
обележавања / прославе; честитање. 

Српски језик 
Грађанско васпитање 
Музичка култура 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и 
читање 
једноставнијих 
текстова у 
којима се 
описују и 
честитају 
празници, 
рођендани и 
значајни 
догађаји; 
описивање 
празника, 
рођендана и 
значајних 
догађаја;  

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме једноставније текстове у којима се 
описују сталне, уобичајене и тренутне 
радње и способности; 

- размени информације које се односе на 
дату комуникативну ситуацију; 

- опише сталне, уобичајене и тренутне 
догађаје / активности и способности 
користећи неколико везаних исказа;  

Ich wohne ganz oben im Haus / im fünften 
Stock. 
Hast du eine Wohnung oder ein Haus? 
Wann gehst du schlafen? Hast du freitags 
immer Deutsch? Was machst du jetzt? Ich 
lese einen Krimiroman.  
Üblicherweise lese ich Romane. 
Употреба прилога (donnerstags). 
Ред речи у исказној, упитној и узвичној 
реченици. 
(Интер)културни садржаји: породични 
живот; живот у школи – наставне и 
ваннаставне активности; распусти и 
путовања. 
 

Српски језик 
Грађанско васпитање 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и 
читање, усмено 
и писано 
описивање и 
размењивање 
исказа у вези са 
сталним, 
уобичајеним и 
тренутним 
догађајима/акти
вностима и 
способностима;  

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме краће текстове у којима се описују 
догађаји и способности у прошлости; 

- размени информације у вези са догађајима 
и способностима у прошлости; 

- опише  

Wo warst du gestern? Ich war zu Hause. 
Was hast du heute früh gefrühstückt? Wo 
hast du deine Ferien verbracht? Hast du mit 
Freunden gespielt? Wann bist du gestern 
ins Kino gegangen? Bist du heute früh 
aufgestanden? 
Употреба претерита помоћних глагола. 
Употреба перфекта слабих и 
најфреквентнијих јаких глагола.  
(Интер)културни садржаји:  
историјски догађаји и открића; важније 
личности из прошлости (историјске 
личности, писци, књижевнице, 
научници/е, уметници/е и сл.) 

Српски језик 
Грађанско васпитање 
Историја 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и 
читање, усмено 
и писано 
описивање и 
размењивање 
исказа у вези са 
догађајима / 
активностима и 
способностима 
у прошлости; 
израда и 
презентација 
пројеката о 
историјским 
догађајима, 
личностима и 
сл. 

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме жеље, планове и намере и реагује на 
њих;  

- размени једноставне исказе у вези са својим 
и туђим жељама, плановима и намерама; 

- саопшти шта он/она односно неко други 
жели, планира или намерава; 

Ich möchte nach Wien fahren. Wir alle 
wollen mehr Freizeit haben. Ich mache 
meine Hausaufgaben morgen. Was machst 
du am Nachmittag? Was möchtet ihr 
werden, Kinder? Ich möchte Arzt / Ärztin 
werden. 
Употреба модалних глагола wollen и 
möchten. 
Презент и футур глагола. 
(Интер)културни садржаји: 
свакодневни живот и разонода; 
породични односи. 
 

Српски језик 
Грађанско васпитање 
Географија 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и 
читање краћих 
текстова у вези 
са жељама, 
плановима и 
намерама; 
усмено и писано 
договарање о 
жељама, 
плановима и 
намерама  

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме и реагује на свакодневне изразе у 
вези са непосредним и конкретним 
потребама, осетима и осећањима; 

- изрази, основне потребе, осете и осећања 
једноставнијим језичким средствима; 

Ich bin durstig. Ich habe Hunger. Mir ist 
kalt. Ich bin müde. Möchtest du schlafen? 
Einen Tee nehmen? Etwas Wasser trinken? 
Императив 
Личне заменице у номинативу, дативу и 
акузативу. 
(Интер)културни садржаји: мимика и 
гестикулација; употреба емотикона. 

Српски језик 
 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и 
читање, усмено 
и писано 
исказивање у 
вези са 
потребама, 
осетима и 
осећањима и 
договарање у 
вези са 
задовољавањем 
потреба; 
предлагање 
решења у вези 
са осетима и 
потребама;  

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме једноставнија питања и одговори на 
њих; 

- разуме обавештења о простору и 
величинама; 

- опише специфичније просторне односе и 
величине једноставним, везаним исказима; 
 

Wo ist dein Sportzeug? Wo liegt die 
Schweiz auf der Landkarte? Wo ist die 
Bank? 
Ich bin vor / neben / hinter der Garage. 
Meine Mutter ist auf dem Wochenplatz / 
im Supermarkt / bei ihrer Frisörin. Die 
Bäckerei ist neben der Schule. Meine Stadt 
ist in Nordostserbien. 
Употреба дативу уз глаголе мировања у 
простору. 
(Интер)културни садржаји: јавни 
простор; типичан изглед школског и 
стамбеног простора; природа. 

Српски језик 
Географија 
Физичко васпитање 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и 
читање текстова 
у вези са 
специфичним 
просторним 
односима и 
величинама; 
усмено и писано 
размењивање 
информација у 
вези са 
просторним 
односима и 
величинама;  

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме, тражи и даје једноставнија 
обавештења о хронолошком времене и 
метеоролошким приликама у ширем 
комуникативном контексту; 

- опише дневни/недељни распоред 
активности; 

- опише метеоролошке прилике и климатске 
услове у својој земљи и једној од земаља 
циљне културе једноставним језичким 
средствима; 

Wie spät ist es? Es ist Viertel nach neun. 
Es ist einundzwanzig Uhr fünfzehn. Wann 
beginnt die Schule? Am ersten September. 
Am Donnerstag. Um 8 Uhr. Wie war das 
Wetter gestern? Regnerisch und windig. 
Wann kommt ihr? Am ww. April. 
Употреба фраза за званично и 
незванично исказивање сатнице. 
Употреба предлога am, um, nach und vor. 
Редни бројеви до 100 
(Интер)културни садржаји: климатски 
услови у земњама немачког говорног 
подручја. 

Српски језик 
Математика 
Географија 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и 
читање 
једноставнијих 
текстова, 
писање и 
усмено тражење 
и давање 
информација у 
вези са 
временом, 
метеоролошким 
приликама и 
климатским 
условима; 
израда и 
презентација 
пројеката  

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме и реагује на једностаније забране, 
своје и туђе обавезе; 

- размени једноставније информације које се 
односе на забране и правила понашања у 
школи и на јавном месту (у превозном 
средству, спортком центру, биоскопу, 
зоолошком врту и сл.) као и на своје и туђе 
обавезе; 

- представи правила понашања, забране и 
листу својих и туђих обавеза користећи 
одговарајућа језичка средства; 

Du musst Hausaufgaben schreiben. Du 
darfst nich zu viel Cola trinken. Du sollst 
mehr Sport machen. Du kannst nicht immer 
Freunde anrufen. Musik bitte nicht zu laut 
aufdrehen! Dreh bitte die Musik nicht so 
laut auf! Vorsicht! Aufgepasst! 
Употреба модалних глагола са 
негацијом и без ње. Употреба 
императива и суплетивних облика 
императива. 
(Интер)културни садржаји: понашање 
на јавним местима; значење знакова и 
симбола. 

Српски језик 
Грађанско васпитање 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и 
читање исказа у 
вези са 
забранама, 
правилима 
понашања и 
обавезама; 
усмено и писано 
саопштавање 
забрана, 
правила 
понашања и 
обавеза; 
постављање 
питања у вези са 
забранама, 
правилима 
понашања и 
обавезама и 
одговарање на 
њих;  

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме и формулише једноставније изразе 
који се односе на поседовање и припадност;  

- пита и каже шта неко има/нема и чије је 
нешто; 
 

Ist das deine Katze? Nein, das ist Marias 
Katze. Mein Hund ist nicht da. Das ist das 
Haus meiner Eltern. Has du einen 
Kugelschreiber? Ich brauche einen 
Regenschirm.  
Употреба присвојних чланова. Употреба 
посесивног генитива.  
(Интер)културни садржаји: породица 
и пријатељи; однос према својој и туђој 
имовини. 

Српски језик 
Биологија 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и 
читање 
једноставнијих 
текстова с 
исказима 
поседовања; 
постављање 
питања у вези са 
датом 
комуникативно
м ситуацијом и 
одговарање на 
њих. 

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме и реагује на једноставније исказе 
који се односе на описивање интересовања, 
хобија и изражавање допадања и 
недопадања;  

- опише своја и туђа интересовања и хобије и 
изрази допадање и недопадање уз 
једноставно образложење; 

Ich mag Rockmusik. Ich liebe meine 
Familie und meine Freunde. Ich schwimme 
gern.  
Was ist dein Hobby? 
Meine Lieblingsaktivität ist Wandern. 
Mein Lieblingssport ist Volleyball. 
Skifahren finde ich doof. 
Глаголи mögen, gefallen, etwas finden.  
(Интер)културни садржаји: 

интересовања, хобији, забава, разонода, 
спорт и рекреација; уметност 
(књижевност за младе, стрип, музика, 
филм). 

Српски језик 
Грађанско васпитање 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и 
читање 
једноставнијих 
текстова у вези 
са хобијима и 
стварима које 
воли/не воли; 
размена 
информација о 
својим и туђим 
интересовањима
, хобијима, 
допадању и 
недопадању; 
усмено и писано 
описивање 
интересовања; 

Формативно 
писмено 
усмено 
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4 
- разуме и формулише једноставније исказе 

којима се тражи мишљење, изражава 
слагање/неслагање;  

Wie findest du diesen Film? Ich finde ihn 
gut. Teilst du meine Meinung? Findest du 
ihn auch gut? Nein, den Film finde ich gar 
nicht interessant. Das stimmt! Das stimmt 
nicht! 
Употреба директног објекта у акузативу. 
(Интер)културни садржаји: 
поштовање основних норми учтивости у 
комуникацији са вршњацима и 
одраслима. 

Српски језик 
Грађанско васпитање 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и 
читање 
једноставнијих 
текстова у вези 
са тражењем 
мишљења и 
изражавањем 
слагања/неслага
ња; усмено и 
писано тражење 
мишљења и 
изражавање 
слагања и 
неслагања. 

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме једноставније изразе који се односе 
на количину нечега; 

- пита и каже колико нечега има/нема, 
користећи једноставнија језичка средства; 

- на једноставан начин затражи артикле у 
продавници једноставним изразима за 
количину, наручи јело и/или пиће у 
ресторану и пита/каже/израчуна колико 
нешто кошта;  

- састави списак за куповину – намирнице и 
количина намирница (две векне хлеба, 
пакет тестенине, три конзерве туњевине и 
сл.) 

- изрази количину у мерама – 100гр шећера, 
300гр брашна и сл. 

Wie viele Menschen stehen da? Wie viel 
Butter brauchst du für den Kuchen? Gibt es 
etwas Butter im Kählschrank? Nein, es gibt 
nichts da. Ich kaufe eine Flasche Öl, eine 
Pacung Salz, einen Beutel Reis, einen 
Becher Joghurt, eine Schachtel Pralinen. 
Was kostet das? Das macht 15,50 Euro. 
Meine Einkaufsliste: zwei Kilo Äpfel, drei 
Liter Milch, ein Pfund Kaffee. 
Употреба језичких средстава 
квантификације. Употреба лексике 
којом се именује амбалажа. Исказивање 
количине и цене. 
(Интер)културни садржаји; друштвено 
окружење; мерне јединице и валуте у 
земљама немачког говорног подручја.  

Српски језик 
Грађанско васпитање 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и 
читање 
једноставнијих 
текстова који 
говоре о 
количини 
нечега; 
постављање 
питања у вези с 
количином и 
одговарање на 
њих, усмено и 
писано; 
слушање и 
читање текстова 
на теме 
поруџбине у 
ресторану, 
куповине; 
записивање и 
рачунање цена. 

Формативно 
писмено 
усмено 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

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: Разумевањем говора ученик реагује на краћи усмени / писмени текст у вези са темама предвиђеним наставним програмом. Разумевање писаног текста 
ученик чита са разумевањем кратке писане и илустроване текстове у вези са темама предвиђеним наставним програмом. 

Средњи ниво 

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: Усмено изражавање Ученик самостално усмено изражава садржаје у вези са темама предвиђеним наставним програмом. Писано изражавање Ученик у 
писаној форми изражава краће садржаје у вези са темама предвиђеним наставним програмом поштујући правила писаног кода. 

Напредни ниво 

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: Интеракција Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези са темама предвиђеним наставним програмом, 
поштујући социокултурне норме интеракције 
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Предмет: немачки језик Разред: шести разред Фонд часова: 72 
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ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА 
/начин развоја   
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 
ПРАЋЕЊЕ  

ОЦЕЊИВ. И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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- разуме краће текстове, који се односе 
на поздрављање, представљање и 
тражење / давање информација личне 
природе; 

- поздрави и отпоздрави, представити 
себе и другог користећи једноставна 
језичка средства; 

- постави и одговори на једноставнија 
питања личне природе; 

- у неколико везаних исказа саопшти 
информације о себи и другима; 

Wie ist dein/Ihr Name-Vorname-Nachname?  
Das ist Herr/Frau... 
Ich möchte dir-Ihnen meine Mutter vorstellen.  
Darf ich ........ vorstellen? Das ist Robert, der 
neue Schüler in unserer Klasse. 
Willkommen. 
Wo wohnst du? Ich wohne in der Goethestraße 
34. Ist das ein Einfamilienhaus oder ein 
Mehrfamilienhaus? Eigentlich ein Reihenhaus. 
Was ist deine Mutter von Beruf? Sie ist Ärztin. 
Hast du Geschwister? Ja, einen älteren Bruder. 
Er heißt Martin und ist verheiratet/ studiert 
Geografie. 

(Интер)културни садржаји: устаљена 
правила учтивe комуникације;  

Српски језик 

Грађанско 
васпитање 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 

рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, радна 
свеска, 
картице, речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и читање 
краћих, једноставнијих 
текстова који се односе 
на дате комуникативне 
ситуације; реаговање на 
усмени или писани 
импулс саговорника и 
иницирање 
комуникације; усмено и 
писано давање 
информација о себи и 
тражење и давање 
информација о 
другима- 

Формативно 

писмено 
усмено 
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- разуме једноставнији опис особа, 
биљака, животиња, предмета, појава 
или места; 

- упореди и опише карактеристике 
живих бића, предмета појава и места, 
користећи једноставнија језичка 
средства; 

Freiburg ist eine wunderschöne Stadt in Baden-
Württemberg. Es liegt in der Nähe Frankreich.  
Freiburg ist eine Studentenstadt, weil dort sehr 
viele Studenten aus der ganzen Welt studieren. 
Wie sieht deine Schwester aus? Sie ist ein 
hübsches Mädchen mit grünen Augen und roten, 

lockigen Haaren. Sie sieht wie eine Irin aus. 
Elefanten sind die größten Tiere der Welt. Die 
können mehrere Tonnen wiegen, obwohl sie nur 
Pflanzen fressen. 
Описни придеви. 
Поређење придева. 
Придевска деклинација. 
Презент. 
(Интер)културни садржаји: особености 
наше земље и земаља говорног подручја 
циљног језика; 

Српски језик 
Биологија 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, радна 
свеска, 
картице, речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и читање, 
писмено и усмено 
описивање 
једноставнијих описа 
живих бића, предмета, 
појава и места и 
њиховог поређења; 
усмено и израда и 
презентација пројеката  

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме једноставније предлоге и 
одговори на њих;  

- упути једноставан предлог:  
- пружи одговарајући изговор или 

одговарајуће оправдање: 

Möchtest du mit mir morgen ins Konzert gehen? 
Es beginnt um 20 Uhr.  
Ich weiß, dass du diese Sängerin magst. Komm 
zu mir und bring deine CDs mit. 
Du solltest mehr Obst und Gemüse essen, wenn 
du fit bleiben möchtest. Sport ist wichtig. 
Ich gehe morgen einkaufen. Kommst du mit ? Ja, 
gerne. - Einverstanden. Abgemacht. Leider kann 
ich nicht. Ich muss meiner Mutter helfen. 
Kommst du nicht mit? Doch, das habe ich dir 
schon gesagt. 

(Интер)културни садржаји: прикладно 
упућивање предлога, савета и позива и 
реаговање на предлоге, савете и позиве. 

Српски језик 

Методе: 
вербално-

аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, радна 
свеска, 
картице, речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и читање 
једноставнијих 
текстова који садрже 
предлоге, преговарање 
и договарање око 
учешћа у заједничкој 
активности; писање 
позивнице или 
имејла/СМС-а којим се 
уговара заједничка 
активност; прихватање 
/ одбијање предлога, уз 
поштовање основних 
норми. 

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме и једноставне молбе и захтеве 
и реагује на њих;  

- упути једноставне молбе и захтеве; 
- затражи и пружи кратко обавештење;  
- захвали и извине се на једноставан 

начин; 
- саопшти кратку поруку (телефонски 

разговор, дијалог уживо, СМС, писмо, 
имејл) којом се захваљује; 

Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche 
ein T-Shirt aus Baumwolle in Größe XL. 
Enschuldigung, wann fährt der ICE nach 
Hamburg ab? Um 23.45 vom Gleis 5. – Danke 

schön. Wie komme ich zum Gleis 5? Gehen Sie 
drüben und dann etwa 50 Meter geradeaus, da ist 
der Gles 5. 
Liebe Fahrgäste, wir machen eine Pause an der 
Tankstelle, steigen Sie bitte wieder in 15 
Minuten in den Bus ein. 
Ich habe gehört, dass du an der 
Deutscholympiade den ersten Preis gewonnen 
hast. Ich gratuliere dir zum Erfolg. Danke schön. 
Ich 
bedanke mich. 

(Интер)културни садржаји: правила учтиве 
комуникације, значајни празници и догађаји, 
честитања. 

Српски језик 
Грађанско 
васпитање 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, радна 
свеска, 
картице, речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и читање, 
усмено и писано 
тражење и давање 
једноставнијих исказа 
којима се тражи/нуди 
помоћ, услуга, 
обавештење изражава 
се жеља, извињење, 
захвалност;  

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме и следи једноставнија упутства 
у вези с уобичајеним ситуацијама из 
свакодневног живота (правила игре, 
рецепт за припремање неког јела и 
сл.) са визуелном подршком без ње; 

- да једноставна упутства (нпр. може да 
опише како се нешто користи / прави, 
напише рецепт и сл.); 

Während der Klassenarbeit darf man kein 
Wörterbuch benutzen. Wähle die richtige 
Antwort aus und kreuze sie an. 
Du sollst alle Geräte vor der Reise ausschalten. 
Glasmüll kommt hier rein, in den Glascontainer. 
In Deutschland trennt man den Müll. 
(Интер)културни садржаји: правила 
учтивости у складу са степеном формалности 
и ситуацијом. 

Српски језик 
Грађанско 
васпитање 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, радна 
свеска, 
картице, речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и читање 
текстова који садрже 
једноставнија упутства 
са визуелном подршком 
и без ње; усмено и 
писано давање 
упутстава. 

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме једноставније текстове у 
којима се описују сталне, уобичајене 
и тренутне радње и способности; 

- размени информације које се односе 
на дату комуникативну ситуацију; 

- опише сталне, уобичајене и тренутне 
догађаје / активности и способности 
користећи неколико везаних исказа; 

Ich trainiere Basketball seit 5 Jahren. 
Ich gehe zum Training jeden Abend von 20 bis 
22 Uhr. 

Ich sehe jeden Morgen fern und zwar nur den 
Wetterbericht. 
Maria schwimmt gern, deshalb geht sie freitags 
ins Schwimmbad. 
Er fastet mittwochs und freitags. 

(Интер)културни садржаји: породични 
живот; живот у школи – наставне и 
ваннаставне активности; распусти и 
путовања. 

Српски језик 
Грађанско 
васпитање 

Методе: 
вербално-

аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, радна 
свеска, 
картице, речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и читање, 
усмено и писано 
описивање и 
размењивање исказа у 
вези са сталним, 
уобичајеним и 
тренутним 
догађајима/активности
ма и способностима; 

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме краће текстове у којима се 
описују догађаји и способности у 
прошлости; 

- размени информације у вези са 
догађајима и способностима у 
прошлости; 

- опише 

Wie hast du deine Ferien verbracht? Wohin bist 
du gereist? 
Als ich klein war, hatte ich Angst vor Hunden, 
aber vor zwei Monaten habe ich einen Hund zum 
Geburtstag bekommen. 

Habt ihr eure Hausaufgaben gemacht? 
Ich wollte mit Sophie telefonieren, aber niemand 
hat auf meinen Anruf geantwortet. 

(Интер)културни садржаји: историјски 
догађаји, епохална открића; важније 
личности из прошлости. 

Српски језик 

Грађанско 
васпитање 
Историја 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 

рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, радна 
свеска, 
картице, речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и читање, 
усмено и писано 
описивање и 
размењивање исказа у 
вези са догађајима / 
активностима и 
способностима у 
прошлости; израда и 
презентација пројеката 
о историјским 
догађајима, личностима 
и сл. 

Формативно 

писмено 
усмено 



 

619 

О
пи

си
ва

њ
е 

бу
ду

ћи
х 

ра
дњ

и 
(п

ла
но

ва
, н

ам
ер

а,
 

пр
ед

ви
ђа

њ
а)

 

4 

- разуме краће текстове у којима се 
описују догађаји и способности у 
будућности; 

- размени информације у вези са 
догађајима и способностима у 
будућности; 

- опише 

Was möchtest du werden? 
Heute Nachmittag gehe ich mit Anna aus. 

Nächste Woche werde ich nach Berlin fahren. 
Am Sonntag werde ich 15. Dann 
organisiere/mache ich eine Partiy. 

(Интер)културни садржаји: правила 
учтивости у складу са степеном формалности 
и ситуацијом 

Српски језик 
Грађанско 
васпитање 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, радна 
свеска, 
картице, речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и читање, 
усмено и писано 
описивање и 
размењивање исказа у 
вези са догађајима / 
активностима и 
способностима у 
будућности;  

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме жеље, планове и намере и 
реагује на њих;  

- размени једноставне исказе у вези са 
својим и туђим жељама, плановима и 
намерама; 

- саопшти шта он/она односно неко 
други жели, планира или намерава; 

- разуме и реагује на свакодневне 
изразе у вези са непосредним и 
конкретним потребама, осетима и 
осећањима; 

- изрази, основне потребе, осете и 
осећања једноставнијим језичким 
средствима; 

Ich habe starke Halsschmerzen. – Schade. Tut 
mir leid. 
Bist du müde? Ja, ich muss jetzt ins Bett gehen. 
Meine Schwester interessiert sich für Musik/hat 
Interesse an Musik. 
Sei/Seid vorsichtig. 
Das macht mir Spaß. 
(Интер)културни садржаји: мимика и 
гестикулација; интересовања, хоби, забава, 
разонода, спорт и рекреација. 

Српски језик 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 

рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, радна 
свеска, 
картице, речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и читање 
краћих текстова у вези 
са жељама, плановима 
и намерама; усмено и 
писано договарање о 
жељама, плановима и 
намерама  

Формативно 

писмено 
усмено 
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- разуме једноставнија питања и 
одговори на њих; 

- разуме обавештења о простору и 
величинама; 

- опише специфичније просторне 
односе и величине једноставним, 
везаним исказима; 

 

Ich bin bei Marcus. 
Peter wohnt direkt gegenüber meinem Haus. 
Wenn du zu mir kommen willst, musst du die U-
Bahn nehmen. Die U-Bahn Station heßt 
„Tiergarten” und ist nicht weit von meinem 
Haus.  
Da gehst du nur geradeaus und nach der Ampel 

die dritte Straße links. 
Wo ist sie? Ich denke, sie ist in der Apotheke. In 
welcher ? In der Apotheke zwischen der Post 
und dem Museum. 

(Интер)културни садржаји: јавни простор; 
типичан изглед места. 

Српски језик 
Географија 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 

Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, радна 
свеска, 
картице, речник, 
квизови 

компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и читање 
текстова у вези са 
специфичним 
просторним односима и 
величинама; усмено и 
писано размењивање 
информација у вези са 
просторним односима и 
величинама; 

Формативно 
писмено 

усмено 
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- разуме и реагује на једностаније 
забране, своје и туђе обавезе; 

- размени једноставније информације 
које се односе на забране и правила 
понашања у школи и на јавном месту 
(у превозном средству, спортком 
центру, биоскопу, зоолошком врту и 
сл.) као и на своје и туђе обавезе; 

- представи правила понашања, забране 
и листу својих и туђих обавеза 
користећи одговарајућа језичка 
средства; 

Ist der Platz hier frei? Ja, nehmen Sie Platz bitte. 
Diese Strasse ist gesperrt. Sie müssen einen 
Umweg machen. 
Darf ich denn meinen Koffer bis zur Abreise an 
der Rezeption stehen/liegen lassen? 
In der Klinik muss man das Handy ausmachen. 
Wenn du in die Kirche gehst, musst du eine 

lange Hose anziehen. 

(Интер)културни садржаји: понашање на 
јавним местима; значење знакова и симбола. 

Српски језик 
Математика 
Географија 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, радна 
свеска, 
картице, речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и читање 
текстова у вези са 
специфичним 
просторним односима и 
величинама; усмено и 
писано размењивање 
информација у вези са 
просторним односима и 
величинама;  

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме и формулише једноставније 
изразе који се односе на поседовање и 
припадност;  

- пита и каже шта неко има/нема и чије 
је нешто; 

 

Unsere Nachbarn leben in der Schweiz. 
Wir haben viele Poster in unserem 
Klassenzimmer. 
Susis Hund ist ein Rottweiler. 
Wessen Regenschirm ist das, deiner oder von 
deiner Mutter? 

(Интер)културни садржаји: породица и 
пријатељи; однос према својој и туђој 
имовини. 

Српски језик 
Грађанско 
васпитање 

Уџбеник, радна 
свеска, 
картице, речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и читање 
краћих текстова у вези 
са припадањем нечему 
или поседовањем 
нечега; усмено и 
писано договарање о 
жељама, плановима и 
намерама; 

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме и реагује на једноставније 
исказе који се односе на описивање 
интересовања, хобија и изражавање 
допадања и недопадања;  

- опише своја и туђа интересовања и 
хобије и изрази допадање и 
недопадање уз једноставно 
образложење; 

Was ist deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung?  
Was machst du in deiner Freizeit am liebsten? 
Was trinkst du lieber, Apfelsaft oder 
Orangensaft? Orangensaft trinke ich am liebsten. 

London gefällt mir nicht, weil es zu viele 
Menschen auf den Straßen gibt. Ich finde das 
Leben in Wien sehr sicher. Ich verbringe meinen 
Urlaub am liebsten am Meer, denn ich mag 
Wasser und Schwimmen. 

(Интер)културни садржаји: уметност, 
књижевност за младе, стрип, музика, филм. 

Српски језик 
Грађанско 
васпитање 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 

рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, радна 
свеска, 
картице, речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и читање 
краћих текстова у вези 
са допадањем или 
недопадањем нечега и 
њихово усмено усмено 
или писано 
изражавање; 

Формативно 
писмено 
усмено 
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4 
- разуме и формулише једноставније 

исказе којима се тражи мишљење, 
изражава слагање/неслагање; 

Ich denke, wir müssen ihm helfen. Du hast recht. 
Natürlich. Selbstverständlich. 
Meiner Meinung nach ist diese Reise zu teuer. 
Bist du auch dieser Meinung? Denkst du auch 
so? Was denkst du darüber? Was hältst du 
davon? Bist du damit einverstanden? – Ich 
denke/meine, ... 

(Интер)културни садржаји: поштовање 
основних норми учтивости у комуникацији са 
вршњацима и одраслима. 

Српски језик 
Грађанско 
васпитање 

Уџбеник, радна 
свеска, 
картице, речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и читање 
једноставнијих 
текстова с исказима 
поседовања; 
постављање питања у 
вези са датом 
комуникативном 
ситуацијом и 
одговарање на њих. 

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме једноставније изразе који се 
односе на количину нечега; 

- пита и каже колико нечега има/нема, 
користећи једноставнија језичка 
средства; 

- на једноставан начин затражи артикле 
у продавници једноставним изразима 
за количину, наручи јело и/или пиће у 
ресторану и пита/каже/израчуна 
колико нешто кошта;  

- састави списак за куповину – 
намирнице и количина намирница 
(две векне хлеба, пакет тестенине, три 
конзерве туњевине и сл.) 

- изрази количину у мерама – 100гр 
шећера, 300гр брашна и сл. 

Wieviele Schüler sind in deiner Klasse? Es gibt 
12 Schülerinnen und 15 Schüler. 
Diese Jacke kostet jetzt 45 Euro, aber ihr Preis 
war 98,50 Euro. Jetzt ist sie stark reduziert, mehr 
als 50%. 
Er wohnt im dritten Stock. Sein Gebäude hat 12 
Stockwerke. 
Columbus hat 1492 Amerika entdeckt. 
Mein Vater ist 1978 geboren und ich 2009. 
Für diese Torte brauche ich 5 Eier und 250 
Gramm Butter. 

(Интер)културни садржаји: друштвено 
окружење; валутe циљних култура. 

Српски језик 
Грађанско 
васпитање 

Уџбеник, радна 
свеска, 
картице, речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и читање 
једноставнијих 
текстова који говоре о 
количини нечега; 
постављање питања у 
вези с количином и 
одговарање на њих, 
усмено и писано; 
слушање и читање 
текстова на теме 
поруџбине у ресторану, 
куповине; записивање и 
рачунање цена. 

Формативно 
писмено 
усмено 

Образовни 
стандарди 

Основни 
ниво 

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: Разумевањем говора ученик реагује на краћи усмени / писмени текст у вези са темама предвиђеним наставним програмом. Разумевање писаног текста ученик чита са 
разумевањем кратке писане и илустроване текстове у вези са темама предвиђеним наставним програмом. 

Средњи ниво 

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: Усмено изражавање Ученик самостално усмено изражава садржаје у вези са темама предвиђеним наставним програмом. Писано изражавање Ученик у писаној 
форми изражава краће садржаје у вези са темама предвиђеним наставним програмом  поштујући правила писаног кода. 

Напредни 
ниво 

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: Интеракција Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези са темама предвиђеним наставним програмом, поштујући 
социокултурне норме интеракције 
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Предмет: немачки језик Разред: седми разред Фонд часова: 72 
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ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 
ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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- разуме краће текстове, који се 
односе на поздрављање, 
представљање и тражење / давање 
информација личне природе; 

- поздрави и отпоздрави, представити 
себе и другог користећи једноставна 
језичка средства; 

- постави и одговори на једноставнија 
питања личне природе; 

- у неколико везаних исказа саопшти 
информације о себи и другима; 

Презент јаких и слабих, помоћних и 
модалних глагола 
Упитне реченице 
Личне заменице 
Присвојни придеви 

Бројеви (основни и редни) 
 

(Интер)културни садржаји: 
устаљена правила учтивe 
комуникације;  
 

Српски језик 
Грађанско васпитање 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 

рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, радна 
свеска, 
картице, речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна табла 

Слушање и читање 
краћих, 
једноставнијих 
текстова који се 
односе на дате 
комуникативне 
ситуације; реаговање 
на усмени или писани 
импулс саговорника и 
иницирање 
комуникације; усмено 
и писано давање 
информација о себи и 
тражење и давање 
информација о 
другима- 

Формативно 

писмено 
усмено 
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- разуме једноставнији опис особа, 
биљака, животиња, предмета, појава 
или места; 

- упореди и опише карактеристике 
живих бића, предмета појава и 
места, користећи једноставнија 
језичка средства; 

 
Описни придеви. 
Поређење придева. 
Придевска деклинација. 
Презент. 
 

(Интер)културни садржаји: 
особености наше земље и земаља 
говорног подручја циљног језика; 

Српски језик 

Биологија 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 

рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, радна 
свеска, 
картице, речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна табла 

Слушање и читање, 
писмено и усмено 
описивање 
једноставнијих описа 
живих бића, 
предмета, појава и 
места и њиховог 
поређења; усмено и 
израда и презентација 
пројеката  

Формативно 

писмено 
усмено 
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- разуме једноставније предлоге и 
одговори на њих;  

- упути једноставан предлог:  
- пружи одговарајући изговор или 

одговарајуће оправдање: 

Питање се негацијом и афирмативан 
одговор Doch. 
Императив. 
Облик sollte за давање савета и 
препорука. 
Презент. 
 

(Интер)културни садржаји: 
прикладно упућивање предлога, 
савета и позива и реаговање на 
предлоге, савете и позиве. 

Српски језик 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 

Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, радна 
свеска, 
картице, речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна табла 

Слушање и читање 
једноставнијих 
текстова који садрже 
предлоге, 
преговарање и 
договарање око 
учешћа у заједничкој 
активности; писање 
позивнице или 
имејла/СМС-а којим 
се уговара заједничка 
активност; 
прихватање / 
одбијање предлога, уз 
поштовање основних 
норми. 

Формативно 
писмено 

усмено 
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- разуме и једноставне молбе и 
захтеве и реагује на њих;  

- упути једноставне молбе и захтеве; 
- затражи и пружи кратко 

обавештење;  
- захвали и извине се на једноставан 

начин; 
- саопшти кратку поруку (телефонски 

разговор, дијалог уживо, СМС, 
писмо, имејл) којом се захваљује; 

Упитне реченице. 
Прилози за место. 
Предлози за правац. 
Основни бројеви 
 

(Интер)културни садржаји: правила 
учтиве комуникације, значајни 
празници и догађаји, честитања. 

Српски језик 
Грађанско васпитање 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, радна 
свеска, 
картице, речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна табла 

Слушање и читање, 
усмено и писано 
тражење и давање 
једноставнијих исказа 
којима се тражи/нуди 
помоћ, услуга, 
обавештење изражава 
се жеља, извињење, 
захвалност;  

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме и следи једноставнија 
упутства у вези с уобичајеним 
ситуацијама из свакодневног 
живота (правила игре, рецепт за 
припремање неког јела и сл.) са 
визуелном подршком без ње; 

- да једноставна упутства (нпр. може 
да опише како се нешто користи / 
прави, напише рецепт и сл.); 

Императив. 
Презент. 
 

(Интер)културни садржаји: правила 
учтивости у складу са степеном 
формалности и ситуацијом. 

Српски језик 
Грађанско васпитање 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, радна 
свеска, 
картице, речник, 
квизови 

компакт-диск, 
интерактивна табла 

Слушање и читање 
текстова који садрже 
једноставнија 
упутства са 
визуелном подршком 
и без ње; усмено и 
писано давање 
упутстава. 

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме једноставније текстове у 
којима се описују сталне, 
уобичајене и тренутне радње и 
способности; 

- размени информације које се односе 
на дату комуникативну ситуацију; 

- опише сталне, уобичајене и 
тренутне догађаје / активности и 
способности користећи неколико 
везаних исказа; 

Предлози за време 
Прилози за време. 
Презент. 
 

(Интер)културни садржаји: 
породични живот; живот у школи – 
наставне и ваннаставне активности; 
распусти и путовања. 

Српски језик 
Грађанско васпитање 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, радна 
свеска, 
картице, речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна табла 

Слушање и читање, 
усмено и писано 
описивање и 
размењивање исказа у 
вези са сталним, 
уобичајеним и 
тренутним 
догађајима/активност
има и способностима; 

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме краће текстове у којима се 
описују догађаји и способности у 
прошлости; 

- размени информације у вези са 
догађајима и способностима у 
прошлости; 

- опише 

Перфект. 
Претерит помоћних и модалних 
глагола. 
Временске реченице са везником 
als/wenn 
Прилози за време. 
 

(Интер)културни садржаји: 
историјски догађаји, епохална 
открића; важније личности из 
прошлости. 

Српски језик 
Грађанско васпитање 
Историја 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, радна 
свеска, 
картице, речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна табла 

Слушање и читање, 
усмено и писано 
описивање и 
размењивање исказа у 
вези са догађајима / 
активностима и 
способностима у 
прошлости; израда и 
презентација 
пројеката о 
историјским 
догађајима, 
личностима и сл. 

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме краће текстове у којима се 
описују догађаји и способности у 
будућности; 

- размени информације у вези са 
догађајима и способностима у 
будућности; 

- опише 

Презент 
Футур 
Упитне реченице 
 

(Интер)културни садржаји: правила 
учтивости у складу са степеном 
формалности и ситуацијом 

Српски језик 
Грађанско васпитање 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, радна 
свеска, 
картице, речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна табла 

Слушање и читање, 
усмено и писано 
описивање и 
размењивање исказа у 
вези са догађајима / 
активностима и 
способностима у 
будућности;  

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме жеље, планове и намере и 
реагује на њих;  

- размени једноставне исказе у вези 
са својим и туђим жељама, 
плановима и намерама; 

- саопшти шта он/она односно неко 
други жели, планира или намерава; 

- разуме и реагује на свакодневне 
изразе у вези са непосредним и 
конкретним потребама, осетима и 
осећањима; 

- изрази, основне потребе, осете и 
осећања једноставнијим језичким 
средствима; 

Императив. 
Презент. 
 

(Интер)културни садржаји: мимика 
и гестикулација; интересовања, хоби, 
забава, разонода, спорт и рекреација. 

Српски језик 

Методе: 
вербално-

аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, радна 
свеска, 
картице, речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна табла 

Слушање и читање 
краћих текстова у 
вези са жељама, 
плановима и 
намерама; усмено и 
писано договарање о 
жељама, плановима и 
намерама  

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме једноставнија питања и 
одговори на њих; 

- разуме обавештења о простору и 
величинама; 

- опише специфичније просторне 
односе и величине једноставним, 
везаним исказима; 

 

Упитне реченице. 
Употреба придева и предлога који 
описују просторне односе. 
Презент. 
 

(Интер)културни садржаји: јавни 
простор; типичан изглед места. 

Српски језик 
Географија 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, радна 
свеска, 
картице, речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна табла 

Слушање и читање 
текстова у вези са 
специфичним 
просторним односима 
и величинама; усмено 
и писано 
размењивање 
информација у вези 
са просторним 
односима и 
величинама; 

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме и реагује на једностаније 
забране, своје и туђе обавезе; 

- размени једноставније информације 
које се односе на забране и правила 
понашања у школи и на јавном 
месту (у превозном средству, 
спортком центру, биоскопу, 
зоолошком врту и сл.) као и на своје 
и туђе обавезе; 

- представи правила понашања, 
забране и листу својих и туђих 
обавеза користећи одговарајућа 
језичка средства; 

Упитне реченице 
Презент модалних глагола 
Императив 
 

(Интер)културни садржаји: 
понашање на јавним местима; 
значење знакова и симбола. 

Српски језик 
Математика 

Географија 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 

Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, радна 
свеска, 
картице, речник, 
квизови 

компакт-диск, 
интерактивна табла 

Слушање и читање 
текстова у вези са 
специфичним 
просторним односима 
и величинама; усмено 
и писано 
размењивање 
информација у вези 
са просторним 
односима и 
величинама;  

Формативно 
писмено 

усмено 
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- разуме и формулише једноставније 
изразе који се односе на поседовање 
и припадност;  

- пита и каже шта неко има/нема и 
чије је нешто; 

 

Присвојни детерминативи. 
Присвојни придеви. 
Конструкције за изражавање 
припадања (ein Freund von mir). 
 

(Интер)културни садржаји: 
породица и пријатељи; однос према 
својој и туђој имовини. 

Српски језик 
Грађанско васпитање 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, радна 
свеска, 
картице, речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна табла 

Слушање и читање 
краћих текстова у 
вези са припадањем 
нечему или 
поседовањем нечега; 
усмено и писано 
договарање о 
жељама, плановима и 
намерама; 

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме и реагује на једноставније 
исказе који се односе на описивање 
интересовања, хобија и изражавање 
допадања и недопадања;  

- опише своја и туђа интересовања и 
хобије и изрази допадање и 
недопадање уз једноставно 
образложење; 

Компарација придева. 
Деклинација именица. 
 

(Интер)културни садржаји: 
уметност, књижевност за младе, 
стрип, музика, филм. 

Српски језик 
Грађанско васпитање 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, радна 
свеска, 
картице, речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна табла 

Слушање и читање 
краћих текстова у 
вези са допадањем 
или недопадањем 
нечега и њихово 
усмено усмено или 
писано изражавање; 

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме и формулише једноставније 

исказе којима се тражи мишљење, 
изражава слагање/неслагање; 

Презент. 
Глаголи с предложном допуном 
(најфреквентнији за ову 
комуникативну функцију) 
Зависно-сложене реченице (dass, ob, 
w-?, weil) 
 

(Интер)културни садржаји: 
поштовање основних норми 
учтивости у комуникацији са 
вршњацима и одраслима. 

Српски језик 
Грађанско васпитање 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, радна 
свеска, 
картице, речник, 
квизови 

компакт-диск, 
интерактивна табла 

Слушање и читање 
једноставнијих 
текстова с исказима 
поседовања; 
постављање питања у 
вези са датом 
комуникативном 
ситуацијом и 
одговарање на њих. 

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме једноставније изразе који се 
односе на количину нечега; 

- пита и каже колико нечега 
има/нема, користећи једноставнија 
језичка средства; 

- на једноставан начин затражи 
артикле у продавници једноставним 
изразима за количину, наручи јело 
и/или пиће у ресторану и 
пита/каже/израчуна колико нешто 
кошта;  

- састави списак за куповину – 
намирнице и количина намирница 
(две векне хлеба, пакет тестенине, 
три конзерве туњевине и сл.) 

- изрази количину у мерама – 100гр 
шећера, 300гр брашна и сл. 

Основни бројеви преко 1.000. 
Редни бројеви до 100. 
Изражавање година до 2000 и касније. 
Употреба члана. 
 

(Интер)културни садржаји: 
друштвено окружење; валутe циљних 
култура. 

Српски језик 
Грађанско васпитање 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, радна 
свеска, 
картице, речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна табла 

Слушање и читање 
једноставнијих 
текстова који говоре 
о количини нечега; 
постављање питања у 
вези с количином и 
одговарање на њих, 
усмено и писано; 
слушање и читање 
текстова на теме 
поруџбине у 
ресторану, куповине; 
записивање и 
рачунање цена. 

Формативно 
писмено 
усмено 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

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: Разумевањем говора ученик реагује на краћи усмени / писмени текст у вези са темама предвиђеним наставним програмом. Разумевање писаног текста 
ученик чита са разумевањем кратке писане и илустроване текстове у вези са темама предвиђеним наставним програмом. 

Средњи ниво 

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: Усмено изражавање Ученик самостално усмено изражава садржаје у вези са темама предвиђеним наставним програмом. Писано изражавање Ученик у 
писаној форми изражава краће садржаје у вези са темама предвиђеним наставним програмом поштујући правила писаног кода. 

Напредни ниво 

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: Интеракција Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези са темама предвиђеним наставним програмом, 
поштујући социокултурне норме интеракције 
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Предмет: немачки језик Разред: осми разред Фонд часова: 68 часова годишње 
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ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин 
развоја међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 
ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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- разуме краће текстове, који се 
односе на поздрављање, 
представљање и тражење / давање 
информација личне природе; 

- поздрави и отпоздрави, представити 
себе и другог користећи једноставна 
језичка средства; 

- постави и одговори на једноставнија 
питања личне природе; 

- у неколико везаних исказа саопшти 
информације о себи и другима; 

Личне заменице 
Упитне речи (wer, woher, wo, wohin, 
wie…). 
Одређени и неодређени члан. 
Прилози за време, место и начин 
Правилно и неправилно поређење 
придева и прилога (gern, gut, viel) 
Садашње и прошло време (перфект и 
претерит помоћних и модалних 
глагола). 
(Интер)културни садржаји: устаљена 
правила учтивe комуникације; имена и 
надимци; родбина, породични односи 
и родбинске везе. Особености градова и 
области у земљама немачког говорног 
подручја. 

Српски језик 

Грађанско васпитање 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 

Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и читање 
краћих, једноставнијих 
текстова који се односе 
на дате комуникативне 
ситуације; реаговање на 
усмени или писани 
импулс саговорника и 
иницирање 
комуникације; усмено и 
писано давање 
информација о себи и 
тражење и давање 
информација о 
другима- 

Формативно 
писмено 

усмено 
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- разуме једноставнији опис особа, 
биљака, животиња, предмета, појава 
или места; 

- упореди и опише карактеристике 
живих бића, предмета појава и 
места, користећи једноставнија 
језичка средства; 

Именице. Личне заменице 
Упитне речи (wer, woher, wo, wohin, 
wie, welcher, welche, welches, was für 
ein…). Одређени и неодређени члан – 
употреба. 
Прилози за време, место и начин и 
појачавање особина (ganz, ziemlich, 
total, furchtbar, schrecklich…) 
Правилно и неправилно поређење 
придева и прилога (gern, gut, viel) 
Придевска промена са чланом. 
Садашње и прошло време (перфект и 
претерит). 
(Интер)културни садржаји: 
особености наше земље и земаља 
немачког говорног подручја 
(знаменитости, 
географске карактеристике и сл.) 

Српски језик 
Биологија 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и читање, 
писмено и усмено 
описивање 
једноставнијих описа 
живих бића, предмета, 
појава и места и 
њиховог поређења; 
усмено и израда и 
презентација пројеката  

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме једноставније предлоге и 
одговори на њих;  

- упути једноставан предлог:  
- пружи одговарајући изговор или 

одговарајуће оправдање: 

Sollte за давање савета 
Модални и помоћни глаголи за 
изражавање предлога (möcht-, können/ 
könnt-, wollen, dürfen/dürft-, würd-) 
Заповедни начин 
Прилози (deshalb, darum, deswegen) 
Везници за изражавање узрока (weil, da, 
denn) 

(Интер)културни садржаји: 
прикладно упућивање предлога, савета 
и позива и реаговање на предлоге, 
савете и 
позиве. 

Српски језик 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и читање 
једноставнијих 
текстова који садрже 
предлоге, преговарање 
и договарање око 
учешћа у заједничкој 
активности; писање 
позивнице или 
имејла/СМС-а којим се 
уговара заједничка 
активност; прихватање 
/ одбијање предлога, уз 
поштовање основних 
норми. 

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме и једноставне молбе и 
захтеве и реагује на њих;  

- упути једноставне молбе и захтеве; 
- затражи и пружи кратко 

обавештење;  
- захвали и извине се на једноставан 

начин; 
- саопшти кратку поруку (телефонски 

разговор, дијалог уживо, СМС, 
писмо, имејл) којом се захваљује; 

Модални глаголи и глагол lassen за 
изражавање молбе и захтева (облици 
индикатива и конјуктива) 
(Интер)културни садржаји: правила 
учтиве комуникације, значајни 
празници и догађаји, честитања. 

Српски језик 
Грађанско васпитање 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и читање, 
усмено и писано 
тражење и давање 
једноставнијих исказа 
којима се тражи/нуди 
помоћ, услуга, 
обавештење изражава 
се жеља, извињење, 
захвалност;  

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме и следи једноставнија 
упутства у вези с уобичајеним 
ситуацијама из свакодневног 
живота (правила игре, рецепт за 
припремање неког јела и сл.) са 
визуелном подршком без ње; 

- да једноставна упутства (нпр. може 
да опише како се нешто користи / 
прави, напише рецепт и сл.); 

Реалне кондиционалне реченице 
Заповедни начин. 
 

(Интер)културни садржаји: правила 
учтивости у складу са степеном 
формалности и ситуацијом. 

Српски језик 
Грађанско васпитање 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник, 
квизови 

компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и читање 
текстова који садрже 
једноставнија упутства 
са визуелном подршком 
и без ње; усмено и 
писано давање 
упутстава. 

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме једноставније текстове у 
којима се описују сталне, 
уобичајене и тренутне радње и 
способности; 

- размени информације које се односе 
на дату комуникативну ситуацију; 

- опише сталне, уобичајене и 
тренутне догађаје / активности и 
способности користећи неколико 
везаних исказа; 

Презент за изражавање сталних и 
уобичајених радњи 
Везници (wenn, während) 
Предлози за изражавање времена (in, 
an, um, seit, für). 
 

(Интер)културни садржаји: 
породични живот; живот у школи и у 
ширем друштвеном окружењу – 
наставне и 

ваннаставне активности; распусти и 
путовања; традиција и обичаји. 

Српски језик 
Грађанско васпитање 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и читање, 
усмено и писано 
описивање и 
размењивање исказа у 
вези са сталним, 
уобичајеним и 
тренутним 
догађајима/активности
ма и способностима; 

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме краће текстове у којима се 
описују догађаји и способности у 
прошлости; 

- размени информације у вези са 
догађајима и способностима у 
прошлости; 

- опише 

Перфект и претерит правилних и 
неправилних глагола 
Везници wenn, als, während, bis. 
Интер)културни садржаји: историјски 
догађаји, епохална открића; важније 
личности из прошлости 

Српски језик 
Грађанско васпитање 
Историја 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и читање, 
усмено и писано 
описивање и 
размењивање исказа у 
вези са догађајима / 
активностима и 
способностима у 
прошлости; израда и 
презентација пројеката 
о историјским 
догађајима, личностима 
и сл. 

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме краће текстове у којима се 
описују догађаји и способности у 
будућности; 

- размени информације у вези са 
догађајима и способностима у 
будућности; 

- опише 

Презент и футур 
Везници (wenn, sobald). 
 

(Интер)културни садржаји: правила 
учтивости у складу са степеном 
формалности и ситуацијом; традиција и 
обичаји. 

Српски језик 
Грађанско васпитање 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и читање, 
усмено и писано 
описивање и 
размењивање исказа у 
вези са догађајима / 
активностима и 
способностима у 
будућности;  

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме жеље, планове и намере и 
реагује на њих;  

- размени једноставне исказе у вези 
са својим и туђим жељама, 
плановима и намерама; 

- саопшти шта он/она односно неко 
други жели, планира или намерава; 

- разуме и реагује на свакодневне 
изразе у вези са непосредним и 
конкретним потребама, осетима и 
осећањима; 

- изрази, основне потребе, осете и 
осећања једноставнијим језичким 
средствима; 

Глаголи са предложним објектом. 
 

(Интер)културни садржаји: мимика и 
гестикулација; интересовања, хоби, 
забава, разонода, спорт и рекреација 

Српски језик 

Методе: 
вербално-

аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и читање 
краћих текстова у вези 
са жељама, плановима 
и намерама; усмено и 
писано договарање о 
жељама, плановима и 
намерама  

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме једноставнија питања и 
одговори на њих; 

- разуме обавештења о простору и 
величинама; 

- опише специфичније просторне 
односе и величине једноставним, 
везаним исказима; 

 

Предлози за изражавање положаја и 
просторних односа 
Прилози за изражавање просторних 
односа 

Компаратив и суперлатив придева 
Заповедни начин. 
 

(Интер)културни садржаји: јавни 
простор; типичан изглед места; 
географске карактеристике наше земље 
и земаља 
говорног подручја циљног језика; 
идиоматска/метафоричка употреба 
предлошких израза. 

Српски језик 
Географија 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и читање 
текстова у вези са 
специфичним 
просторним односима и 
величинама; усмено и 
писано размењивање 
информација у вези са 
просторним односима и 
величинама; 

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме и реагује на једностаније 
забране, своје и туђе обавезе; 

- размени једноставније информације 
које се односе на забране и правила 
понашања у школи и на јавном 
месту (у превозном средству, 
спортком центру, биоскопу, 
зоолошком врту и сл.) као и на своје 
и туђе обавезе; 

- представи правила понашања, 
забране и листу својих и туђих 
обавеза користећи одговарајућа 
језичка средства; 

Заповедни начин 
Модални глаголи за изражавање 
дозволе, забране, правила понашања и 
присуство/одсуство обавезе 
Lassen + инфинитив. 
 

(Интер)културни садржаји: понашање 
у кући, школи и на јавним местима; 
значење знакова и симбола. 

Српски језик 
Математика 
Географија 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и читање 
текстова у вези са 
специфичним 
просторним односима и 
величинама; усмено и 
писано размењивање 
информација у вези са 
просторним односима и 
величинама;  

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме и формулише једноставније 
изразе који се односе на поседовање 
и припадност;  

- пита и каже шта неко има/нема и 
чије је нешто; 

 

Саксонски генитив са именицом у 
једнини и множини 
Присвојни детерминативи 
Генитив 

Питања са Wessen? 
 

(Интер)културни садржаји: однос 
према својој и туђој имовини. 

Српски језик 

Грађанско васпитање 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 

рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и читање 
краћих текстова у вези 
са припадањем нечему 
или поседовањем 
нечега; усмено и 
писано договарање о 
жељама, плановима и 
намерама; 

Формативно 

писмено 
усмено 
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- разуме и реагује на једноставније 
исказе који се односе на описивање 
интересовања, хобија и изражавање 
допадања и недопадања;  

- опише своја и туђа интересовања и 
хобије и изрази допадање и 

Придевскa променa 
Питања са Wie? Welcher, welche, 
welches? Was für ein? 
 

(Интер)културни садржаји: уметност, 
књижевност за младе, стрип, музика, 
филм, спорт. 

Српски језик 
Грађанско васпитање 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник, 
квизови 
компакт-диск, 

Слушање и читање 
краћих текстова у вези 
са допадањем или 
недопадањем нечега и 
њихово усмено усмено 
или писано 
изражавање; 

Формативно 
писмено 
усмено 



 

628 

недопадање уз једноставно 
образложење; 

Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

интерактивна 
табла 
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4 
- разуме и формулише једноставније 

исказе којима се тражи мишљење, 
изражава слагање/неслагање; 

Везници dass, w?, ob, obwohl 
 

(Интер)културни садржаји: 
поштовање основних норми 
учтивости у комуникацији са 
вршњацима и одраслима. 

Српски језик 
Грађанско васпитање 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и читање 
једноставнијих 
текстова с исказима 
поседовања; 
постављање питања у 
вези са датом 
комуникативном 
ситуацијом и 
одговарање на њих. 

Формативно 
писмено 
усмено 
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- разуме једноставније изразе који се 
односе на количину нечега; 

- пита и каже колико нечега 
има/нема, користећи једноставнија 
језичка средства; 

- на једноставан начин затражи 
артикле у продавници једноставним 
изразима за количину, наручи јело 
и/или пиће у ресторану и 
пита/каже/израчуна колико нешто 
кошта;  

- састави списак за куповину – 
намирнице и количина намирница 
(две векне хлеба, пакет тестенине, 
три конзерве туњевине и сл.) 

- изрази количину у мерама – 100гр 
шећера, 300гр брашна и сл. 

Основни бројеви преко 1000 
Мерне јединице. 
 

(Интер)културни садржаји: 
друштвено окружење; валутe циљних 
култура; метрички и неметрички систем 
мерних 
јединица. 

Српски језик 
Грађанско васпитање 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару,  
рад у групи 

Уџбеник, 
радна свеска, 
картице, 
речник, 
квизови 
компакт-диск, 
интерактивна 
табла 

Слушање и читање 
једноставнијих 
текстова који говоре о 
количини нечега; 
постављање питања у 
вези с количином и 
одговарање на њих, 
усмено и писано; 
слушање и читање 
текстова на теме 
поруџбине у ресторану, 
куповине; записивање и 
рачунање цена. 

Формативно 
писмено 
усмено 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

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: Разумевањем говора ученик реагује на краћи усмени / писмени текст у вези са темама предвиђеним наставним програмом. Разумевање писаног текста 
ученик чита са разумевањем кратке писане и илустроване текстове у вези са темама предвиђеним наставним програмом. 

Средњи ниво 

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: Усмено изражавање Ученик самостално усмено изражава садржаје у вези са темама предвиђеним наставним програмом. Писано изражавање Ученик у 
писаној форми изражава краће садржаје у вези са темама предвиђеним наставним програмом поштујући правила писаног кода. 

Напредни ниво 

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: Интеракција Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези са темама предвиђеним наставним програмом, 
поштујући социокултурне норме интеракције 
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СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
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Предмет: Вежбањем до здравља, слободна наставна активност Разред: 5. или 6. разред Фонд часова: 1 час недељно 

Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај. 
прогр 

(бр.ча
сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин развоја 
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ 
ОЦЕЊИВ. И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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– дефинише појам здравља, разликује физичко, 
ментално и социјално здравље и образлаже 
утицај 
вежбања на здравље; 
– упореди специфичности вежбања у спорту и 
ван 

спорта; 
– разликује правилно од неправилног вежбања и 

планира сопствене физичке активности у складу 
са 

потребама, могућностима и интересовањима; 
– има увид у сопствене разлоге вежбања и 
истрајава у 

вежбању; 
– препозна ситуације у којима не сме да вежба; 
– препозна утицај различитих вежбања на 
физички 

изглед и здравље; 
– повеже позитиван и негативан утицај вежбања 
на 

имунитет; 
– поштује еколошка правила у средини где 
вежба; 
– правилно поступа у пружању прве помоћи при 

повредама у вежбању;– критички се односи 
према рекламираним производима 

животних намирница; 
– аргументовано дискутује о физичким 
активностима и 

начину исхране и ризицима неодговарајућих 
дијета; 
 

– преферира физичке активности на свежем 
ваздуху 

са другом децом у односу на седење код куће за 

компјутером 

 

 
Појам и врсте здравља, начини његовог 
праћења и чувања. 
Утицај вежбања на здравље, раст и 
развој. Људско тело 
и вежбање – кости, зглобови, мишићи. 
Специфичности вежбања у и ван 
спорта.. 
Мотивација за вежбање и фактори који 
утичу на 
одустајање. 
Вежбање и имунитет. 
Значај вежбања на чистом ваздуху. 
Вежбање и очување животне средине. 
Повреде при вежбању и прва помоћ. 

 
 
 
 
– Компетенција за 
целоживотно учење 

 

 

– Комуникација 
 

 

– Рад са подацима и 
информацијама 
 

 

 

– Дигитална компетенција 
 
 

 

– Решавање проблема 
 

 

– Сарадња 
 

 

– Одговоран однос према  
Здрављу 

 

– Одговоран однос према 
околини 
 

 

– Одговорно учешће у 
демократском друштву 

 

 
 
-вербална  
 
-
демонстративна 
 
-индивидуално 
 
-групни рад 
 
-практичан рад 

 
-панои 
 
-презентације 
-разни извори 
повезани са 
темом 
-лап топ, 
пројектор 
-сала и сви 
реквизити у 
њој 
-природа и 
околина 

-практичан рад 
-рад са разним 
материјалима 
доступним 
-објашњења 
-разговори 
-упућивање на 
одређене 
садржаје 
-самостално 
истраживање 
садржаја 
-белешке 
-похвале 
-посматрање 
-вежбање 

 
-праћење 
активности 

 
-исправљање 
грешака 
 
-упућивање  
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Исхрана као извор енергије. 
Гојазност и мршавост – ризици и 
компликације. 
Како и где се информишемо о здравом 
начину исхране. 
Различите врсте дијета и њихови 
позитивни и негативни 
ефекти. 
Правилна исхрана пре и после вежбања. 

-вербална  
 
-
демонстративна 
 
-индивидуално 
 
-групни рад 
 
-практичан рад 

-панои 
 
-презентације 
-разни извори 
повезани са 
темом 
-лап топ, 
пројектор 
-сала и сви 
реквизити у 
њој 
-природа и 
околина 

-објашњења 
-разговори 
-упућивање на 
одређене 
садржаје 
-самостално 
истраживање 
садржаја 
-белешке 
-похвале 
-посматрање 

 

-белешке 

 
-посматрање 

 
-праћење 

 
-активност 

 
-исправљање 
грешака 

В
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 6 

 
Идеал физичког изгледа некад и сад. 
Правилно држање тела и физички 
изглед. 
Претерана употреба дигиталних 
технологија и 
последице на здравље и физички изглед. 
Утицај вежбања и здравих начина 
живота на физички 
изглед. 

-вербална  
 
-
демонстративна 
 
-индивидуално 
 
-групни рад 
 
-практичан рад 

-панои 
 
-презентације 
-разни извори 
повезани са 
темом 
-лап топ, 
пројектор 
-сала и сви 
реквизити у 
њој 
-природа и 
околина 

-практичан рад 
-рад са разним 
материјалима 
доступним 
-објашњења 
-разговори 
-упућивање на 
одређене 
садржаје 
-самостално 
истраживање 
садржаја 
-белешке 
-похвале 

 
-белешке 

 
-похвале 

 
-посматрање 
активности 
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– критички вреднује идеале физичког изгледа 
који се 
намећу као и начине за њихово достизање; 
– користи поуздане изворе информација о 
утицају 
исхране и вежбања на здравље и физички изглед; 
– разликује добро од лошег држања тела и 
коригује 
сопствено држање тела; 
– препозна ризике гојазности и мршавости; 
– наведе принципе правилне исхране и 
примењује их у 
свом свакодневном животу; 
– доведе у везу вежбање са правима детета; 
– аргументује значај вежбања после болести и 
неких 
повреда; 
– поштује потребе и могућности различитих 
учесника 
у вежбању и наведе примере равноправности и 
неравноправности у спорту; 

 
 
Остваривање права детета на раст, 
развој, здравље, игру 

и дружење кроз вежбање прилагођено 
могућностима и 
потребама. 
Доступност опреме и простора за 
вежбање. 
Родна (не)равноправност у вежбању и 
спорту. 
Вежбање после болести и повреда. 
Значај вежбања за особе са сметњама у 
развоју и 
инвалидитетом и спортови прилагођени 
њиховим 
могућностима. 

– Решавање проблема 

 

– Сарадња 
 

 

– Одговоран однос према  
Здрављу 

 

– Одговоран однос према 
околини 
 

 

– Одговорно учешће у 
демократском друштву 

 

 
-вербална  
 
-
демонстративна 
 
-индивидуално 
 
-групни рад 
 
-практичан рад 

-панои 
 
-презентације 
-разни извори 
повезани са 
темом 
-лап топ, 
пројектор 
-сала и сви 
реквизити у 
њој 
-природа и 
околина 

-практичан рад 
-рад са разним 
материјалима 
доступним 
-објашњења 
-разговори 
-упућивање на 
одређене 
садржаје 
-самостално 
истраживање 
садржаја 
-белешке 
-похвале 
-објашњења 
-разговори 

 
 

 
 
-праћење 
активности 

 
-исправљање 
грешака 
 
-упућивање 
 
-похвале 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво ФВ.1.1.24. ФВ.1.1.25. ФВ.1.2.1. ФВ.1.2.2. ФВ.1.2.3. ФВ.1.2.4. ФВ.1.2.5. ФВ.1.3.1. ФВ.1.3.2. ФВ.1.3.3. ФВ.1.3.4. 

Средњи ниво ФВ.2.1.24. ФВ.2.1.25. ФВ.2.2.1. ФВ.2.2.2. ФВ.2.2.3. ФВ.2.2.4. ФВ.2.2.5. ФВ.2.3.1. ФВ.2.3.2. ФВ.2.3.3. ФВ.2.3.4. 

Напредни ниво ФВ.3.1.24. ФВ3.1.25. ФВ.3.2.1. ФВ.3.2.2. ФВ.3.2.3. ФВ.3.2.4. ФВ.3.2.5. ФВ.3.3.1. ФВ.3.3.2. ФВ.3.3.3. ФВ.3.3.4. 
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Предмет:Музиком кроз живот (СНА) Разред: пети Фонд часова:36 

Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин 
развоја   
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 
ПРАЋЕЊЕ  

ОЦЕЊИВ.И ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Извођ
ење 

музик
е 

17 

-примењује динамичко нијансирање 
при извођењу музичких дела;                                                                
-препознаје елементе динамике у 
свакодневном животу;                                                                            
-анализира врсте такта и ритам у 
уметничким делима;                                                                                  
-препознаје боју тона у складу са 
садржајем композиције;                                                          
-изводи композиције домаћих и 
страних аутора самостално и у групи, 
користећи глас, покрет и инструменте;                                                                      
-изводи двогласне и трогласне 
композиције домаћих и страних аутора;     
-искаже своја осећања у току извођења 
музике;            
- примењује принцип сарадње и 
међусобног подстицања у заједничком 
музицирању;                     
-учествује у манифестацијама;                      
-користи различите технике телесних 
перкусија самостално и у групи;                                                           
-примењује технике правилног дисања 
у свакодневном животу; 

Проширивање знања о музичким 
елементима; (препознавање и 
разликовање музичких елемената 
извођењем песме ''Киша'' Дејана 
Деспића) 
Изражајна својства динамике; 
(извођење народне песме ''Ти једина'' и 
слушањем композиције ''Болеро'' 
Мориса Равела) 
Врста, карактер и примена темпа. 
(лагани, умерени и брзи темпо у 
различитим песмама: Успаванака В.А. 
Моцарта, Нек свуд љубав сја и 
Банаћанско коло) 
Тон: боја и текстура (извођење исте 
песме певањем и свирањем на 
различитим инструментима); 
Ритам: дводелни, троделни, 
четвороделни и мешовити (у песми ''Ћај 
Ћиро''-дводелни, у песми ''Завичај''-
троделни и ''Густа ми магла''-мешовити) 
Повезивање звука и ритма. 
Примена динамике, темпа и ритма у 
свакодневном животу   
Проширивање искуства ученика у 
коришћењу различитих музичких 
средстава за рад у процесу музичког 
изражавања и обликовања; 
Индивидуално и групно певање. (кроз 
химну школе ''Лолинци'') 
Двоглас. Троглас; (кроз певање канона 
''Драги бато'') 
Индивидуално и групно свирање; (кроз 
канон ''Драги бато'') 

-компетенција за 
целоживотно учење 
-комуникација 
-дигитална компетенција 
-решавање проблема 
-сарадња 
-естетичка 
-одговоран однос према  
здрављу 
-одговоран однос према 
околини 
-одговорно учешће у 
демократском друштву 
-предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву; 
 

-монолошка   
-дијалошка 
-метода 
демонстрације 
-метода 
показивања 
-метода рада са 
текстом 
-метода 
стваралачког 
рада 
-метода обраде 
песме по 
слуху, 
-индивидуални 
рад 
-практичан 
рад; 
-креативна 
радионица 
-рад на 
пројекту; 

-текстовна 
-аудитивна 
-аудио-визуелна: 
лап –топ и 
пројектор 
-помоћно-
техничка: панои, 
табле; 
-концертна 
дворана; 
 
 

-певање песама; 
-свирање песама; 
-уочавање; 
-препознавање; 
-упоређивање; 
-музичко 
меморисање; 
-описивање;    
-разумевање; 
-доживљавање; 
-праћење; 
-процењивање 

-континуи-рано праћење 
напретка ученика: начина 
на који су ученици 
укључени у активности:  
способност за фино 
нијансирање динамике у 
извођењу музике, као и 
за музичку 
карактеризацију у складу 
са текстуалним смислом, 
као и метрички осећај 
ученика у ратличитим 
врстама тактова; 
анализа ученичких 
постигнућа у индивиду-
алном и заједничком 
музицирању; 
-упућивање на грешке и 
исправљање истих; 
-анализа ученичких 
практичних-извођачких 
радова; 
-праћење међусобне 
комуникације, сарадње, 
решавања проблема- 
сукобе идеја 
-да ли помажу једни 
другима, преузимају ли 
иницијативу и како 
превазилазе потешкоће; 
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-користи различите технике телесних 
перкусија самостално и у групи; 
– примењује технике правилног дисања 
у свакодневном животу; 
– препознаје говор тела, свој и своје 
околине; 
– контролише покрете користећи 
концентрацију; 
– сарађује са члановима групе којој 
припада, поштујући различитости;  
– процени сопствене могућности у 
примени телесних перкусија; 
– самостално осмишљава и 
импровизује покрете за ритмичке 
аранжмане; 
– контролише сопствене покрете у 
циљу боље координације; 
– својим речима објасни значај 
телесних перкусија на у сваком смислу; 
 

-Синхронизација различитих менталних 
и физичких капацитета. 
Koординација различитих менталних и 
физичких капацитета-истовремено 
певање и свирање-најпре кроз 
бројалице, тапшалице, а касније 
сложеније примере... 
Правилно дисање. 
Концентрација-спосбност да изведе 
ритмичку вежбу од почетка до краја, 
поштујући договрени динамички, 
агогички карактер и темпо... 
Говор тела. 
Јачање одређених делова тела. Рефлекс. 
Пажња. 
Брзина реаговања на различите захтеве 
из окружења-брзе смене музичких 
примера за слушање и адекватне 
промене у покретима тела: у складу са 
темпом, карактером и динамиком 
композиције; 
Развој свесности о нашем телу, 
контроли покрета и јачању мишића, као 
и бољој координацији и балансу. 
Стимулација и активација организма на 
психомоторном и когнитивном нивоу. 
Истраживање унутрашњег ритма и 
звука свога тела. 
Body percussion. 

 

-компетенција за 
целоживотно учење 
 

 

-комуникација 
 

 

-дигитална компетенција 
 

 

-решавање проблема 
 

 

-сарадња 

 
 
-естетичка 

 

 

-одговоран однос према  
здрављу 

 

-одговоран однос према 
околини 
 
 

-одговорно учешће у 
демократском друштву 

 

-предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву; 
 

-монолошка   
-дијалошка 

-метода 
демонстрације 
(по могућству 
компетентног 
преофесионалц
а 
перкусионисту
, бит боксера) 
-метода 
показивања 
-метода рада са 
текстом 
-метода 
стваралачког 
рада 
-метода обраде 
песме по 
слуху, 
-индивидуални 
рад 
-практичан 
рад; 
-креативна 
радионица 
-рад на 
пројекту 
 
 

-текстовна 
-аудитивна 
-аудио-визуелна: 
лап –топ и 
пројектор 
-помоћно-
техничка: панои, 
табле; 
-концертна 
дворана; 
 
 

-свирање ритма 
песама; 
-уочавање; 
-препознавање; 
-упоређивање; 
-музичко 
меморисање; 
-описивање;    
-разумевање; 
-доживљавање; 
-праћење; 
-процењивање 

-континуирано праћење 
напретка ученика: начина 
на који су ученици 
укључени у активности:  
способност за фино 
нијансирање динамике у 
извођењу музике, као и 
за музичку 
карактеризацију у складу 
са текстуалним смислом, 
као и метрички осећај 
ученика у ратличитим 
врстама тактова; 
анализа ученичких 
постигнућа у индивиду-
алном и заједничком 
музицирању; 
-упућивање на грешке и 
исправљање истих; 
-анализа ученичких 
практичних-извођачких 
радова; 
-праћење међусобне 
комуникације, сарадње, 
решавања проблема- 
сукобе идеја 
-да ли помажу једни 
другима, преузимају ли 
иницијативу и како 
превазилазе потешкоће; 
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-критички анализира своје и туђе 
извођење; 
– истражи и објасни шта је музичка 
критика и која је њена улога; 
– објасни и примени различите технике 
критичког мишљења; 
– самостално поставља питања везана 
за дату тему; 
– аргументовано искаже утисак о 
слушаним делима; 
– вербализује свој доживљај музике; 
– искаже свој доживљај музике кроз 
друге уметности. 
– критички просуђује утицај музике на 
здравље ; 
– разуме и користи интеркултурални 
дијалог 
– примењује различите врсте 
писмености (језичке, медијске, 
културне, научне...); 
– разуме концепт инклузије и осeтљив 
је према различитостима; 
– самостално анализира музичка дела, 
користећи научене технике критичког 
мишљења; 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-технике критичког мишљења. Дрво 
проблема. Дебата. Шест шешира. 
Мозгалица. Трибине. 
-вештине критичког мишљења: 
комуникација, сарадња, препознавање 
проблема, решавање проблема. 
-вештина постављања питања: 
меморијска, транслацијска, 
интерпретацијска, аналитичка, 
синтетичка, евалуацијска. 
-обликовање оригиналног мишљења. 
-музичка критика. Анализа композиције 
-развијање способности и интересовања 
за целоживотно образовање. 
 

-компетенција за 
целоживотно учење 
-комуникација 
-дигитална компетенција 
-решавање проблема 
-сарадња 
-естетичка 

-рад са подацима и 
информацијама; 
-одговоран однос према 
околини 
-одговорно учешће у 
демократском друштву 
-предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву; 
 

-монолошка   
-дијалошка 
-метода рада са 
текстом 

-метода 
стваралачког 
рада 
-индивидуални 
рад 
-практичан 
рад; 
-креативна 
радионица 
-рад на 
пројекту 
-реаговање на 
одређене теме,  
-дискусије,  
-дебате, 
- играње улога,  
 -анализа 
информација, 
истраживање и 
анализа 
добијених 
резултата,  
-прављење 
досијеа, 
- вртлог идеја,  
-студије 
случаја, 
- промоције,  
-организовање 
кампања 

-текстовна 
-аудитивна 
-аудио-визуелна: 
лап –топ и 
пројектор 
-помоћно-
техничка: панои, 
табле; 
-концертна 
дворана; 
-културно-
уметничке 
институције 
града; 

-истрживање 
-посета концерту 
-писање музичке 
критике и кроз 

њу: 
-уочавање; 
-препознавање; 
-упоређивање; 
описивање;    
-разумевање; 
-доживљавање; 
-праћење; 
-процењивање 

-континуирано праћење 
напретка ученика; 
-праћење начина учешћа 
у активностима: 
прикупљању података, 
одбрани својих ставова, 
аргументовању, 
евалуирању, процени 
последица, квалитету 
постављених питања, 
проналажљењу везе међу 
појавама, навођењу 
примера, промени 
мишљења у контакту са 
аргументима, 
разликовању чињеница 
од интерпретација, 
извођењу закључака, 
прихватању другачијег 
мишљења, примени 
наученог, предвиђању 
последица и давању 
креативних решења; 
-праћење и вредновање 
међусобне сарадње и 
решавања сукоба 
мишљења, помагању 
једних другима, 
испољавању 
иницијативе,  
превазилажењу тешкоћа; 
-такође, наставник прати 
да ли показују критичко 
мишљењ или 
критицизам, 
креативности; 

Образовни 
стандарди 

Основни 
ниво 

Именује: М.К. 1.2.1. музичке изражајне елементе, М.К. 1.2.2. извођачки састав, М. К. 1.2.3. музичке жанрове, М.К. 1.2.4. српски музички фолклор. 
М.К.1.4.1. направи музичке инструменте користећи предмете из окружења 
М.К.1.4.2. осмисли мање музичке целине на основу понуђених модела 
М.К. 1.4.3. изводи пратеће ритмичке и мелодијско-ритмичке деонице на направљеним музичким инструментима 
М.К. 1.4.4. учествуе у одабиру музике за дати жанровски и историјски контекст. 

Средњи 
ниво 

Уученик уме да: 
-анализира повезаност М.К.2.1.1. музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музичком изражајношћу (на пример, брз темпо са живахним карактером), 
-М.К. 2.2.1. опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство опажених музичких елемената (на пример, узбуркана мелодија као резултат специфичног ритма, темпа, 
агогике, динамике, интервалске структуре) и М.К. 2.2.2. препозна структуру одређеног жанра; 

Напредни 
ниво 

-М.К. 3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког дела, М.К. 3.1.2. разуме историјске и друштвене околности настанка жанра и облика 
музичког фолклора, М.К. 3.1.3. критички и аргументовано образлаже свој суд и М.К. 3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком контексту (одређени 
музички поступак доводи у везу са жељеним ефектом); 
-М.К. 3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког дела; 
-ученик уме да анализира слушни пример и открије везу опажених карактеристика са: М.К. 3.2.1. структуралном и драматуршком димензијом звучног примера, М.К: 3.2.2 жанровским и 
историјско-стилским контекстом звучног примера и М.К. 3.2.3. контекстом настанка и примене различитих облика музичког фолклора; 
-уме да М.К.3.3.1. изведе разноврсни музички репертоар певањем и свирањем као солиста и у школским ансамблима 
- уме да М.К. 3.4.1. осмишљава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге задате музичке инструменте, М.К. 3.4.2. импровизује и/или компонује мање музичке целине 
(ритмичке и мелодијске) у оквиру различитих жанрова и стилова и М.К. 3.4.3. осмисли музику за школску представу, приредбу или перформанс; 
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Предмет: Музиком кроз живот (СНА) Разред: шести Фонд часова:36 

Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА 
/начин развоја   
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
(МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ 
ОЦЕЊИВ. И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Извођ
ење 

музик
е 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-примењује динамичко нијансирање 
при извођењу музичких дела;                                                                
-препознаје елементе динамике у 
свакодневном животу;                                   
-анализира врсте такта и ритам у 
уметничким делима;                                                                                  
-препознаје боју тона у складу са 
садржајем композиције;                                 
-изводи композиције домаћих и 
страних аутора самостално и у групи, 
користећи глас, покрет и инструменте;                             
-изводи двогласне и трогласне 
композиције домаћих и страних аутора;                                                   
-искаже своја осећања у току извођења 
музике;           - примењује принцип 
сарадње и међусобног подстицања у 
заједничком музицирању;                    -
учествује у манифестацијама;                                            
-користи различите технике телесних 
перкусија самостално и у групи;                                                           
-примењује технике правилног дисања 
у свакодневном животу; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проширивање знања о музичким 
елементима; (препознавање и 
разликовање музичких елемената 
извођењем песме ''Долетеле ласте'' 
Беджиха Сметане) 
Изражајна својства динамике; (извођење 
народне песме ''Заспо Јанко''и извођењем 
композиције ''Болеро'' Мориса Равела) 
Врста, карактер и примена темпа. (лагани, 
умерени и брзи темпо у различитим 
песмама: ''Ово је Србија'' Н. Грбића, 
''Свитац'' Петра Озгијана и ''Каћуша'' М. 
Блантера) 
Тон: боја и текстура (извођење исте песме 
певањем и свирањем на различитим 
инструментима); 
Ритам: дводелни, троделни, четвороделни 
и мешовити (у песми ''Српкиња'' Исидора 
Бајића,-дводелни, у песми ''Оглас00 
Дејана Деспића-троделни и ''Густа ми 
магла''-мешовити) 
Повезивање звука и ритма. 
Примена динамике, темпа и ритма у 
свакодневном животу   
Проширивање искуства ученика у 
коришћењу различитих музичких 
средстава за рад у процесу музичког 
изражавања и обликовања; 
Индивидуално и групно певање. (кроз 
народну песму ''Русе косе'') 
Двоглас. Троглас; (кроз певање канона 
''Viva la musica'' М. Праеторијуса') 
Индивидуално и групно свирање; (кроз 
канон''Viva la musica'' М. Праеторијуса' ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-компетенција за 
целоживотно учење 

 
-естетичка 
 
-комуникација 
 

 

-дигитална 
компетенција 
 

 

-решавање проблема 
 

 

-сарадња 

 

-одговоран однос према  
здрављу 

 

-одговоран однос према 
околини 
 

 

-одговорно учешће у 
демократском друштву 

 
-предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-монолошка   
 
-дијалошка 

 
-метода 
демонстрације 

 
-метода показивања 

 
-метода рада са 
текстом 

 
-метода 
стваралачког рада 

 
-метода обраде 
песме по слуху, 
 
-индивидуални рад 

 
-практичан рад; 
 
-креативна 
радионица 
 
-рад на пројекту; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-текстовна 
 
 
-аудитивна 

 
 
-аудио-визуелна: 
лап –топ и 
пројектор 
 
-помоћно-
техничка: панои, 
табле; 
 
-концертна 
дворана; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
певање песама; 
-свирање 
песама; 
-уочавање; 
-препознавање; 
-упоређивање; 
-музичко 
меморисање; 
-описивање;    
-разумевање; 
-доживљавање; 
-праћење; 
-процењивање 

-континуи-рано 
праћење напретка 
ученика: начина на 
који су ученици 
укључени у 
активности:  
способност за фино 
нијансирање 
динамике у 
извођењу музике, 
као и за музичку 
карактеризацију у 
складу са 
текстуалним 
смислом, као и 
метрички осећај 
ученика у 
ратличитим 
врстама тактова; 
анализа ученичких 
постигнућа у 
индивиду-алном и 
заједничком 
музицирању; 
 
-упућивање на 
грешке и 
исправљање истих; 
 
-анализа ученичких 
практичних-
извођачких радова; 
 
-праћење 
међусобне 
комуникације, 
сарадње, решавања 
проблема- сукобе 
идеја 
-да ли помажу 
једни другима, 
преузимају ли 
иницијативу и како 
превазилазе 
потешкоће; 
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-користи различите технике телесних 
перкусија самостално и у групи; 
– примењује технике правилног дисања 
у свакодневном животу; 
– препознаје говор тела, свој и своје 
околине; 
– контролише покрете користећи 
концентрацију; 
– сарађује са члановима групе којој 
припада, поштујући различитости;  
– процени сопствене могућности у 
примени телесних перкусија; 
– самостално осмишљава и 
импровизује покрете за ритмичке 
аранжмане; 
– контролише сопствене покрете у 
циљу боље координације; 
– својим речима објасни значај 
телесних перкусија на у сваком смислу; 
 

-Синхронизација различитих менталних и 
физичких капацитета. 
Koординација различитих менталних и 
физичких капацитета-истовремено 
певање и свирање-најпре кроз бројалице, 
тапшалице, а касније сложеније 
примере... 
Правилно дисање. 
Концентрација-спосбност да изведе 
ритмичку вежбу од почетка до краја, 
поштујући договрени динамички, 
агогички карактер и темпо... 
Говор тела. 
Јачање одређених делова тела. Рефлекс. 
Пажња. 
Брзина реаговања на различите захтеве из 
окружења-брзе смене музичких примера 
за слушање и адекватне промене у 
покретима тела: у складу са темпом, 
карактером и динамиком композиције; 
Развој свесности о нашем телу, контроли 
покрета и јачању мишића, као и бољој 
координацији и балансу. 
Стимулација и активација организма на 
психомоторном и когнитивном нивоу. 
Истраживање унутрашњег ритма и звука 
свога тела. 
Body percussion. 

 

-компетенција за 
целоживотно учење 
 

 

-комуникација 
 

 

-дигитална 
компетенција 
 

 

-решавање проблема 
 

 

-сарадња 

 
 
-естетичка 
 

 

-одговоран однос према  
здрављу 

 

-одговоран однос према 
околини 
 

 

-одговорно учешће у 
демократском друштву 

 

-предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву; 
 

-монолошка   
 
-дијалошка 

 
-метода 
демонстрације (по 
могућству 
компетентног 
преофесионалца 
перкусионисту, бит 
боксера) 
 
-метода показивања 

 
-метода рада са 
текстом 

 
-метода 
стваралачког рада 

 
-метода обраде 
песме по слуху, 
 
-индивидуални рад 

 
-практичан рад; 
 
-креативна 
радионица 
 
-рад на пројекту 
 
 

-текстовна 
 
 
-аудитивна 

 
 
-аудио-визуелна: 
лап –топ и 
пројектор 
 
-помоћно-
техничка: панои, 
табле; 
 
-концертна 
дворана; 
 

 

-свирање ритма  
песама; 
 
-уочавање; 
 
-препознавање; 
 
-упоређивање; 
 
-музичко 
меморисање; 
 
-описивање;    
 
-разумевање; 
 
-доживљавање; 
 
-праћење; 
 
-процењивање 

-континуи-рано 
праћење напретка 
ученика: начина на 
који су ученици 
укључени у 
активности:  
способност за фино 
нијансирање 
динамике у 
извођењу музике, 
као и за музичку 
карактеризацију у 
складу са 
текстуалним 
смислом, као и 
метрички осећај 
ученика у 
ратличитим 
врстама тактова; 
анализа ученичких 
постигнућа у 
индивиду-алном и 
заједничком 
музицирању; 
 
-упућивање на 
грешке и 
исправљање истих; 
 
-анализа ученичких 
практичних-
извођачких радова; 
 
-праћење 
међусобне 
комуникације, 
сарадње, решавања 
проблема- сукобе 
идеја 

-да ли помажу 
једни другима, 
преузимају ли 

иницијативу и како 
превазилазе 
потешкоће; 
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Крит
ичко 
миш
љење 
кроз 

музик
у 

9 

-критички анализира своје и туђе 
извођење; 
– истражи и објасни шта је музичка 
критика и која је њена улога; 
– објасни и примени различите технике 
критичког мишљења; 
– самостално поставља питања везана 
за дату тему; 
– аргументовано искаже утисак о 
слушаним делима; 
– вербализује свој доживљај музике; 
– искаже свој доживљај музике кроз 
друге уметности. 
– критички просуђује утицај музике на 
здравље ; 
– разуме и користи интеркултурални 
дијалог 
– примењује различите врсте 
писмености (језичке, медијске, 
културне, научне...); 
– разуме концепт инклузије и осeтљив 
је према различитостима; 
– самостално анализира музичка дела, 
користећи научене технике критичког 
мишљења; 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-технике критичког мишљења. Дрво 
проблема. Дебата. Шест шешира. 
Мозгалица. Трибине. 
-вештине критичког мишљења: 
комуникација, сарадња, препознавање 
проблема, решавање проблема. 
-вештина постављања питања: 
меморијска, транслацијска, 
интерпретацијска, аналитичка, 
синтетичка, евалуацијска. 
-обликовање оригиналног мишљења. 
-музичка критика. Анализа композиције 
-развијање способности и интересовања 
за целоживотно образовање. 
 

-компетенција за 
целоживотно учење 

 

-комуникација 

 

-дигитална 
компетенција 

 

-решавање проблема 

 

-сарадња 

 
-естетичка 

 

-рад са подацима и 
информацијама; 
 

-одговоран однос према 
околини 

 

-одговорно учешће у 
демократском друштву 

 

-предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву; 
 

-монолошка   
 
-дијалошка 

 
-метода рада са 
текстом 

 
-метода 
стваралачког рада 
 
-индивидуални рад 

 
-практичан рад; 
 
-креативна 
радионица 
 
-рад на пројекту 
 
-реаговање на 
одређене теме,  
 
-дискусије,  
 
-дебате, 
 
- играње улога,  
 
 -анализа 
информација, 
истраживање и 
анализа добијених 
резултата,  
 
-прављење досијеа, 
 
- вртлог идеја,  
 
-студије случаја, 
 
- промоције,  
 
-организовање 
кампања 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-текстовна 
 
 
-аудитивна 
 
 
-аудио-визуелна: 
лап –топ и 
пројектор 
 
-помоћно-
техничка: панои, 
табле; 
 
-концертна 
дворана; 
 
-културно-
уметничке 
институције 
града; 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-истрживање 
 
-посета 
концерту 
 
-писање 
музичке 
критике и кроз 
њу: 
-уочавање; 
 
-препознавање; 
 
-упоређивање; 
 
описивање;    
 
-разумевање; 
 
-доживљавање; 
 
-праћење; 

 
-процењивање 

-континуирано 
праћење напретка 
ученика; 
 

-праћење начина 
учешћа у 
активностима: 
прикупљању 
података, одбрани 
својих ставова, 
аргументовању, 
евалуирању, 
процени 
последица, 
квалитету 
постављених 
питања, 
проналажљењу 
везе међу појавама, 
навођењу примера, 
промени мишљења 
у  контакту са 
аргументима, 
разликовању 
чињеница од 
интерпретација, 
извођењу 
закључака, 
прихватању 
другачијег 
мишљења, 
примени наученог, 
предвиђању 
последица и 
давању креативних 
решења; 
-праћење и 
вредновање 
међусобне сарадње 
и решавања сукоба 
мишљења, 
помагању једних 
другима, 
испољавању 
иницијативе,  
превазилажењу 
тешкоћа ж; 
-такође, наставник 
прати  да ли 
показују критичко 
мишљењ или 
критицизам, 
креативности; 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

Именује: М.К. 1.2.1. музичке изражајне елементе, М.К. 1.2.2. извођачки састав,  М. К. 1.2.3. музичке жанрове,  М.К. 1.2.4. српски музички фолклор. 
М.К.1.4.1. направи музичке инструменте користећи предмете из окружења 
М.К.1.4.2. осмисли мање музичке целине на основу понуђених модела 
М.К. 1.4.3. изводи пратеће ритмичке и мелодијско-ритмичке деонице на направљеним музичким инструментима 
М.К. 1.4.4. учествуе у одабиру музике за дати жанровски и историјски контекст. 
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Средњи ниво 

Уученик уме да: 
-анализира повезаност М.К.2.1.1. музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музичком изражајношћу (на пример, брз темпо са живахним карактером), 
-М.К. 2.2.1. опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство опажених музичких елемената (на пример, узбуркана мелодија као резултат специфичног 
ритма, темпа, агогике, динамике, интервалске структуре) и М.К. 2.2.2. препозна структуру одређеног жанра; 

Напредни ниво 

-М.К. 3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког дела, М.К. 3.1.2. разуме историјске и друштвене околности настанка жанра 
и облика музичког фолклора, М.К. 3.1.3. критички и аргументовано образлаже свој суд и М.К. 3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком 
контексту (одређени музички поступак доводи у везу са жељеним ефектом); 
-М.К. 3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког дела; 
-ученик уме да анализира слушни пример и открије везу опажених карактеристика са: М.К. 3.2.1. структуралном и драматуршком димензијом звучног примера, М.К: 3.2.2 
жанровским и историјско-стилским контекстом звучног примера и М.К. 3.2.3. контекстом настанка и примене различитих облика музичког фолклора; 
-уме да М.К.3.3.1. изведе разноврсни музички репертоар певањем и свирањем као солиста и у школским ансамблима 
- уме да М.К. 3.4.1. осмишљава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге задате музичке инструменте, М.К. 3.4.2. импровизује и/или компонује мање музичке 
целине (ритмичке и мелодијске) у оквиру различитих жанрова и стилова и М.К. 3.4.3. осмисли музику за школску представу, приредбу или перформанс; 
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Предмет: цртање, сликање, вајање (СНА) Разред: 5. и 6. разред Фонд: 36 часова 

Обла
ст/Те
ма 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 Ц

рт
ањ

е 

12(6
+5+1

) 

На крају програмаученик ће бити у стању да: 
-црта креирајући линије различитих вредности 
комбиновањем материјала,угла и притиска 
прибора/материјала  
-црта према задатом моделу приказујући односе 
величина које опажа 
-илуструје причу,бајку,или песмуодабраном 
цртачком техником 
-изрази цртежом,сликом  и скулптуром 
машту,сећање,емоције,интересовања или утисак 
о уметничком делу 
-разликује цртачке,сликарске и вајарске 
технике,материјал и прибор 
 

Врсте линија  
Својства линија 
Линија као ивица 
тродимензионалног тела 
Врсте цртежа-грађење цртежа 
Цртачке технике и материјали 
Калиграфија и лепо писање 
 

-Компетенције за учење 
-Естетичке компетенције 
-Комуникација 
-решавање проблема 
-Рад са подацима и информацијама 
-Одговоран однос према здрављу 
-Одговоран однос према околини 
-Сарадња 
-Дигиталне компетенције 
-Предузимљивост и оријентација према 
предузетништву 
-Одговоран однос према демократском 
друштву 
 

Вербално-
монолошка 
Дијалошка 
Илустративно-
демонстративн
а 
Обрада 
Вежба 
Естетска 
анализа 

Уџбеник 
Репродукције 
уметничких 
дела 
Монографије 
Часописи 
Савремена 
наставна 
средства 

Уочавање 
Посматрање 
Цртање 
 

-однос према 
раду(довршав
а рад у 
договореном 
рокупоштује 
договорена 
правила 
понашања,сп
реман је да 
сарађује,уваж
ава туђу 
културу), 
-однос према 
себи 
,другима, 
Разумевање(р
азуме 
задатак,појмо
ве,визуелне 
информације)
, 
Повезивање(п
овезује и 
пореди 
познате и 
нове 
информације,
људе,места 
догађаје), 
Оргиналност(
оргиналан је 
у односу на 
туђе 
радове,оргин
алан је у 
односу на 
своје 
претходне 
радове), 
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С
ли

ка
њ

е 

12(6
+5+1

) 

--наслика ликовни рад према задатом или 
одабраном моделуприказујући тонове које опажа 
-чисти радну површину,простор и прибор,по 
завршетку сваког рада 
-учествује у активностима које доприносе 
добробити школе и локалне заједнице  
 

-Примарне,секундарне и 
терцијарне боје(феномен 
настанка боја, 
контраст боја,топле и хладне 
боје,хармонија боја,слојевито 
сликање танким и дебелим 
слојем боја) 
-улога боја у свакодневном 
животу и њихово деловање на 
човека  
-уметничко 
наслеђе:уметничка дела 
импресионизма,експресиониз
ма и средњовековне 
уметности 
 
 

-Компетенције за учење 
Естетичке компетенције 
-Комуникација 
-Решавање проблема 
-Рад са подацима и информацијама 
-Одговоран однос према здрављу 
-Одговоран однос према околини 
-Сарадња 
-Дигиталне компетенције 
-Предузимљивост  и оријентација према 
предузетништву 
-Одговоран однос према демократском 
друштву 

 
Вербално-
монолошка 
Дијалошка 
Илустративно-
демонстративн
а 
Обрада 
Вежба 
Естетска 
анализа 

Уџбеник 
Репродукције 
уметничких 
дела 
Монографије 
Часописи 
Савремена 
наставна 
средства 

Уочавање 
Посматрање 
Цртање 
Сликање 

организација 
композиције(
у складу са 
својом идејом 
примењује 
одговарајуће 
принципе  
компоновања 
 
 

В
ај

ањ
е 12(6

+5+1
) 

-обликује према моделу,фигуре од меког 
материјала,стилизујућу сложени облик 
-обликује у самосталном и тимском 
раду,скулптуре илиупотребне предмете од 
материјала за рециклажу 
-обликује стварне или имагинарне текстуре и 
облике одабраном цртачком ,сликарском  или 
вајарском техником 
-обликује употребне предмете,примењујући  
најмање једну хоби технику 

-Својства облика 
-Положај облика у простору-
планови и величине облика у 
простору 
Стилизовање облика 
Вајарске технике и 
материјали-вајање из 
лопте,тродимензионално 
обликовање,текстура у 
обликовању,рециклажни 
материјали 

-Компетенције за учење 
-Естетичке компетенције 
-комуникација 
-решавање проблема 
-рад са подацима и информацијама 
-одговоран однос према здрављу 
-одговоран однос према околини 
-сарадња 
-дигиталне компетенције 
-предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву 
-одговоран однос према демократском 
друштву 
 

Вербално-
монолошка 
Дијалошка 
Илустративно-
демонстративн
а 
Обрада 
Вежба 
Естетска 
анализа 

Уџбеник 
Репродукције 
уметничких 
дела 
Монографије 
Часописи 
Савремена 
наставна 
средства 

Уочавање 
Посматрањ 
Цртање 
Вајање  
Обликовање 
 

-вербално 
изражавање, 
употреба 
техника и 
средстава) -
самопроцена 
радова(верба
лна и писана 

-образлаже 
свој 
рад,знање, 
идеју, 
доживљај,емо
ције 
,истражује,пр
икупља  
информације,
поставља 
питања,предл
аже,труди се 
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Слободна наставна активности: Чувари природе Разред: V разред Фонд: 36 часова 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

П
О

Л
О

Ж
А

Ј И
 У

Л
О

ГА
 Ч

О
В

ЕК
А

 У
 П

РИ
РО

Д
И

 

 9 

Циљ наставе изборног предмета чувари природе 
јесте развијање функционалне писмености из 
области заштите животне средине, усвајање и 
примена концепта одрживог развоја и 
остваривање образовања о квалитету живота  
Задаци наставе предмета чувари природе су да 
ученици:  
развијају образовање за заштиту животне 
средине;  
развијају вредности, ставове, вештине и 
понашање у складу са одрживим развојем;  
развијају здрав однос према себи и другима;  
умеју да на основу стечених знања изаберу 
квалитетне и здраве стилове живота;  
примењују рационално коришћење природних 
ресурса;  
препознају изворе загађивања и уочавају 
последице;  
стичу способност за уочавање, формулисање, 
анализирање и решавање проблема;  
развијају радозналост, активно учествовање и 
одговорност;  
поседују развијену свест о личном ангажовању у 
заштити и очувању животне средине, природе и 
биодиверзитета. 

Основни појмови из области 
животне средине.  
Утицаји човека на животну 
средину.  
Концепт одрживог развоја.  
Природна равнотежа.  
Спровођење акција у заштити 
и очувању животне средине 
(мали пројекти).  
Вођење сопствене економије и 
економије природе (мали 
пројекти).  
Квалитетан и здрав стил 
живота (мали пројекти). 
 
 

Биологија - (улога човека у заштити и  
очувању животне средине )  
Информатика и рачунарство 
(статистичка обрада података) 

-дијалошко 
монолошка 
метода 
-групни облик 
рада 

- зидне слике 
- лабтоп 
- цд 

-рад ученика у 
групама 

- реакције 
ученика на 
заштиту 
животне 
средине 

П
РИ

РО
Д

Н
А

 Б
О

ГА
ТС

ТВ
А

 (Р
ЕС

У
РС

И
) 

И
 О

Д
РЖ

И
В

О
 К

О
РИ

Ш
Ћ

ЕЊ
Е 

 9 

Циљ наставе изборног предмета чувари природе 
јесте развијање функционалне писмености из 
области заштите животне средине, усвајање и 
примена концепта одрживог развоја и 
остваривање образовања о квалитету живота  
Задаци наставе предмета чувари природе су да 
ученици:  
развијају образовање за заштиту животне 
средине;  
развијају вредности, ставове, вештине и 
понашање у складу са одрживим развојем;  
развијају здрав однос према себи и другима;  
умеју да на основу стечених знања изаберу 
квалитетне и здраве стилове живота;  
примењују рационално коришћење природних 
ресурса;  
препознају изворе загађивања и уочавају 
последице;  
стичу способност за уочавање, формулисање, 
анализирање и решавање проблема;  
развијају радозналост, активно учествовање и 
одговорност;  
поседују развијену свест о личном ангажовању у 
заштити и очувању животне средине, природе и 
биодиверзитета. 

Природни ресурси (богатства) 
- дефиниција подела и значај. 
Обновљиви и необновљиви 
природни ресурси.  
Жива бића као природни 
ресурс.  
Одрживо коришћење ресурса. 
 

Географија - (географска дистрибуција 
природних ресурса на планети)  
Хемија - (хемијско порекло природних 
ресурса) 

-дијалошко 
монолошка 
метода 
-групни облик 
рада 

- цд 
- зидне слике 
 

-рад ученика у 
групама 

- реакције и 
активност 
ученика о 
здравом 
животу 
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И
ЗВ
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С
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Циљ наставе изборног предмета чувари природе 
јесте развијање функционалне писмености из 
области заштите животне средине, усвајање и 
примена концепта одрживог развоја и 
остваривање образовања о квалитету живота  
Задаци наставе предмета чувари природе су да 
ученици:  
развијају образовање за заштиту животне 
средине;  
развијају вредности, ставове, вештине и 
понашање у складу са одрживим развојем;  
развијају здрав однос према себи и другима;  
умеју да на основу стечених знања изаберу 
квалитетне и здраве стилове живота;  
примењују рационално коришћење природних 
ресурса;  
препознају изворе загађивања и уочавају 
последице;  
стичу способност за уочавање, формулисање, 
анализирање и решавање проблема;  
развијају радозналост, активно учествовање и 
одговорност;  
поседују развијену свест о личном ангажовању у 
заштити и очувању животне средине, природе и 
биодиверзитета. 
 

Појам, извори и врсте 
загађивања.  
Глобалне промене и глобалне 
последице.  
Глобално загревање и 
последице.  
Озонске рупе и последице.  
Смањење загађења од отпада. 
Рециклажа. 
 

Бииологија - (основни појмови у 
екологији)  
Хемија (хемијско порекло загађујућих 
материја) 

-дијалошко 
монолошка 
метода 
-групни облик 
рада 

- цд 
- лабтоп 
- зидне слике 
- модели 

-рад ученика у 
групама 

- реакције о 
врстама 
загађивања и 
озонским 
рупама и 
њихове 
последице 

БИ
О

Д
И

В
ЕР

ЗИ
ТЕ

Т 
- 

БИ
О

Л
О

Ш
К

А
 Р

А
ЗН

О
В
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Н

О
С

Т 
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Циљ наставе изборног предмета чувари природе 
јесте развијање функционалне писмености из 
области заштите животне средине, усвајање и 
примена концепта одрживог развоја и 
остваривање образовања о квалитету живота  
Задаци наставе предмета чувари природе су да 
ученици:  
развијају образовање за заштиту животне 
средине;  
развијају вредности, ставове, вештине и 
понашање у складу са одрживим развојем;  
развијају здрав однос према себи и другима;  
умеју да на основу стечених знања изаберу 
квалитетне и здраве стилове живота;  
примењују рационално коришћење природних 
ресурса;  
препознају изворе загађивања и уочавају 
последице;  
стичу способност за уочавање, формулисање, 
анализирање и решавање проблема;  
развијају радозналост, активно учествовање и 
одговорност;  
поседују развијену свест о личном ангажовању у 
заштити и очувању животне средине, природе и 
биодиверзитета 

Дефиниција и појам 
биодиверзитета.  
Угрожавање биодиверзитета.  
Нестајање врста и заштита. 
 

Географија - (распростирање биљних и 
животињских врста на планети Земљи и 
њихово нестајање) 

-дијалошко 
монолошка 
метода 
-групни облик 
рада 

цд 
- лабтоп 
- зидне слике 
- модели 

-рад ученика у 
групама 

- ангажовања 
о заштити и 
чувању 
животне 
средине 
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Слободна наставна активност: Чувари природе  Разред: VI разред Фонд: 36 часова 

Обл

аст/

Тем

а 

 

Трај. 

прогр.(бр

.часова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   

међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 

ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ

И 

ПРАЋЕЊЕ  

ОЦЕЊИВ.И 

ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 

диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

I 
О

др
ж

ив
ос

т,
 ж

ив
от

на
 

ср
ед

ин
а 

и 
ут

иц
ај

 ч
ов

ек
а 

IX 

мес. 

4 

-да ученици примењују образовање за 

заштиту и одрживост животне средине 

-узајамна повезаност живог 

света 

-утицај човека на одрживост 

животне средине 

-заштита и одрживост 

животне средине 

Биологија - (основни појмови 

екологије)  

 

Грађанско васпитање - (развијање 

правилних ставова о животној средини) 

-дијалошко 

монолошка 

метода 

-групни облик 

рада 

- зидне слике 

- лабтоп 

- цд 

-рад ученика у 

групама 

- реакције 

ученика на 

заштиту 

животне 

средине 

II
 О

дг
ов

ор
ан

 о
дн

ос
 п

ре
ма

 

од
рж

ив
ос

ти
 ж

ив
от

не
 с

ре
ди

не
 X,XI, 

XII 

мес.  

12 

-да знају да на основу стечених знања 

препознају и изаберу квалитетан и здрав стил 

живота 

-понашања која не нарушавају 

одрживост животне средине, 

заштиту од буке, комунална 

хигијена и рециклажа 

 

Биологија - (основни појмови 

екологије)  

 

Грађанско васпитање - (развијање 

правилних ставова о животној средини) 

-дијалошко 

монолошка 

метода 

-групни облик 

рада 

- цд 

- зидне слике 

 

-рад ученика у 

групама 

- реакције и 

активност 

ученика о 

здравом 

животу 

II
I 

О
дг

ов
ор

ан
  о

дн
ос

 п
ре

ма
 зд

ра
вљ

у 

I и II 

мес.  

8 

-правила понашања која доприносе очувању 

здравља и развијање здраствене културе 

-правила понашања о очувању 

здравља 

-органска храна, брза храна, 

потрошачка култура и 

здраствена култура 

 

Биологија - (систем органа за варење, 

значај правилне исхране)   

 

Грађанско васпитање - (развијање 

правилних ставова здравственој 

заштити)  

 

Физичко и здравствено васпитање - 

(утицај физичке активности на 

правилан раст и развој) 

-дијалошко 

монолошка 

метода 

-групни облик 

рада 

- цд 

- лабтоп 

- зидне слике 

- модели 

-рад ученика у 

групама 

- реакције о 

врстама 

загађивања и 

озонским 

рупама и 

њихове 

последице 
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IV
 О

дг
ов

ор
ан

 о
дн

ос
 п

ре
ма

 

ж
ив

от
ињ

ам
а 

 III и 

IV 

мес  

8 

-однос према животињама, кућни љубимци и 

брига о животињама 

-права животиња – опстанак 

који зависи од човека, 

угроженост домаћих 

животиња, огледних 

животиња и крзнашица 

Биологија - (систематика кичмењака)  

 

Грађанско васпитање - (развијање 

правилног односа према животињама и 

мерама заштите животиња) 

-дијалошко 

монолошка 

метода 

-групни облик 

рада 

цд 

- лабтоп 

- зидне слике 

- модели 

-рад ученика у 

групама 

- ангажовања 

о заштити и 

чувању 

животне 

средине 

V
 О

дг
ов

ор
ан

 о
дн

ос
 п

ре
ма

 

ра
зн

ов
рс

но
ст

и 
ж

ив
ог

 с
ве

та
 

 

 

V и 

VI 

мес.  

4 

-поседује иницијативу за активно 

учествовање и одговорност и потребу за 

личним ангажовањем у заштити и одржавању 

животне средине 

-заштићене биљке Србије, 

заштићене животиње Србије, 

посета резервату природе и 

обележавање дана планете и 

светског дана заштите 

животне средине 

Биологија - (основни појмови из 

екологије)  

Грађанско васпитање - (развијање 

правилних ставова о заштити природе) 

 

-дијалошко 

монолошка 

метода 

-групни облик 

рада 

цд 

- лабтоп 

- зидне слике 

- модели 

-рад ученика у 

групама 

- ангажовања 

о заштити и 

чувању 

животне 

средине 
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Предмет:  МОЈА ЖИВОТНА СРЕДИНА Разред: Седми Фонд часова: 36 

Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

ЕК
О

Л
О

Ш
К

И
 О

ТИ
С

А
К

 И
 О

П
С

ТА
Н

А
К

 

9 

– образложи избор теме/истраживања из области 
одрживог развоја, циљ и план рада користећи 
вештину јавног говора; 
– формулише истраживачки задатак; 
– планира ресурсе и управља њима, усмерен на 
достизање реалног циља; 
– прикупи, одабере и обради информације 
релевантне за истраживање, користећи поуздане 
изворе информација, наводећи извор и аутора; 
– прикаже и образложи резултате истраживања 
са 
аспеката очувања животне средине, 
биодиверзитета и здравља, усмено, писано, 
графички или одабраном уметничком техником; 
– користи ИКТ за комуникацију, прикупљање и 
обраду података и представљање резултата 
истраживања; 
– вреднује утицај својих навика у потрошњи 
ресурса и одлагању отпада; 
– учествује у акцијама које су усмерене ка 
заштити, 
обнови и унапређењу животне средине и 
одрживом 
развоју; 

Еколошки отисак. Биокапацитет. 
Еколошки дуг. Одрживи развој 
Еколошко право. 

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација 
Рад са подацима и 
информацијама 
Дигитална компетенција 
Решавање проблема 
Сарадња 
Одговорно учешће у 
демократском друштву 
Одговоран однос према 
здрављу 
Одговоран однос према 
околини 
Естетичка компетенција 
Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву 

-вербална  
 
-
демонстративна 
 
-индивидуално 
 
-групни рад 
 
-практичан рад 
 

-панои 
 
-презентације 
-разни извори 
повезани са 
темом 
-лап топ, 
пројектор 
-сала и сви 
реквизити у 
њој 
-природа и 
околина 
 

-практичан рад 
-рад са разним 
материјалима 
доступним 
-објашњења 
-разговори 
-упућивање на 
одређене 
садржаје 
-самостално 
истраживање 
садржаја 
-белешке 
-похвале 
-посматрање 
-вежбање 
 

праћење 
активности 
 
-исправљање 
грешака 
 
-упућивање  
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– образложи избор теме/истраживања из области 
одрживог развоја, циљ и план рада користећи 
вештину јавног говора; 
– формулише истраживачки задатак; 
– планира ресурсе и управља њима, усмерен на 
достизање реалног циља; 
– прикупи, одабере и обради информације 
релевантне за истраживање, користећи поуздане 
изворе информација, наводећи извор и аутора; 
– прикаже и образложи резултате истраживања 
са 
аспеката очувања животне средине, 
биодиверзитета и здравља, усмено, писано, 
графички или одабраном уметничком техником; 
– користи ИКТ за комуникацију, прикупљање и 
обраду података и представљање резултата 
истраживања; 
– вреднује утицај својих навика у потрошњи 
ресурса и одлагању отпада; 
– учествује у акцијама које су усмерене ка 
заштити, 
обнови и унапређењу животне средине и 
одрживом 
развоју; 
– повеже значај очувања животне средине са 
бригом о сопственом и колективном здрављу; 

Врсте отпада.  
Управљање отпадом. 
 Комунални отпад. 
Депонија. 

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација 
Рад са подацима и 
информацијама 
Дигитална компетенција 
Решавање проблема 
Сарадња 
Одговорно учешће у 
демократском друштву 
Одговоран однос према 
здрављу 
Одговоран однос према 
околини 
Естетичка компетенција 
Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву 

вербална  
 
-
демонстративна 
 
-индивидуално 
 
-групни рад 
 
-практичан рад 

 

-панои 
 
-презентације 
-разни извори 
повезани са 
темом 
-лап топ, 
пројектор 
-сала и сви 
реквизити у 
њој 
-природа и 
околина 

 

-практичан рад 
-рад са разним 
материјалима 
доступним 
-објашњења 
-разговори 
-упућивање на 
одређене 
садржаје 
-самостално 
истраживање 
садржаја 
-белешке 
-похвале 
-посматрање 
-вежбање 

 

праћење 
активности 
 
-исправљање 
грешака 
 
-упућивање  
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– образложи избор теме/истраживања из области 
одрживог развоја, циљ и план рада користећи 
вештину јавног говора; 
– формулише истраживачки задатак; 
– планира ресурсе и управља њима, усмерен на 
достизање реалног циља; 
– прикупи, одабере и обради информације 
релевантне за истраживање, користећи поуздане 
изворе информација, наводећи извор и аутора; 
– прикаже и образложи резултате истраживања 
са 
аспеката очувања животне средине, 
биодиверзитета и здравља, усмено, писано, 
графички или одабраном уметничком техником; 
– користи ИКТ за комуникацију, прикупљање и 
обраду података и представљање резултата 
истраживања; 
– вреднује утицај својих навика у потрошњи 
ресурса и одлагању отпада; 
– учествује у акцијама које су усмерене ка 
заштити, 
обнови и унапређењу животне средине и 
одрживом 
развоју; 
– повеже значај очувања животне средине са 
бригом о сопственом и колективном здрављу; 

Секундарне сировине: папир, уља у 
исхрани, текстил, 
пластика. 
Предности и недостаци поновне 
употребе добара и 
сировина. 
3Р правила. 

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација 
Рад са подацима и 
информацијама 
Дигитална компетенција 
Решавање проблема 
Сарадња 
Одговорно учешће у 
демократском друштву 
Одговоран однос према 
здрављу 
Одговоран однос према 
околини 
Естетичка компетенција 
Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву 

вербална  
 
-
демонстративна 
 
-индивидуално 
 
-групни рад 
 
-практичан рад 
 

панои 
 
-презентације 
-разни извори 
повезани са 
темом 
-лап топ, 
пројектор 
-сала и сви 
реквизити у 
њој 
-природа и 
околина 
 

-практичан рад 
-рад са разним 
материјалима 
доступним 
-објашњења 
-разговори 
-упућивање на 
одређене 
садржаје 
-самостално 
истраживање 
садржаја 
-белешке 
-похвале 
-посматрање 
-вежбање 
 

праћење 
активности 
 
-исправљање 
грешака 
 
-упућивање  
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– одговорно се односи према себи, сарадницима, 
животној средини и културном наслеђу; 
– користи језик и стил комуникације који су 
специфични за поједине научне и техничке 
дисциплине и чува језички идентитет; 
– сарађује у тиму, поштујући разлике у 
мишљењу 
и интересима, дајући лични допринос постизању 
договора и афирмишући толеранцију и 
равноправност у дијалогу; 
– критички процени сопствени рад и рад 
сарадника у групи. 
 

Извори енергије. 
Енергетска ефикасност. Обновљиви 
извори енергије. 
Предности и недостаци обновљивих 
извора енергије. 

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација 
Рад са подацима и 
информацијама 
Дигитална компетенција 
Решавање проблема 
Сарадња 
Одговорно учешће у 
демократском друштву 
Одговоран однос према 
здрављу 
Одговоран однос према 
околини 
Естетичка компетенција 
Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву 

вербална  
 
-
демонстративна 
 
-индивидуално 
 
-групни рад 
 
-практичан рад 
 

панои 
 
-презентације 
-разни извори 
повезани са 
темом 
-лап топ, 
пројектор 
-сала и сви 
реквизити у 
њој 
-природа и 
околина 
 

-практичан рад 
-рад са разним 
материјалима 
доступним 
-објашњења 
-разговори 
-упућивање на 
одређене 
садржаје 
-самостално 
истраживање 
садржаја 
-белешке 
-похвале 
-посматрање 
-вежбање 
 

праћење 
активности 
 
-исправљање 
грешака 
 
-упућивање  
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Предмет:  МОЈА ЖИВОТНА СРЕДИНА Разред: осми разред Фонд часова: 34 

Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

ЕКОЛ
ОШК

И 
ОТИ
САК 

И 
ОПС
ТАН
АК 
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– образложи избор теме/истраживања из области 
одрживог развоја, циљ и план рада користећи 
вештину јавног говора; 
– формулише истраживачки задатак; 
– планира ресурсе и управља њима, усмерен на 
достизање реалног циља; 
– прикупи, одабере и обради информације 
релевантне за истраживање, користећи поуздане 
изворе информација, наводећи извор и аутора; 
– прикаже и образложи резултате истраживања 
са 
аспеката очувања животне средине, 
биодиверзитета и здравља, усмено, писано, 
графички или одабраном уметничком техником; 
– користи ИКТ за комуникацију, прикупљање и 
обраду података и представљање резултата 
истраживања; 
– вреднује утицај својих навика у потрошњи 
ресурса и одлагању отпада; 
– учествује у акцијама које су усмерене ка 
заштити, 
обнови и унапређењу животне средине и 
одрживом 
развоју; 

Еколошки отисак. Биокапацитет. 
Еколошки дуг. Одрживи развој 
Еколошко право. 

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација 
Рад са подацима и 
информацијама 
Дигитална компетенција 
Решавање проблема 
Сарадња 
Одговорно учешће у 
демократском друштву 
Одговоран однос према 
здрављу 
Одговоран однос према 
околини 
Естетичка компетенција 
Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву 

-вербална  
 
-
демонстративна 
 
-индивидуално 
 
-групни рад 
 
-практичан рад 
 

-панои 
 
-презентације 
-разни извори 
повезани са 
темом 
-лап топ, 
пројектор 
-сала и сви 
реквизити у 
њој 
-природа и 
околина 
 

-практичан рад 
-рад са разним 
материјалима 
доступним 
-објашњења 
-разговори 
-упућивање на 
одређене 
садржаје 
-самостално 
истраживање 
садржаја 
-белешке 
-похвале 
-посматрање 
-вежбање 
 

праћење 
активности 
 
-исправљање 
грешака 
 
-упућивање  
 

УПРАВ
ЉАЊЕ 
ОТПАД

ОМ 

7 

– образложи избор теме/истраживања из области 
одрживог развоја, циљ и план рада користећи 
вештину јавног говора; 
– формулише истраживачки задатак; 
– планира ресурсе и управља њима, усмерен на 
достизање реалног циља; 
– прикупи, одабере и обради информације 
релевантне за истраживање, користећи поуздане 
изворе информација, наводећи извор и аутора; 
– прикаже и образложи резултате истраживања 
са 
аспеката очувања животне средине, 
биодиверзитета и здравља, усмено, писано, 
графички или одабраном уметничком техником; 
– користи ИКТ за комуникацију, прикупљање и 
обраду података и представљање резултата 
истраживања; 
– вреднује утицај својих навика у потрошњи 
ресурса и одлагању отпада; 
– учествује у акцијама које су усмерене ка 
заштити, 
обнови и унапређењу животне средине и 
одрживом 
развоју; 
– повеже значај очувања животне средине са 
бригом о сопственом и колективном здрављу; 

Врсте отпада.  
Управљање отпадом. 
 Комунални отпад. 
Депонија. 

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација 
Рад са подацима и 
информацијама 
Дигитална компетенција 
Решавање проблема 
Сарадња 
Одговорно учешће у 
демократском друштву 
Одговоран однос према 
здрављу 
Одговоран однос према 
околини 
Естетичка компетенција 
Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву 

вербална  
 
-
демонстративна 
 
-индивидуално 
 
-групни рад 
 
-практичан рад 

 

-панои 
 
-презентације 
-разни извори 
повезани са 
темом 
-лап топ, 
пројектор 
-сала и сви 
реквизити у 
њој 
-природа и 
околина 

 

-практичан рад 
-рад са разним 
материјалима 
доступним 
-објашњења 
-разговори 
-упућивање на 
одређене 
садржаје 
-самостално 
истраживање 
садржаја 
-белешке 
-похвале 
-посматрање 
-вежбање 

 

праћење 
активности 
 
-исправљање 
грешака 
 
-упућивање  
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– образложи избор теме/истраживања из области 
одрживог развоја, циљ и план рада користећи 
вештину јавног говора; 
– формулише истраживачки задатак; 
– планира ресурсе и управља њима, усмерен на 
достизање реалног циља; 
– прикупи, одабере и обради информације 
релевантне за истраживање, користећи поуздане 
изворе информација, наводећи извор и аутора; 
– прикаже и образложи резултате истраживања 
са 
аспеката очувања животне средине, 
биодиверзитета и здравља, усмено, писано, 
графички или одабраном уметничком техником; 
– користи ИКТ за комуникацију, прикупљање и 
обраду података и представљање резултата 
истраживања; 
– вреднује утицај својих навика у потрошњи 
ресурса и одлагању отпада; 
– учествује у акцијама које су усмерене ка 
заштити, 
обнови и унапређењу животне средине и 
одрживом 
развоју; 
– повеже значај очувања животне средине са 
бригом о сопственом и колективном здрављу; 

Секундарне сировине: папир, уља у 
исхрани, текстил, 
пластика. 
Предности и недостаци поновне 
употребе добара и 
сировина. 
3Р правила. 

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација 
Рад са подацима и 
информацијама 
Дигитална компетенција 
Решавање проблема 
Сарадња 
Одговорно учешће у 
демократском друштву 
Одговоран однос према 
здрављу 
Одговоран однос према 
околини 
Естетичка компетенција 
Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву 

вербална  
 
-
демонстративна 
 
-индивидуално 
 
-групни рад 
 
-практичан рад 
 

панои 
 
-презентације 
-разни извори 
повезани са 
темом 
-лап топ, 
пројектор 
-сала и сви 
реквизити у 
њој 
-природа и 
околина 
 

-практичан рад 
-рад са разним 
материјалима 
доступним 
-објашњења 
-разговори 
-упућивање на 
одређене 
садржаје 
-самостално 
истраживање 
садржаја 
-белешке 
-похвале 
-посматрање 
-вежбање 
 

праћење 
активности 
 
-исправљање 
грешака 
 
-упућивање  
 

ОБН
ОВЉ
ИВИ 
ИЗВО

РИ 
ЕНЕР
ГИЈЕ 

9 

– одговорно се односи према себи, сарадницима, 
животној средини и културном наслеђу; 
– користи језик и стил комуникације који су 
специфични 
за поједине научне и техничке дисциплине и 
чува 
језички идентитет; 
– сарађује у тиму, поштујући разлике у 
мишљењу 
и интересима, дајући лични допринос постизању 
договора и афирмишући толеранцију и 
равноправност у дијалогу; 
– критички процени сопствени рад и рад 
сарадника у групи. 
 

Извори енергије. 
Енергетска ефикасност. Обновљиви 
извори енергије. 
Предности и недостаци обновљивих 
извора енергије. 

Компетенција за 
целоживотно учење 
Комуникација 
Рад са подацима и 
информацијама 
Дигитална компетенција 
Решавање проблема 
Сарадња 
Одговорно учешће у 
демократском друштву 
Одговоран однос према 
здрављу 
Одговоран однос према 
околини 
Естетичка компетенција 
Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву 

вербална  
 
-
демонстративна 
 
-индивидуално 
 
-групни рад 
 
-практичан рад 
 

панои 
 
-презентације 
-разни извори 
повезани са 
темом 
-лап топ, 
пројектор 
-сала и сви 
реквизити у 
њој 
-природа и 
околина 
 

-практичан рад 
-рад са разним 
материјалима 
доступним 
-објашњења 
-разговори 
-упућивање на 
одређене 
садржаје 
-самостално 
истраживање 
садржаја 
-белешке 
-похвале 
-посматрање 
-вежбање 
 

праћење 
активности 
 
-исправљање 
грешака 
 
-упућивање  
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Предмет:Хор Разред: седми Фонд часова: 36 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 
ПРАЋЕЊЕ  ОЦЕЊИВ.И 

ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1. 

Изво
ђење 
музи

ке 

20 

- примењује правилну технику 
певања  
(правилно дисање, држање тела, 
артикулација), 
-кроз свирање и покрет развија 
сопствену координацију и 
моторику, 
искаже своја осећања у току 
извођења музике, 
-примењује принцип сарадње и 
међусобног подстицања у 
заједничком музицирању, 
- учествује у школским приредбама 
и манифестацијама, 
-користи могућности ИКТ-а у 
извођењу музике (коришћење 
матрица, караоке програма, аудио 
снимака...). 
 

 

-одабир и разврставање гласова, 
-вокална техника: вежбе дисањ и 
интонације, 
-рад на дикцији:јасан и разговетан изговор 
текста и правилно акцентовање речи, уз 
певање вокала на истој тонској висини у 
циљу изједначавања боје звука вокала и 
укупног хорског звука; 
-хорско распевавање и техничке вежбе, 
-интонативне вежбе и решавање појединих 
проблема из хорске партитуре 
(интервалски, хармонски, стилски), 
-музичка и психолошка обрада 
композиције: анализа текста са правилним 
акцентовањем (посебно обраћање пажње на 
изговор страних речи!) у складу са метрком 
музике, интерпретација смисла и значења 
текста песме): 
-увежбавање хорских деоница појединачно 
(на појединачним пробама се анализира 
нотни текст и усваја мелодија у 
фрагментима) и заједно (спајање деоница, 
ако је вишегласје у питању, уз инсистирање 
на агогичком, динамичком елементу, уз 
свесност о семантици текста коју треба 
уклопити са музиком) 
Композиције предвиђене за рад хор: 
-химна Светом Сави и државна химна, 
-М. Преторијус: Живела музика и Ј. Хајдн: 
Мир је свуда (канони), 
Ђ.Б.Перголези: Где је онај цветак жути, 
Златан Вауда: Мрави, 

-Дејан Деспић: Смејалица, 

М:Милојевић: Муха и комарац, 

Марко Тајчевић: Прва свита из Србије, 
Јелена Јоксимовић: Песма путује светом, 

-Хајде Јано, Густа ми магла, Јовано, 
Јованке, народне песме; 
Песме: Let`s twist again и What a wonderful 

world; 

-компетенција за 
целоживотно учење 

 

-комуникација 

 

-дигитална 
компетенција 

 

-решавање проблема 

 

-сарадња 

 

-естетичка 

 

-одговоран однос 
према  

здрављу 

 

-одговоран однос 
према околини 

 

-одговорно учешће у 
демократском друштву 

 

-предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву; 
 

-монолошка   

 

-дијалошка 

 

-метода 
демонстрације 

 

-метода 
показивања 

 

-метода рада са 
текстом 

 

-метода 
стваралачког 
рада 

 

-метода обраде 
песме по слуху, 
 

-индивидуал- 

ни рад 

 

-практичан рад; 
 

-креативна 
радионица 

 

-рад на пројекту; 
 

-текстовна 

 

-аудитивна: 
музички 
инструменти; 
 

-визуелна 
средства: 
плакати, 
панои, слике, 
мулти-

медијални 
компјутерски 
садржаји, 
фотографије и 
др. 
 

-аудио-

визуелна: лап –
топ и 
пројектор 

 

-концертне 
сале 

-певање песама; 
 

-свирање песама; 
 

-уочавање; 
 

-препознавање; 
 

-упоређивање; 
 

-музичко 
меморисање; 
 

-описивање;   
  

-разумевање; 
 

-доживљавање; 
 

-праћење; 
 

-процењивање; 

-посматрање ученичких 
активности: 
начина на који су ученици 
укључени у активности:  
способност за фино 
нијансирање динамике у 
извођењу музике, као и за 
музичку карактеризацију у 
складу са текстуалним 
смислом, као и метрички 
осећај ученика у 
ратличитим врстама 
тактова; 
анализа ученичких 
постигнућа у индивиду-

алном и заједничком 
музицира-њу; 
-упућивање на грешке и 
исправљање истих; 
-проценом практичног рада 
и 

уметничког и стваралач- 

ког 

ангажмана; 
-допринос ученика за време 
групног рада; 
-израда креативних 

задатака на одређену тему; 
-рад на 

пројекту 

(ученик даје ре-шење за 

неки проблем и 

одговара на конкретне 
потребе); 
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2.Слу
шање 

муизке 

 10 

-и идентификује врсту музичког 
стила и пореди га са основним 
карактеристикуштве- 

но-историјског периода;  
-и уочава извођачки састав, темпо, 
мелодијске и ритмичке 
карактеристике слушног примера; 
-опажене карактеристике повезује 
са музиком различитих стилских 
периода; 
-препознаје инструмент или групу 
према врсти композиције у оквиру 
датог музичког стила; 
-и објашњава  како је музика 
повезана са другим уметностима и 

областима ван уметности (музика и 
религија); 
-уочава везу између музике и 
текста-анализа, а код 
инструменталних дела на из- 

вођачки састав, изражајне 
могућности инструмената; 
- знања из различитих области 
повезује и користи их у функцији 
разумевања  слушаног дела; 
 -креативно и критички 
сагледавајући слушни пример; 
-уочава разлике и вредносно 
категоризује извођење исте 
композиције од стране различитих 
музичких ансамбала; 
- при слушању дeлa нспирисaних 
фoлклoрoм, свог и других нaрoдa 
уочава и описује различите 
садржаје, облике и карактер  
слушаних композиција. 

-елементи музичке изражајности: тeмпo, 
динaмика, тoнскe бoje 

различитих глaсoва и инструмeната; 
 

-слушање световне и духовне музике 
различитих стилских периода; 
 

-слушaњe вокалних, вoкaлнo-

иструмeнтaлних и инструмeнтaлних 

кoмпoзициja, дoмaћих и стрaних 
кoмпoзитoрa; 
 

-слушање дела традиционалне народне 
музике; 
 

-слушање песама и композиција које хор 
изводи: иста песма у извођењу различитих 
ансамбала; 
 

Композиције препоручене за слушање: 
 

Опере (избор)Петра Коњовића, 
Симфоније (избор) Василија Мокрањца, 
''Литургија Светог Јована Златоустог'' 
Станислава Биничког, 
''Херувимска песма'' Петра Иљича 
Чајковсског; 
Реквијем Волфганга Амадеуса Моцарта' 
-народне песме у извођењу различитих 
ансамбала-упоређивање 

-песме које изводи хор-самоевалуцаја; 

-компетенција за 
целоживотно учење; 

 

 

-комуникација 

 

 

-дигитална 
компетенција 

 

 

-решавање проблема 

 

 

-сарадња 

 

 

-естетичка 

 

 

-одговоран однос 
према  

здрављу 

 

 

-одговоран однос 
према околини; 

 

-одговорно учешће у 
демократском друштву 

 

-предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву; 
 

-монолошка   

 

-дијалошка 

 

-метода 
демонстра- 

ције 

 

-метода 
показивања 

 

-метода рада са 
текстом 

 

-метода 
стваралачког 
рада 

 

-метода обраде 
песме по слуху, 
 

-индивидуални 
рад 

 

-практичан рад; 
 

-креативна 
радионица 

 

  

-аудитивна:  музички инстру- менти; 
 

-аудио-визуелна: лап –топ и проје- ктор 

 

-помоћно-техни- чка: панои, табле; 
 

 

 

-концер- 

тне сале 

-свирање песама; 
 

-уочавање; 
 

-препознавање; 
 

-упоређивање; 
 

-музичко 
меморисање; 
 

-описивање; 
 

-разумевање; 
 

-доживљавање; 
 

-праћење; 
 

-процењивање 

-посматра-ње ученика, 
 

-процена доприноса раду у 
групи; 
 

-проценом практичног рада и уметничког и ствара- лачког ангажмана; 
 

-допринос ученика за време групног рада; 
 

-израда креативних задатака на одређену тему, 
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3. 

Музич
ка 

критик
а/Биог
рафије 
композ
итора 

и 
извођа

ча 

6 

-критички анализира своје и туђе 
извођење; 
– истражи и објасни шта је музичка 
критика и која је њена улога; 
– објасни и примени различите 
технике критичког мишљења; 
– самостално поставља питања 
везана за дату тему; 
– аргументовано искаже утисак о 
слушаним делима; 
– вербализује свој доживљај 
музике; 
– искаже свој доживљај музике 
кроз друге уметности. 
– критички просуђује утицај 
музике на здравље ; 
– разуме и користи 
интеркултурални дијалог 

– примењује различите врсте 
писмености (језичке, медијске, 
културне, научне...); 
– разуме концепт инклузије и 
осeтљив је према различитостима; 
– самостално анализира музичка 
дела, користећи научене технике 
критичког мишљења; 
-истражи биографије композитора 
и извођача; 
-упореди биографије различитих 
композитора и извођача 

-критички разматра различите 
интерпретације биографских 
података, указује на разлике и 
нетачности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-технике критичког мишљења. Дрво 
проблема. Дебата. Шест шешира. 
Мозгалица. Трибине; 
 

-вештине критичког мишљења: 
комуникација, сарадња, препознавање 
проблема, решавање проблема; 
 

-вештина постављања питања: меморијска, 
транслацијска, интерпретацијска, 
аналитичка, синтетичка, евалуацијска; 
 

-обликовање оригиналног мишљења; 
-музичка критика. Анализа композиције 

 

-критика биографских написа композиотра 
и извођача; 
 

-развијање способности и интересовања за 
целоживотно образовање. 
 

-компетенција за 
целоживотно учење 

 

-комуникација 

 

-дигитална 
компетенција 

 

-решавање проблема 

 

-сарадња 

 

-естетичка 

 

-рад са подацима и 
информацијама; 
 

-одговоран однос 
према околини 

 

-одговорно учешће у 
демократском друштву 

 

-предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву; 
 

-монолошка   

-дијалошка 

-метода рада са 
текстом 

-метода 
стваралачког 
рада 

-индивидуални 
рад 

-практичан рад; 
-креативна 
радионица 

-рад на пројекту 

-реаговање на 
одређене теме,  
-дискусије,  
-дебате, 
- играње улога,  
 -анализа 
информација, 
истраживање и 
анализа 
добијених 
резултата,  
-прављење 
досијеа, 
- вртлог идеја,  
-студије случаја, 
- промоције,  

 

 

 

 

 

 

 

-текстовна 

 

-аудитивна 

 

-аудио-

визуелна: лап –
топ и 
пројектор 

 

-помоћно-

техничка: 
панои, табле; 
 

-концертна 
дворана; 
 

-културно-

уметничке 
институције 
града; 

-истрживање 

 

-посета концерту 

 

-писање музичке 
критике и кроз 
њу: 
 

-уочавање; 
 

-препознавање; 
 

-упоређивање; 
 

-описивање;    
 

-разумевање; 
 

-доживљавање; 
 

-праћење; 
 

-процењивање; 
 

-континуирано праћење 
напретка ученика;-праћење 
начина учешћа у 
активностима: прикупљању 
података, одбрани својих 
ставова, аргументовању, 
евалуирању, процени 
последица, квалитету 
постављених питања, 
проналажљењу везе  међу 
појавама, навођењу 
примера, промени 
мишљења у  контакту са 
аргументима, разликовању 
чињеница од 
интерпретација, извођењу 
закључака, прихватању 
другачијег мишљења, 
примени наученог, 
предвиђању последица и 
давању креативних 
решења; 
-праћење и вредновање 
међусобне сарадње и 
решавања сукоба 
мишљења, помагању 
једних другима, 
испољавању иницијативе,  
превазилажењу тешкоћа; -
такође, наставник прати  да 
ли показују критичко 
мишљењ или критицизам, 
креативности; 

Образовни 
стандарди 

Основни 
ниво 

Именује: М.К. 1.2.1. музичке изражајне елементе, М.К. 1.2.2. извођачки састав,  М. К. 1.2.3. музичке жанрове,  М.К. 1.2.4. српски музички фолклор.М.К.1.4.1. направи музичке 
инструменте користећи предмете из окружењаМ.К.1.4.2. осмисли мање музичке целине на основу понуђених моделаМ.К. 1.4.3. изводи пратеће ритмичке и мелодијско-ритмичке 
деонице на направљеним музичким инструментимаМ.К. 1.4.4. учествуе у одабиру музике за дати жанровски и историјски контекст. 

Средњи ниво 

Уученик уме да:-анализира повезаност М.К.2.1.1. музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музичком изражајношћу (на пример, брз темпо са живахним 
карактером),-М.К. 2.2.1. опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство опажених музичких елемената (на пример, узбуркана мелодија као резултат специфичног 
ритма, темпа, агогике, динамике, интервалске структуре) и М.К. 2.2.2. препозна структуру одређеног жанра; 

Напредни 
ниво 

М.К. 3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког дела, М.К. 3.1.2. разуме историјске и друштвене околности настанка жанра и облика 
музичког фолклора, М.К. 3.1.3. критички и аргументовано образлаже свој суд и М.К. 3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком контексту 
(одређени музички поступак доводи у везу са жељеним ефектом);-М.К. 3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког дела;-ученик уме 
да анализира слушни пример и открије везу опажених карактеристика са: М.К. 3.2.1. структуралном и драматуршком димензијом звучног примера, М.К: 3.2.2 жанровским и 
историјско-стилским контекстом звучног примера и М.К. 3.2.3. контекстом настанка и примене различитих облика музичког фолклора;-уме да М.К.3.3.1. изведе разноврсни музички 
репертоар певањем и свирањем као солиста и у школским ансамблима- уме да М.К. 3.4.1. осмишљава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге задате музичке 
инструменте, М.К. 3.4.2. импровизује и/или компонује мање музичке целине (ритмичке и мелодијске) у оквиру различитих жанрова и стилова и М.К. 3.4.3. осмисли музику за 
школску представу, приредбу или перформанс; 
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Предмет: Уметност (СНА) Разред: 7. и 8. разред Фонд: 36 часова 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 Т

ра
ди

ци
он

ал
на

 в
из

уе
лн

а 
ум

ет
но

ст
 ш

ир
ом

 с
ве

та
 

12(6
+5+1

) 

На крају програмаученик ће бити у стању да: 
-образложи значај традиционалне визуелне 
уметности за идентитет народа и појединца 
-повеже  карактеристичан артефакт са 
континентом и културом којој припада 
-обликује ликовне радове са препознатљивим 
елементима одабране културе 
-опише одабрани продукт визуелних уметности 
и процес његове израде 
-пореди основне одлике  традиционалне 
визуелне уметности два или више народа 
-објасни значај културног наслеђа 
-објасни главне карактеристике традиционалне 
музике на простору Балкана  и Србије и њихов 
међусобни утицај 
 

Визуелна уметност народа 
Аустралије и Новог 
Зеланда(сликарство 
аустралијских 
Абориџина,традиционална 
тетоважа Маора) 
-Уметност америчких 
народа(тотем,керамика,ћилим
и,корпе) 
-Култура древне Индије,Кине 
и 
Јапана(градови,храмови,одећа
,писмо) 
-Уметност народа 
Африке(маске и штитови) 
-Словенска 
традиција(митологија,симбол
ика и орнаментика) 

-Компетенције за учење 
-Естетичке компетенције 
-Комуникација 
-решавање проблема 
-Рад са подацима и 
информацијама 
-Одговоран однос према 
здрављу 
-Одговоран однос према 
околини 
-Сарадња 
-Дигиталне компетенције 
-Предузимљивост и 
оријентација према 
предузетништву 
-Одговоран однос према 
демократском друштву 
 

Вербално-
монолошка 
Дијалошка 
Илустративно-
демонстративна 
Обрада 
Вежба 
Естетска анализа 

Уџбеник 
Репродукције 
уметничких 
дела 
Монографије 
Часописи 
Савремена 
наставна 
средства 

Уочава 
Посматра 
Цртања 
Слика 
Обликује 
Прикупља 
податке 
Сарађује 
Аргументује 
Примењује 
знање и вештине 
процењује 

-однос према 
раду(довршава рад 
у договореном 
рокупоштује 
договорена 
правила 
понашања,спреман 
је да 
сарађује,уважава 
туђу културу), 
-однос према себи 
,другима, 
-Разумевање 
(разуме задатак, 
појмове, визуелне 
информације), 
Повезивање(повезу
је и пореди познате 
и нове 
информације,људе,
места догађаје), 
Оргиналност(оргин
алан је у односу на 
туђе радове 
оргиналан је у 
односу на своје 
претходне радове), 
 



 

653 

Т
ра

ди
ци

он
ал

на
 м

уз
ич

ка
 у

м
ет

но
ст

 Б
ал

ка
на

  и
 С

рб
иј

е 
М

од
ер

но
 д

об
а 

и 
м
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24(12
11+1

) 

-прикаже елементе  прожимања традиционалне 
музике разлитих народа на простору Балкана на 
музичким примерима 
-презентује  традиционалну музику 
карактеристичну за различите крајеве Балкана  и 
Србије 
-прикаже начине очувања музичког културног 
наслеђа 
Објасни како савремене технологије утичу на 
развој музике 
-презентује начине промоције музичких дела и 
догађаја 
-прикаже примену музике у другим уметностима 
-истражи и објасни  шта је музичка критика и 
која је њена улога 
-аргументовано искаже утисак о слушаним 
делима 
-комуницира учтиво,јасно и аргументовано уз 
уважавање различитих мишљења,идеја и 
естетских доживљаја 
-проналази,самостално и у сарадњи са 
другима,релевантне податке и 
информације,користећи савремену технологију 
-учествује активно,према сопственим 
способностима и интересовањима у 
истраживачком и радионичком раду 
 

-Културно наслеђе(значај и 
улога) 
-Традиционална музичка 
уметност Балкана(основне 
карактеристике у односу на 
ентитет и међусобни 
утицаји,сличности и разлике) 
-Традиционалниа музика 
Србије 
(певање,свирање,обичаји 
обреди,ношња,кола,...) 
-Начини очувања културног 
наслеђа 
Модерно доба и музика 
-Савремене технологије и 
музика 
-маркетинг у музици 
-Примењена музичка 
уметност 
-музичка критика и интервју 
 

-Компетенције за учење 
Естетичке компетенције 
-Комуникација 
-Решавање проблема 
-Рад са подацима и 
информацијама 
-Одговоран однос према 
здрављу 
-Одговоран однос према 
околини 
-Сарадња 
-Дигиталне компетенције 
-Предузимљивост  и 
оријентација према 
предузетништву 
-Одговоран однос према 
демократском друштву 

 
Вербално-
монолошка 
Дијалошка 
Илустративно-
демонстративна 
Обрада 
Вежба 
Естетска анализа 

Уџбеник 
Репродукције 
уметничких 
дела 
Монографије 
Часописи 
Савремена 
наставна 
средства 

Упознаје 
прати  
истражује 
упознаје  
културно наслеђе 
Балкана и 
метничка  дела 
где се примењује   
музика  
Критички и на 
креативан начин 
износи своје 
мишљење о 
уметничким 
делима и 
културном  
наслеђу Балкана-
традиционалном 
и модерном 

-вербално 
изражавање, 
употреба техника 
и средстава) -
самопроцена 
радова(вербална и 
писана 

-образлаже свој 
рад,знање, 
идеју, 
доживљај,емоције 
ражује 
информације,поста
вља 
питања,предлаже,т
руди се,изводи 
закључке,сарађује 
са другим 
ученицима,решавај
у сукобе 
мишљења,показују 
креативност 
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Корективни педагошки рад Разред: од 5. до 8. разреда Фонд: 36 часова 

Теме Трај. 
прогр. 
(мес. и  
бр.час) 

ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 
ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

1.
У

по
зн

а
ва

њ
е 

уч
.с

а 
ра

до
м 

   
   4 
 
  IX 

 
-упознавање ученика са 
начином рада 

 
-одређивање индивидуалног стања на 
основу налаза лекара 

-вербална метода 
 
-објашњења  
 
-разговори 

  
 
-разговори 

 

2.
П

ос
те

пе
но

 
ув

ођ
ењ

е 
уч

. у
 р

ад
 и

 
ор

г. 
ра

да
 

 

 
 

16 
 

X 
XI 
XII 

I 
II 

 
 
-подстицање раста и 
развоја и утицање на 
правилно држање тела 

 
-уводне вежбе 
 
-јачање организма 
 
-развој снаге, брзине, издржљивости 

-вербална метода 
 
-демонстр. 
 
-активно вежбање 
 
-индивид. 

 
-струњаче 
 
-рипстол  
 
-палице 

 
-вежбање 

 
-посматрање 
 
-исправљање грешака 
 
-праћење 

3.
К

ор
ек

ти
вн

и 
ра

д 
и 

па
ће

њ
е 

ре
з.р

ад
а 

 

 
12 
 

II 
III 
IV 
V 

 
 
-развој 
гипкости,координације и 
осталих моторичких знања 
и умења 

 
 
-специфичне вежбе 
 
-контрола постигнућа и могућности 
ученика 

 
-индивид. рад 
 
-активно вежбање 
 
-демонстрац. 

 
-струњаче 
 
-атлетска стаза  
 
-шведски сандук  
 

 
-вежбање  
 
-тестирање 

-вођење белешки 
-посматрање 
-исправљање грешака 
-праћење 
 
 

4.
Ев

ал
уа

ци
ја

 и
 

су
ми

ра
њ

е 
ре

з.р
ад

а 

 
 
4 
 

VI 

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

 
-остваривање контакта са родитељима и 
терапеутима   (лекарима), који са 
ученицима раде у диспанзерима 

 
-разговори 
 
-објашњења 
 
-индив.рад 
 

 
-лекарски извештаји 
 
-лични картон ученика 

 
-анализа 
 
-разговори 
 
-предочавање напредка 
ученицима 

 
-праћење 
 
-селективно оцењивање 
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Час одељењског старешине ЧОС Разред: пети разред Фонд: 36 часова 

Тем. Трај. прогр. 
(мес. и  
бр.час) 

ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 
ПРАЋЕЊЕ И 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

Култура 
понашања 

IX  4 часа Упознавање ученика са 
правилима лепог 
понашашања у школи и ван 
ње. 
Избор одељенског 
руководства. 

Правила понашања у школи. 
Избор одељенског руководства. 
Кодекс понашања у школи –
Израда Кодекса. 
Ђаци путници- понашање у 
ђачком аутобусу. 
Припреме за једнодневну 
екскурзију. 

Монолошка, 
дијалошка, 
метода-екскурзија. 
Фронтални. 
Групни  

Хамер папир,паири 
А-4 формата 

Разговор.  
Групни рад –израда 
паноа -Кодекс 

Посматрање ученичких 
активности, понашања, 
реакција. Белешке о 
напредовању ученика. 

 
Васпитање за 
хумане односе 
међу половима 
 
 
 
 
 
 

X 4 часа Упознати децу са њиховим 
правима. Упознати ученике 
са физичким и психичким 
променама у пубертету.  
Упутити ученике у рад 
секција школе. 

Дечја права. 
Богатство различитости. 
Физичке промене и 
психолошки задаци у 
адолесценцији.Лична хигијена 
у пубертету. 
Опредељеност за ваннаставне 
активности. 

Монолошка, 
дијалошка, метода 
запажања и 
показивања. 
Фрнтални. 

Уџбеници. Разговор, посета 
медицинских радника. 

Посматрање ученичких 
активности, понашања, 
реакција. Белешке о 
напредовању ученика. 

Успех у школи 
 
 
 
 

XI 4 часа Разговарати са ученицима 
о начинима учења, како 
може да се побољша 
квалитет учења.  

Колико и како користимо 
рачунаре 
Мој успех на кварталу. 
Шта наставници мисле о нама. 
Споменари, дневници, 
лексикони... 

Монолошка, 
дијалошка, методе 
запажања и 
показивања. 
Фронтални, рад у 
групама. 

 Разговор, размењивање 
дневника, споменара. 

Посматрање ученичких 
активности, понашања, 
реакција. Белешке о 
напредовању ученика. 

Анализа успеха 
пред крај првог 
полугодишта. 

XII   4 часа Упућивање ученика у 
садржај образовног 
програма на телевизији. 
Анализа постигнутог 
успеха, са акцентом на 
оним садржајима који могу 
бити поправљени. 

Најтежи ми је предмет. 
Образовни програм на тв-у. 
Анализа успеха и владања пред 
полугодиште-јесмо ли болји у 
петом? 
Подела ђачких књижица. 

Дијалошка, 
монолошка, 
методе запажања 
и показивања. 
Фронтални. 

  Посматрање ученичких 
активности, понашања, 
реакција. Белешке о 
напредовању ученика. 

Свети 
Сава,школска 
слава. 
 
 
 
 
 
 

I   2 часа Разговор о проведеном 
школском распусту. 
Припреме за светосавску 
приреду. Информисање 
ученика о лику и делу 
светог Саве.Одлазак у 
биоскоп или музеј. 

Kако смо провели распуст. 
Свети Сава школска слава. 
Посета биоскопу( или музеју). 

Дијалошка, 
монолошка, 
методе запажања 
и показивања, 
метода екскурзија.  
Фронтални. 

Текстови о светом 
Сави.  

Разговор, одлазак у 
биоскоп или музеј, 
припрема представе. 

Посматрање ученичких 
активности, понашања, 
реакција. Белешке о 
напредовању ученика. 

 
Медицинска 
култура. 
Адаптација и 
соц.интеграција 
Слободно време. 
 
 
 
 
 

II   4 часа Неговање другарских 
односа међу ученицима. 
Истицање важности 
хуманости, поштовања, 
међусобне толеранције. 
Упутити ученике како 
квалитетно могу да испуне 
свој радни дан. 
Наглашавње важности 
опреза при коришћењу 
лекова.   

Kако се извинити кад си крив. 
Мој тајни пријатељ. 
Само нам лекар преписује 
лекове. 
Мој радни дан. 

Дијалошка, 
монолока, методе 
запажања и 
показивања. 

 Игра ``Мој тајни 
пријатељ``. Разговор са 
медицинским раднициа. 

Посматрање ученичких 
активности, понашања, 
реакција. Белешке о 
напредовању ученика. 

Односи међу 
половима. 
Припрема за 
8.март. 

III 
5 часoва 

Помоћи ученицима да 
осмисле интересантне 
поклоне мајкама, сестрама, 
бакама, наставницама... 

8. март- како упаковати 
поклон? 
Марка патика или друг. 
Која нова занимања знамо. 

Дијалошка, 
монолошка, 
методе запажања 
и показивања.  

 Прављење поклона, 
паковање, разговор са 
педагогом и психологом 
школе. 

Посматрање ученичких 
активности, понашања, 
реакција. Белешке о 
напредовању ученика. 



 

658 

ПО 
Заштита од 
насиља 

Истицати нематеријалне 
вредности изнад 
материјалних, и навести 
ученике да разумеју да су 
материјална богатства 
пролазног карактера. 
Објашеавати ученицима 
различита занимања, ко се 
чиме бави. 
Упознавање ученика са 
појмовима злостављања и 
занемаривања ,размена 
искустава  и рад на 
упознавању ученика са 
поступањем у оваквим 
случајевима 

Занемаривање и злостављање 
(1. део) 
Занемаривање и злостављање 
(2. део) или   
Како да савладам бес; 
Разговарајте са родитељима о 
насиљу у школи. 
 

 
 
Култура 
понашања. 
 
Успех на крају 
трећег квартала. 
Здр.васпитање 
 
 
 
 
 

IV 
3 часа 

Упућивање  ученике како 
се треба понашати на 
јавном месту, који су 
поступци примерени, а 
који не. Скренути пажњу 
ученицима на хигијенске 
навике, и да су у том 
узрасту довољно велики да 
сами брину о личној 
хигијени. 
Разматрање постигнутог 
успеха, шта се може 
поправити и на који начин. 

Културно понашање на јавним 
местима и у саобраћајним 
средствима. 
Анализа успеха- 3. квартал. 
Више мама не брине о мојој 
хигијени. 

Дијалошка, 
монолошка., 
методе запажања 
и показивања. 
Фронтални, рад у 
групама. 

 Разговор са педагогом и 
психологом. Прављење 
паноа.  

Посматрање ученичких 
активности, понашања, 
реакција. Белешке о 
напредовању ученика. 

 
Заштита од 
насиља 
 
 
 
 

V 
4 часа 

Скретање пажње 
ученицима на непримерено 
понашање у школи. 
Aнализирати промене у 
понашању. 

Спречимо несреће у школи. 
Силеџија у школском 
дворишту. 
Јесмо ли бољи у петом разреду. 
Посета биоскопу или 
позоришту. 

Дијалошка, 
монолошка, 
метода- 
екскурзија.  
Фронтални. 

 Одлазак у биоскоп или 
позориште. Разговор о 
постигнутом успеху. 

Посматрање ученичких 
активности, понашања, 
реакција. Белешке о 
напредовању ученика. 

Oсврт на 
протеклу 
школску годину. 

VI   
2/3/ часа 

Анализирати са ученицима 
успех на крају школске 
године. Шта је добро, шта 
треба да се поправи. 
Давање савета ученицима 
како да проведу слободно 
време током распуста: шта 
да читају, да погледају на 
телевизији, у биоскопу, на 
двд-у. 

Шта је све било добро у 
5.разреду. 
Бесометар. 
Подела ђачких књижица. 

Дијалошка, 
монолошка. 
Фронтални. 
Радионица 

Папир, оловке Разговор. Подела ђачких 
књижица. 

Посматрање ученичких 
активности, понашања, 
реакција. Белешке о 
напредовању ученика. 
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Час одељењског старешине ЧОС Разред: шести разред Фонд: 36 часова 

Месец Задаци Садржаји Активности 

IX 

-  кућни  ред  школе 
- развијање другарског односа међу ученицима 
- упознавање нових предмета и нових обавеза 
- упознавање са планираном екскурзијом 

Упознавање са кућним редом школе-Кодекс понашања 
Избор одељенског руководства. 
Нова школска година-нови предмети, нови наставници. 
Припреме за једнодневну екскурзију. 

- слушање 
- праћење 
- сарадња 
- дискусија 
-размена 

X 

- упознавање дечјих права 
- усвајање појма толеранција 
- утисци са екскурзије 
- развијање интересовања за ваннаставне активности 

Дечја права. 
Богатство различитости-толеранција 
Припрема  екскурзије 
Анализа изведене екскурзије. 
Укљученост у ваннаставне активности 

- слушање 
- праћење 
- сарадња 
- дискусија 
-радионице 

XI 
- развој одговорности према школским обавезама 
- утицај на развијање одговорности према себи и другима 
- навикавање ученика на сарадњу и међусобно поштовање 

Анализа успеха на првом кварталу. 
Дечаци /девојчице –колико смо добри другови? 
Понашање у ђачком аутобусу. 
Марка патика или друг. 

- слушање 
- праћење 
- сарадња 
- дискусија 
-размена 
-рефлексија 

XII 
- развијање свести о значају пријатељства 
- да ученици схвате као њихово понашање утиче на представу о одељењу 
- да ученици схвате да се труд и рад исплате 

Добар пријатељ или пријатељица. 
Имиџ одељења. 
Успех у учењу-анализа. 
Како треба учити. 

- слушање 
- праћење 
- сарадња 
- дискусија 
-размена 

I 

- развој љубави према уметности 
- да ученици прихвате традицију, историју и обичаје свог народа 
- развој свести о успеху и постигнућима 
-професионална оријентација и информисање 

Свети Сава. 
/Подела ђачких књижица./ 
Ретка занимања –тражена или не ? 

- слушање 
- праћење 
- сарадња 
- дискусија 
-презентација 
-рад на интернету 

II 

- развој свести о изгледу 
- да ученици схвате значај пријатељства 
- утицај на поправљање слабих оцена 
- развој свести о положају у заједници 

Одевање-униформисано да или не? 
Мој тајни пријатељ. 
Колико смо поправили негативних оцена? 
Шта да радим другови ме одбацују? 

- слушање 
- праћење 
- сарадња 
- дискусија 
-размена 

III 

- развој обазривости, пажње, поштовања 
- да ученици усвоје знања о болестима зависности и колико је здравље важно 
и драгоцено 
- упутити ученике као да заштите себе и друге 

8. март-може другачије. 
Шта су болести зависности (псих.)? 
Пушење или здравље? 
Кладите се на своја плућа. 

- слушање 
- праћење 
- сарадња 
- дискусија 
-радионица 

IV 

- учење културном понашању 
- учење о самозаштити и самопомоћи 
- прихватање одговорности за сопствена постигнућа 
 

Злостављање и занемаривање-Именујте насилничка понашања. 
Злостављање и занемаривање 2. део. 
Анализа успеха-III квартал. 

- слушање 
- праћење 
- сарадња 
- дискусија 
-радионоца 
-размена 

V 

- развој љубави према разредним друговима и одељењу 
- упознавање са друговима из разреда 
- помоћ при учењу и раду 
- увајање правила понашања у друштву 
-професионална оријентација и информисање 

Колико волим своје одељење? 
Рођендани у мом одељењу. 
Како поправити своје оцене? 
Колико нам се допадају занимања наших родитеља? 

- слушање 
- праћење 
- сарадња 
- дискусија 
-реални сусрет 

VI 
- успех и неуспех као последица рада ученика 
- сарадња при сабирању успеха и анализи укупног успеха 

Поправни испит је велика обавеза/Анализа успеха 
Подела ђачких књижица. 

- слушање 
- сарадња 
- дискусија 
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Час одељењског старешине ЧОС Разред: седми разред Фонд: 36 часова 

 

Тема 

 

 

 

месе
ц и  
бр. 
часо
ва 

 

 

ЗАДАЦИ 

 

 

САДРЖАЈ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ     АКТИВНОСТИ 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ Праћење 
и оцењив 

-У
во

д 
у 

се
дм

и 
ра

зр
ед

 

-М
ој

а 
пр

ав
а 

и 
ду

ж
но

ст
и 

  
-И

зб
ор

 р
ук

ов
од

ст
ва

 

-И
зб

ор
 с

ек
ци

је
 

  

 
 
IX  
4 
 
 

 
X 
4 
 
 

 
-.Самостално одлучивање ученика у 
избору руководства одељења 
-Неговање културе понашања на јавним 
местима и усмеравање 
 
-Упознавање ученика са правилима 
понашања у школи;новим премметима и 
наставницима 
-Договор о екскурзији и посетама 
-Оспособљавање ученика за вредновање 
и самовредновање одељења и  
појединца 
-Праћење и подстицање ученика на 
друштвене активности 
-.Изграђивање и унапређивање хуманих 
односа међу ученицима и способности 
прихватања различитости 
-Професионална оријентација-
самоспознаја 

 
-Избор одељенског руководства и представника за 
Ученички парламент 
-Нови предмети,нови професори,нови ученици 
-Понашање у ђачком аутобусу  
-Припреме за дводневну екскурзију 
-Дечја права 
-ПО-уводна радионица –прдстављање програма и 
портфолија 
-Анализа изведене екскурзије(самовредновање-анкета) 
-Укљученост у ваннаставне активности 

 
дијалошка, 
монолошка, 
текстуална 
 
фронтални, 
индивидуални,радион
ица 
 
 

 
 
часописи, 
одабрани 
текстови,радионичк
и материјали 

 
 
посматрање 
описивање, 
разговор, 
читање,групни 
рад,размена  

  
  
  

  
  
 А

нг
аж

ов
ањ

е 
уч

ен
ик

а,
 за

ин
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ре
со
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ст
 

-А
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ш
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-.М
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и 

ре
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и 
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а 
по

лу
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ш
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-П

он
аш

ањ
е 

у 
ш
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ли

   
 

 -
У

 м
ом

 д
ом

у 

 
 

XI 
4 

  
 
 
 
 
 

XII 
4 
 
 
 

 
-Сазнања и искуства из међуљудских 
односа 
-Развијање позитивног односа према 
раду 
-Анализирање постигнућа ученика 
-Оспособљавање ученика за вредновање 
и објективно процењивање постигнутих 
резултата 
-Праћење и разговор о понашању на часу 
и одмору у циљу превазилажења сукоба 
-Развијање свести о штетности алкохола 
-Подстицање на креативност и 
истраживање 
ПО-самоспознаја 

 
-Мој тип учења /радионица ПО/ 
-Анализа успеха на првом кварталу 
-Понашање на настави 
-Силеџија у школском дворишту 
-Моја прва чашица 
-У свету интерерсовања ,вештина и способности –
радионице 3,4 -ПО 
-Анализа успеха на крају првог полугодишта 
-Подела књижица 
 
 
 
  
 
 

 
 
дијалошка, 
монолошка, 
текстуална 
 
фронтални, 
индивидуални,радион
ица,групни  
 
 
 
 
 
 

 
 
часописи, 
одабрани 
текстови,радионичк
и материјал 

 
 
посматрање 
описивање, 
разговор, 
анализа, 
уочавање,размена  
 

-Ш
ко

лс
ки

 п
ра

зн
ик

  
-К

ак
о 

се
 п

он
аш

ам
о 

 -

.И
зо

ст
ан

ци
  
  

 -
.Б

ри
га

 о
 зд

ра
вљ

у 
 

 
I 
3 

  
 
 

.II 
4 

-.Богаћење културних потреба ученика и 
неговање културне традиције 
 
-Подстицање ученика на општу културу 
понашања и развијање толеранције 
 
-Развијање одговорности према 
обавезама 
 
 
-Сазнања о значају и очувању здравља  
 
 

-Св. Сава 
-Ужина у WC-у-зашто? 
-Шта замерамо једни другима? 
-Тешка реч извини 
-Скитња у време наставе 
-Зашто говоримо о СИДИ?(психолог) 
-Социјални аспекти СИДЕ?(психолог) 

 
дијалошка, 
монолошка, 
текстуална 
 
фронтални, 
индивидуални,радион
ица ,групни рад 
 
 

 
часописи, 
одабрани текстови, 
,радионички 
материјал 

 
посматрање 
описивање, 
уочавање, 
читање,размена 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

А
нг

аж
ов

ањ
е 

уч
ен

ик
а,

 за
ин

те
ре

со
ва

но
ст
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1.
М

еђ
ус

об
но

 о
пх

ођ
ењ

е 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

2.
М

от
ив

и 
за

 у
че

њ
е 

  
.М

еђ
ус

об
ни

 
од

но
си

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

2.
П

он
аш

ањ
е 

на
 ја

вн
им

 м
ес

ти
ма

 

 

 
 

III 
4 
 
 
 
 
 

 
IV 
3 

 
 

 
-Оспособљавање ученика за отворено 
изражавање емоција  
-Развијање сарадње међу ученицима и 
превазилажење конфликата 
-Развијање радних навика код ученика и 
подстицање ученика на унапређивање 
свог рада и учења. 
-Упознавање са узрасним променама 
-Подстицање жеље за дружењем и 
уважавањем пријатеља 
-Развијање навика културног понашања 
у школи и ван ње 

 
-Поштујемо родну равноправност у приватном и 
професионалном животу/радиониаца ПО/ 
 -Вршњачко злостављање-Не окрећи главу 
-Зашто учимо за оцену или нешто друго 
-Анализа успеха на трећем кварталу 
-Да ли можемо изгледати као барбике?/дијете,вежбе , 
здрава исхрана,анорексија/ 
-Како навијамо за нашу школу? 
-Посета музеју или сл. 

 
 
дијалошка, 
монолошка, 
текстуална 
 
фронтални, 
индивидуални,групни,
радионица 
 
 

 
 
часописи, 
одабрани текстови 
радионички 
материјал 
 

 
 
Посматрање, 
анализа, 
уочавање, 
радионица 
 
 
 
 

 -
А

тм
ос

фе
ра

 у
 о

де
љ

ењ
њ

у 
-А

на
ли

за
 р

ез
ул

та
та

  р
ад

а 
  
-

О
др

ас
та

њ
е 

  
-П

оп
ра

вн
и 

ис
пи

т 
  

V 
4 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
VI 
2 

-Вредновање свог одељења на основу 
понашања и резултата рада и залагање за 
унапређење  
-Предузимање мера за побољшање 
успеха одељења у целини и пружање 
помоћи појединцима  
-Развијање свести о значају учења и 
успеха у школи 
-Развијање сопствене личности и 
могућност избора 
-Развијање свести о значају учења и 
резултата рада 

 
-Како поправити оцене? 
-Ја мислим другачије. 
-Играонице и кладионице 
 -Поправни испит је велика обавеза 
-Анализа успеха и владања на крају школске године 
-Подела ђачких књижица 
 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
 
 
фронтални, 
индивидуални 
 
 

 
 
 
часописи, 
одабрани текстови 

 
 
 
посматрање 
описивање, 
разговор, 
анализа, 
уочавање 

             
Ангажова
ње 
ученика, 
заинтерес
ованост 
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Час одељењског старешине ЧОС Разред: осми разред Фонд: 36 часова 

Теме Трај.пр
ог. 

(мес.и 
бр.час) 

ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ И 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

К
ул

ту
ра

 
по

на
ш

ањ
а 

 и
 

ж
ив

љ
ењ

а 

IX
 и

 X
 м

ес
ец

   
  
  
 

3 
ча

са
  

Развијати културно понашање 
ученика у јавном превозу (школски 
аутобус, екскурзије) 

 

Припреме за дводневну екскурзију – понашање на 
путовању 

Анализа изведене екскурзије 

Понашање у аутобусу, (возу) 

Дијалошка, 
текстуална 
(анкетирање 
ученика), 
индивидуални, 
фронтални облик 
рада 

Анкетни 
листићи 

Разговор,  
писање, 
размена, 
дијалог 

Самовредновање 
ученика, 
праћење и 
белешке, 
реакције 
ученика 

П
ро

фе
си

он
ал

на
 о

ри
је

нт
ац

иј
а 

и 
ин

фо
рм

ис
ањ

е 

 1
0 

ча
со

ва
, о

кт
об

ар
 ,н

ов
ем

ба
р,

 
де

це
мб

ар
, ј

ан
уа

р,
 ф

еб
ру

ар
, м

ај
 

Оснаживање ученика за доношење 
самосталне одлуке о избору средње 
школе 

-Представљање програма ПО за 8.разред  
-Моја очекивања –колаж-рад са ученицима /родитељима 
/ЧОС /род.састанак 

-Поштујемо родну равноправност при избору занимања  
 -Припреме за реалне сусрете  
-Учење путем реалних сусрета -Документација за 
реалне сусрете 

-Рефлерксија о учењу у оквиру реалних сусрета 

-Моја одлука о школи и занимању  

-Мрежа школа у Срему  
-Страх од завршног испита 

Дијалошка, текст 
метода, 
демонстративна, 
радионички 
рад,фронтални,гр
упни  и 
индивидуални 
облик рада 

Брошуре, 
радионички 
материјал 

Дијалог,  
групни рад, 
индивидуални 
рад на 
материјалу, 
ликовно 
изражавање, 
размена,  
рефлексија 

 Реакције 
ученика, 
белешке          
 

 

 

  

Зд
ра

вс
тв

ен
о 

об
ра

зо
ва

њ
е 

уч
ен

ик
а 

  II
 М

ес
ец

 2
 ч

ас
а 

II
I 

М
ес

ец
 2

 ч
ас

   
   

4
 ч

ас
а 

Вршити здравствено образовање 
ученика 

“Дрога и ја” (радионице- психолог) Питања о 
сексуалности, емоционална и социјална зрелост и 
полност (психолог ) 

демонстративна, 
аудио-визуелна, 
фронтални и 
радионички 
/групни облик 
рада 

 Употреба диг 
.средстава –
филм, 
радионички 
материјали, 
текстови  

Размена, 
филм, 
игра улога  

Реакције 
ученика, 
белешке          
 

 

О
дн

ос
 у

че
ни

ка
 

пр
ем

а 
на

ст
ав

и 
и ва

нн
ас

та
вн

им
 

ак
ти

вн
ос

ти
ма

 
X

 
М

ес
ец

 
– 

1
 

ча
с,

 М
ај

-1
 ч

ас
 

2 
ча

са
 

Развијати правилан однос према 
школи, редовној настави и 
ваннаставној активности 

Укљученост у ваннаставне активности 

 

Информације о завршном испиту и упису у средње 
школе 

 

текст метода-рад 
на материјалу, 
анкета, 
фронтални и 
индивидуални 
облик рада 

Брошуре, 
анкетни 
листићи 

Разговор,  
рад на тексту, 
размена, 
дискусија, 
слушање  

Реакције 
ученика, 
белешке          
 

 

У
по

зн
ав

ањ
е 

уч
ен

ик
а 

са
 

ш
ко

лс
ки

м 
пр

ав
ил

ни
ко

м 
о 

ку
ћн

ом
 р

ед
у 

и 
де

чи
ји

м 
пр

ав
им

а 
уо

пш
те

, т
е 

пр
аћ

ењ
е 

њ
их

ов
ог

 п
ош

то
ва

њ
а 

С
еп

те
мб

ар
, о

кт
об

ар
 и

 
ко

нт
ин

уи
ра

но
-2

 ч
ас

а 
 

Упознати ученике са кућним редом 
школе,  пратити поштовање кућног 
реда и дечијих права 

Кућни ред школе 
Избор одељенског руководства и представника за 
Ученички парламент 

Монолошка, 
дијалошка, 
текст-метода, 
фронтални облик 
рада,гласање и 
избор 

Правилник о 
кућном реду 
 

Разговор, 
посматрање,  

Праћење 
понашања 
ученика и 
наставника, 
белешке, 
реакције 
ученика 
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П
ра

ће
њ

е 
и 

ан
ал

из
ир

ањ
е 

ус
пе

ха
 у

че
ни

ка
 у

 у
че

њ
у 

и 
вл

ад
ањ

у 

Н
ов

ем
ба

р,
 д

ец
ем

ба
р,

фе
бр

уа
р,

 
ап

ри
л,

 м
ај

, ј
ун

 –
 6

ча
со

ва
 

Пратити и анализирати успех ученика 
у учењу и владању током године 

Анализа успеха на 1. кварталу, анализа успеха на 1. 
полугодишту колико смо исправили негативних оцена 
(фебруар), анализа успеха на 3. кварталу, успех на крају 
шк.године, подела књижица и сведочанстава 

Дијалошка, 
фронтални и 
индивидуални 
облик рада 

Дневник рада, 
табела 
(графикон) 
успеха 

Разговор, 
цртање, 
посматрање 

 

 

 

 

   

 

             - II - 

О
бе

ле
ж

ав
ањ

е 
ва

ж
ни

х 
да

ту
ма

 

Ја
ну

ар
, м

ар
т,

 а
пр

ил
, 

фе
бр

уа
р-

 3
-4

  ч
ас

а 
 

Пригодним активностима обележити 
важне датуме 

Прослава Св. Саве 
Дан жена на другачији начин 
Дан школе /Дан заљубљених  

Дијалошка, текст 
метода, групни и 
индивидуални 
рад, аудио-
визуелна, 
практичан рад 

Слике, панои, 
муз.средства, 
коришћење 
компјутера 
(видео бим) 

Раговор, цртање, 
скупљање 
материјала, рад 
на уређењу 
школе и 
учионице и сл. 

      

 

 

 

             - II - 

А
да

пт
ац

иј
а,

пр
ев

ен
ци

ја
 н

ас
иљ

а 
 и

 
со

ц.
ин

те
гр

ац
иј

а 

С
еп

те
мб

ар
, м

ар
т,

 
фе

бр
уа

р 
– 

3 
ча

са
 

Развијати правилан однос ученика 
према животу, инсистирати на 
култури живљења и понашања 

Вршњачко злостављање-Мачо мен –за и против 
Натерали су ме .... 
Скитња у време наставе,играонице и кладионице 
Касно излажење –за и против  
 

Дијалошка, текст 
(анкентирање), 
демонстративна, 
групни, 
фронтални  и 
индивидуални 
рад 

Анкетни 
листићи, 
новински 
текстови 

Разговор, 
писање, цртање, 
читање, 
соц.експеримент  

Реакције 
ученика, 
самооцењивање  
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ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
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Драмска секција разреди: 5, 6, 7. и 8. Фонд часова: 36 

Обл
аст/
Тем
а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

(МЕТОДСКЕ НАПОМЕН ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

ЈЕ
ЗИ

Ч
К

А
 К

У
Л

Т
У

РА
 

12 

- теоријске основе за упознавање 
основних елемената глуме 

- бављење покретом 
- вежбе гласа, посета медијима  
       
 

-формирање групе и договор о раду; 
- oсновни појмови позоришне уметности; 
- посета позоришту, биоскопу; 
- разговор о одгледаној представи; 
- избор текста за драмску игру; 
-подела улога; 
-читачке и распоредне пробе. 

Ликовна култура, музичка култура, техничко 
и информатичко образовање 
 
ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ Познавање:  
Усмене и писане комуникације, 
Комуникације путем интернета и телефона; 
Уме јасно да искаже одређени садржај 
(усмено и писано )  Уважава саговорника 
 Изражава своје ставове и мишљења, 
осећања и вредности на позитиван и 
аргументован начин  Негује културу 
дијалога 

- вербално-
текстуална 
- 
демонстративн
а 
- игре улога 
- индивидуални 

- текстови 
- дечји 
часописи 
- школска 
лектира 

- читање и 
рецитовање 
- говорне игре 
- игре замене 
улога 

 

И
М

П
РО

В
И

ЗА
Ц

И
ЈА

 24 

- обједињавање стечених     
знања о жанровима и драми као 
о сценском делу, драматизација 
текстова и упознавање са 
основним елементима глуме и 
рада на сцени 
- развијање љубави према 
вредностима изражених у 
делима свих облика уметности 

 
- припрема програма за Светог Саву 
- пробе 
- обележавање Светог Саве 
- анализа рада секције у првом 
полугодишту 
-историја позоришта и драме 
-одабир текста за Дан школе 
-распоредне пробе 
-генерална проба 
- припрема за Дан школе 
- приредба за Дан школе 
-гледање телевизијске драме 
-писање сценских дела-драматизација 
- приредба за крај године 
-разматрање извештаја о раду секције, 
предлагање чланова секције за похвале и 
награде 

ВЕШТИНА САРАДЊЕ Конструктивно, 
аргументовано и креативно доприноси раду 
групе Доприноси постизању договора о раду 
заједничког рада  Активно слуша и поставља 
релевантна питања  Ангажује се у 
реализацији преузетих обавеза у оквиру 
групе 
ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ У 
ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ Активно 
учествује у животу школе  Поштује разлике  
Познаје др. културе и традиције  Развија 
толеранцију  Активно, компетентно и 
критички учествује у ДД  Излази на изборе 
ЕСТЕТСКА КОМПЕТЕНЦИЈА 
Подразумева прихватање важности 
креативности и естетских вредности у 
читавом низу медија и у свим уметностима 

експериментал
на 
- 
демонстративн
а 
- дијалошка 
- индивидуални 
и рад у пару 
- посматрање 
- експеримент 
- разговор 
- индивидуални 
и рад у групи 

- дидактичка 
средства 
- текстови 
- школска 
лектира 
- 
енцоклопедије 
- сви 
расположиви 
цртачки, 
сликарски и 
вајарски 
материјали 

- драмске игре 
- игре замене 
улога 
- нарација 
- драматизација 
- игре словних 
комбинација 

 

ПЛАН ПРОГАРАМ РАДА ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”, РУМА 

     ВРЕМЕ                                                                                                             САДРЖАЈ РАДА                                                                                                                                                                                   БРОЈ ЧАСОВА  
СЕПТЕМБАР -ФОРМИРАЊЕ СЕКЦИЈЕ И ДОГОВОР О РАДУ 

-ПЛАН РАДА ЗА ТЕКУЦУ ШК.Г. 
-ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ 
-ОСНОВНИ ПОЈМОВУ У РЕЦИТОВАЊУ 

1 
1 
1 
1 

ОКТОБАР -ГЛЕДАЊЕ ТВ ДРАМЕ ИЛИ СЛУШАЊЕ РАДИО-ДРАМЕ 
-РАЗГОВОР О ОДГЛЕДАНОЈ (ОДСЛУШАНОЈ) ДРАМИ 
-ИЗБОР ДРАМСКОГ ТЕКСТА ЗА ПРОСЛАВУ ШКОЛСКЕ СЛАВЕ СВ. САВЕ  
-ИЗБОР ТЕКСТОВА ЗА РЕЦИТОВАЊЕ ПОВОДОМ ШК СЛАВЕ И УЦЕШЋА НА ОПСТИНСКОЈ СМОТРИ РЕЦИТАТОРА 

1 
1 
1 
1 

НОВЕМБАР -ЧИТАЛАЧКА ПРОБА (РАД ЗА СТОЛОМ) 
-ЧИТАЛАЧКА ПРОБА (АНАЛИЗА ЛИКОВА) 
-ЧИТАЛАЧЦКА ПРОБА (ОСНОВНА ИДЕЈА) 
-ЧИТАЛАЧКА ПРОБА (ЧИТАЊЕ ПО УЛОГАМА) 

1 
1 
1 
1 

ДЕЦЕМБАР -РАСПОРЕДНА ПРОБА: ГРУПИСАЊЕ ЛИЦА И СТВАРИ НА СЦЕНИ 
-РАСПОРЕДНА ПРОБА: ВЕЖБАЊЕ ПОКРЕТА И ГЕСТОВА 
-РАСПОРЕДНА ПРОБА: СЦЕНСКЕ РАДЊЕ 
-РАСПОРЕДНА ПРОБА: ВЕЖБЕ РИТМА И ТЕМПА 

1 
1 
1 
1 

ЈАНУАР -ГЕНЕРАЛНА ПРОБА 
-УЧЕШЋЕ СЕКЦИЈЕ НА ПРОСЛАВИ ДАНА СВЕТОГ САВЕ 

1 
1 
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-АНАЛИЗА РАДА СЕКЦИЈЕ У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ 1 

ФЕБРУАР  -ИЗБОР ДРАМСКОГ ТЕКСТА ЗА ПРОСЛАВУ ШКОЛСКЕ СЛАВЕ СВ. САВЕ 
-ЧИТАЛАЧКА ПРОБА (РАД ЗА СТОЛОМ) 
-ЧИТАЛАЧКА ПРОБА (АНАЛИЗА ЛИКОВА) 
-ЧИТАЛАЧКА ПРОБА (ЧИТАЊЕ ПО УЛОГАМА) 

1 
1 
1 
1 

МАРТ -РАСПОРЕДНА ПРОБА: ГРУПИСАЊЕ ЛИЦА И СТВАРИ НА СЦЕНИ 
-РАСПОРЕДНА ПРОБА: ВЕЖБАЊЕ ПОКРЕТА И ГЕСТОВА 
-РАСПОРЕДНА ПРОБА: СЦЕНСКЕ РАДЊЕ 
-РАСПОРЕДНА ПРОБА: ВЕЖБЕ РИТМА И ТЕМПА 

1 
1 
1 
1 

АПРИЛ -ГЕНЕРАЛНА ПРОБА 
-УЧЕШЋЕ СЕКЦИЈЕ НА ПРОСЛАВИ ДАНА СВЕТОГ САВЕ 
- АНАЛИЗА ПОСТИГНУТИХ РЕЗУЛТАТА 
-ПОСЕТА ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ПОЛЕТАРАЦ“ 

1 
1 
1 
1 

МАЈ -СТВАРАЛАЧКИ ПИСМЕНИ РАД: ДРАМАТИЗАЦИЈА ОДАБРАНОГ ТЕКСТА 
- СТВАРАЛАЧКИ ПИСМЕНИ РАД: ДРАМАТИЗАЦИЈА ОДАБРАНОГ ТЕКСТА 
- СТВАРАЛАЧКИ ПИСМЕНИ РАД: ДРАМАТИЗАЦИЈА ОДАБРАНОГ ТЕКСТА 
-АНАЛИЗА ДРАМАТИЗАЦИЈЕ 

1 
1 
1 
1 

ЈУН -РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СЕКЦИЈЕ, ПРЕДЛАГАЊЕ ЧЛАНОВА СЕКЦИЈЕ ЗА ПОХВАЛЕ И НАГРАДЕ. 1 

                                                                                                 УКУПНО : 36 
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Предмет: Секција ОДБОЈКА Разред: 5, 6, 7. и 8. разред Недељни број часова: 1 

 

Обл
аст/
Тем

а 

СЕК
Ц-

ОДБ  

Трсј.п
рогр.(
бр.час
ова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1.
 О

дб
иј

ањ
е 

ло
пт

е 
пр

ст
им

а 
и 

че
ки

ће
м

 

  

 
7 

2+5 
 

IX 
X 
 

- задовољење примарних мотива ученика  и 
потребе за кретањем 

 

-У договору са предметним нставником 
ће се остварити корелација у виду 
коришћења примера из живота и 
навођењем паталеле међу градивом 
( физика, математка, биологија) 

-вербалне 
методе 
-демонстр. 
-практична 
активност 
 
-индивид. и у 
пару 

-одбојкашке  
лопте 
 
-мрежа за 
одбојку 
 
-терен за 
одбојку 

 
-разговори 
 
-вежбање 

-посматрање 
-похвале 
-праћење 
рада ученика 
-исправљање 
грешака 

2.
 С

ер
ви

с,
 п

ри
је

м
 с

ер
ви

са
 

   

 
7 

3+4 
 

X 
XI 
XII 

 

-развој и усавршавање прецизности 
-развој осећаја за простор и јачање мишића руку 

 

-У договору са предметним нставником 
ће се остварити корелација у виду 
коришћења примера из живота и 
навођењем паталеле међу градивом 
( физика, математка, биологија) 

 
-практична 
активност 
 
-рад у 
пару,индивид. 

-одбојкашке  
лопте 
-мрежа за 
одбојку 
 
-терен за 
одбојку 

 
-вежбање  
-активности у 
групи 
-практично 
вежбање 

-кориговање 
грешака 
-постављање 
отежавајућих 
околности 
-праћење 

3.
 Б

ло
к,

 с
м

еч
, т

ех
ни

ка
 

ди
за

ча
 

 
7 

3+4 
 

XII 
I 
II 

-развој и усавршавање прецизности и осталих 
моторичких знања,умења и навика  

 

-У договору са предметним нставником 
ће се остварити корелација у виду 
коришћења примера из живота и 
навођењем паталеле међу градивом 
( физика, математка, биологија) 

-индивидуал. 
 
-демонстрац. 
 
-вежбање 
 
-скокови 

-одбојкашке  
лопте 
-мрежа за 
одбојку 
 
-терен за 
одбојку 

-вежбање 
 
-скокови  
 
-поскоци 

-посматрање 
-активност 
ученика 

4.
 К

ом
би

на
ци

ја
 с

ви
х 

ел
ем

ен
ат

а 

 
5 

1+4 
 

II 
III 

-примена стечених спортско-техничкх и 
тактичких знања и умења кроз игру и такмичења  

 

-У договору са предметним нставником 
ће се остварити корелација у виду 
коришћења примера из живота и 
навођењем паталеле међу градивом 
( физика, математка, биологија) 

-вербална 
метода 
-активно 
вежбање 
-игра 
-фронтално, 
групно 

-одбојкашке  
лопте 
-мрежа за 
одбојку 
 
-терен за 
одбојку 

 
-увежбавање  
пређених 
елемената 
 
-комбиновање 
научених 
елемената 

 
-реакција 
ученика 
 
-упућивање 
 
-сугестије 
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5.
 Р

от
ац

иј
е,

 п
ра

ви
ла

, 
иг

ра
 

  

 
8 

3+5 
 

IV 
V 
VI 

 
 

-подстицање ученика за личном афирмацијом, 
групном идентификацијом као доприносом за 
бржом социјализацијом личности 

 

-У договору са предметним нставником 
ће се остварити корелација у виду 
коришћења примера из живота и 
навођењем паталеле међу градивом 
( физика, математка, биологија) 

 
-објашњења 
 
-самостално 
решавање 
проблемских 
ситуација 
-групни рад 
-фронтални рад 

 
-одбојкашке  
лопте 
-мрежа за 
одбојку 
 
-терен за 
одбојку 

 
-разговори 
 
-такмичарска 
игре 
 
-анализа 
 
-селективно 
оцењивање 

 
-игра 
 
-анализа 

6.
П

ро
ве

ра
  н

ив
оа

   
ос

тв
ар

ен
ос

ти
 

  

2 
 
 

 
-провера нивоа остварености циљева учења и 
постизања нивоа образовних стандарда кроз 
игру  
-оцењивање и вредновање 

-игра на мрежи 
-праћење и стварање слике о 
квалитету рада 

/// 

-објашњења 
 
-самостално 
решавање 
проблемских 
ситуација 
-групни рад 
-фронтални рад 

одбојкашке  
лопте 
-мрежа за 
одбојку 
 
-терен за 
одбојку 

-анализа 
 
-селективно 
оцењивање 

-игра 
 
-анализа 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво ФВ. 1.1.1. ФВ.1.1.2.  

Средњи ниво ФВ.2.1.1. ФБ.2.1.2. 

Напредни ниво ФВ.3.1.1. 
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Предмет: Програмерска секција Разред: 5, 6, 7. и 8. Фонд: 36 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ  САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце. 

У
П

О
ЗН

А
В

А
Њ

Е 
С

А
 М

И
К

РО
БИ

ТО
М

 

10 

Циљ програма је да  ученици  узраста између 10 
и 15 година  
добије нове прилике за развој критичког 
мишљења, решавања проблема и програмирања. 
Ученици ће:  
• открити неке могућности микробит уређаја;  
• саставити свој први програм за управљање 
светлећим диодама;  
• учитати програм у микробит уређај;  
• модификовати постојећа програмска решења; 
 
 

Увод у програм за коришћење 
микробит уређаја у 10 корак; 
Здраво микробит! ;Улази и 
излази ; Светлеће диоде и 
петље; Променљиве и обрада 
података; Звук   
;Радио ;Гранање и Булови 
оператори ; Додир као улаз; 
Израда произвољног програма  
 

Техника и технологија,музичка култура, 
ликовно, математика , физика, хемија. 

У договору а предметним наставницима 
ће се остварити хоризонтална 
корелација у виду коришћења примера 
из живота. Навођењем  паралеле међу 
градивом.  

 КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 
.-ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ 
-. РАД СА ПОДАЦИМА И 
ИНФОРМАЦИЈАМА  
-ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА  
-ВЕШТИНА САРАДЊЕ  
 
 

Учење путем 
открића. 
Метода 
разговора,посм
атрања 
,демонстрација. 
Практичан рад. 
Фронтални 
облик, рад у 
пару. 

Компјутер, 
таблет , 
микробит. 

На основу 
знања из 
претходних 
разреда из 
програмирања 
са часова 
информатике 
упознати 
ученике са 
могућношћу 
програмирања 
микробит 
уређаја. 

Похвале за 
успешно 
урађене 
задатке као и 
повратна 
информација 
колико је 
ученик 
успешан. 

П
РО

ЈЕ
К

Т
И

 

 

– самостално/тимски истражи и реши задати 
проблем у оквиру пројекта; 
– изради производ у складу са принципима 
безбедности на раду; 
– тимски представи идеју, потупак израде  
– процењује свој рад и рад других на основу 
постављених критеријума (прецизност, 
педантност и сл.). 

Проналажење информација, 
стварање идеје и дефинисање 
задатка. 
Самосталан/тимски рад на 
пројекту. 
Реализација пројекта. 
Представљање идеје, 
поступака израде и производа. 
Процена сопственог рада и 
рада других на основу 
постављених 
критеријума. 
 

Техника и технологија ;ликовна култура 

У договору а предметним наставницима 
ће се остварити хоризонтална 
корелација у виду коришћења примера 
из живота.   

 КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 
.-ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ 
-. РАД СА ПОДАЦИМА И 
ИНФОРМАЦИЈАМА  
-ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА  
-ВЕШТИНА САРАДЊЕ  
 

Метода 
разговора,демо
нстрације и 
практичног 
рада. 
Фронтални 
облик и рад у 
паровима; 
Групни рад. 
 

Компјутер, 
таблет, 
микробит 

Самосталан 
тимски рад на 
пројекту. 

Вредновање 
рада и 
коначног 
производа. 
Као и 
способност 
презентовањ
ња. 
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Предмет: секција  технике и технологије Разред: 5, 6, 7. и 8. Фонд:36 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ  САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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12 

Увежбати ученике да на основу 
готових модела или самостално 
израђених погоде циљ на 
различитим удаљеностима. 

Реглажа модела и 
ванбродских мотора у 
различитим условима 
примене 

МАТЕМАТИКA 
Кроз задатке ученике учити прцизности, цртњњу 
математичких облика. 
ФИЗИКА  
Повезиванје са механиком и  
енергетиком 
КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 
.-вештина комуникације 
-. рад са подацима и информацијама  
-решавање проблема  
-вештина сарадње  
-брига за здравље  
-предузетничка компетенција 

Метода 
разговора 
Метода 
посматрања 
Аудиовизуелна 
метода ( цд, двд, 
презентација...) 
Група ученика  
Рад у паровима 
Индивидуални 
рад 
 
 

Аутомодели 
Бродомодели 
Авио модели 
Ауто писте са 
различитим 
подлогама  
Базени (по 
могућности) 
 

Припрема ученика 
за такмичење уз 
важеће пропозиције 
удружења 
натавника ТО 
Србије 

Избор 
најбољих 
моделара и 
њихових 
замена за 
такмичење уз 
одеђене 
позитивне 
корекције 
оцена из 
основног 
предмета. 
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Увежбати ученике да самостално 
израђују макете по здатку, да 
нацртју и направе модел према 
задатку, , машина и енергетских 
постројења. 

Папирно моделарство, 
машине или механизми, 
енергетска решења ( 
израда техничке 
документације, израда 
модела, испитивање 
функционалности) 

МАТЕМАТИКA 
Кроз задатке ученике учити прцизности, цртњњу 
математичких облика. 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 
Разијати код ученика осећај за лепо 
ФИЗИКА  
Повезивање и претварање мерних јединиц, кроз 
практичне задатке 
КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 
.-вештина комуникације 
-. рад са подацима и информацијама  
-дигитална компетенција  
-решавање проблема  
-вештина сарадње  
-брига за здравље  
-еколошка компетенција  
-предузетничка компетенција 

Метода 
разговора, 
графичка 
метода, 
практичан рад. 
Рад у пару, 
индивидуални 
рад.  

Компјутер, 
материјали за 
израду макета. 

Израда макета и 
техничке 
документације 
према 
пропозицијама за 
такмичење из то. 

Рангирање 
ученика за 
општинско 
такмичење. 

С
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-Развијање саобраћајне културе 
ученика  
-Непосредна припрема за 
самостално учествовање у јавном 
саобраћају 

-научити ученике да препознају 
саобраћајну сигнализацију и њено 
значење (вертикална, 
хоризонтална, светлосна и жива 
сигнализација ) 
 
 

Копнени, водени и 
ваздушни саобраћај 
(инфраструктура).  
Регулација саобраћаја 
Саобраћајна правила и 
прописи 
 

 

МАТЕМАТИКA 
Кроз задатке ученике учити прцизности, цртњњу 
математичких облика. 
ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  
Спртност ученика, вожњ бицикл 
 
КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 
.-вештина комуникације 
-. рад са подацима и информацијама  
-дигитална компетенција  
-решавање проблема  
-вештина сарадње  
-брига за здравље  
-еколошка компетенција  

Фронтални 
облик рада 
Рад у паровима  
Индивидуални 
рад 
Аудио визуелна 
метода  
Метода 
самосталне 
презентације у 
PP 
Графичка 
метода 
 

Компјутер 
ДВД 
Слике, шеме 
 
 

Због средине и 
окружења највише 
пажње посветити 
друмском 
саобраћају, а 
посебно саобраћају 
пешака и 
бициклиста. 
Примена стечених 
знања у јавном 
саобраћају, али и 
критика уочених 
неправилности у не 
најављеним, 
односно 
изненадним 
посматрањима 

Провера 
стечених 
знања путем 
теста и 
демонстрациј
е на 
школском 
полигону.Ран
гирање 
ученика за 
општинско 
такмичење“ 
Шта знаш о 
саобраћају“. 
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ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 
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Предмет: Српски језик Циклус: Први Фонд часова: 200 

Облас
т/Тем

а 

 

Трај. 
прогр.
(бр.ча
сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1
. 
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м
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ањ
е 

100 

-Чита и пише штампаним словима ћирилице и 
латинице 
Употребљава велико слово на почетку реченице 
и писању личних имена људи 
Користи тачку на крају реченице 

Учење читања и писања; 
штампана слова ћирилице и 
латинице 

Вештина комуникације, познавање 
усмене и писане комуникације 
Вештина сарадње, учествује у раду 
групе и даје свој значајан допринос 
заједничкомраду 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад у 
групи 

Материјал за 
полазнике 
картице, 
речник,припр
емљени 
задаци, 
радови 
полазника 

Активно 
слушање, 
Читање 
,разговор, 
игра, 
евалуација 

Формативно 
писмено 
усмено,  
портфолио 
Андрагошка 
свеска 
наставника 

2
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30 

Одређује тему текста, главни догађај, време и 
место радње 
Схвата поруку, одговара на једноставна питања 
у вези са текстом 
Проналази информације у различитим изворима 
информисања 
Издваја непознате речи и изразе и уочава 
редослед догађаја 
Познаје основна начела вођења разговора 
Уме самостално да прича на задату тему, држи 
се теме 
Изводи једноставан закључак и износи свој став 
Препричава кратак једноставан текст 
Издваја основне информације и чињенице из 
говорног извора 
 

Препричавање садржаја текста, 
филмова, емисија 
Причање о догађајима и 
доживљајима из живота 
Уочавање главних ликова, 
њихових особина и поступака, 
Богаћење речника 
Уочавање хронолошког 
редоследа догађаја 
Схватање порука садржаних у 
тексту 

Вештина комуникације, познавање 
усмене комуникације 
Вештина сарадње кроз групни рад у 
циљу доприноса раду групе кроз 
презентацију продуката рад 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад у 
групи 

Материјал за 
полазнике 
картице, 
речник,припр
емљени 
задаци, 
радови 
полазника 

Активно 
слушање, 
Читање 
,разговор, 
игра, 
евалуација 

Формативно 
писмено 
усмено,  
портфолио 
Андрагошка 
свеска 
наставника 

3
. 

В
еш

ти
на

 
ко

м
ун

ик
ац

иј
еП

ис
а

но
 и

зр
аж

ав
ањ

е 

30 

-Пише кратку поруку,СМС; 
-Попуњава основне обрасце 
-Пише користећи кратке реченице једноставне 
структуре 
-Самостално саставља кратак једноставан текст 
-Користи скраћенице за мере ( метар, литар, 
килограм ) 

-попуњавање основних 
образаца, писање кратке 
поруке,СМС-а 
-описивање на задате теме 
блиске искуствима полазника 

Вештина комуникације, усмене и 
писмене 
Решавање проблема, проналази могућа 
решења и упоређује их, примењује 
изабрано решење у једноставним 
реалним ситуацијама 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад у 
групи 

Материјал за 
полазнике 
картице, 
речник,припр
емљени 
задаци, 
радови 
полазника 

Активно 
слушање, 
Читање.писање,
разговор, 
игра, 
евалуација 

Формативно 
писмено 
усмено,  
портфолио 
Андрагошка 
свеска 
наставника 

4.
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ат
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а 

и 
пр
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оп
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20 

 
-Препознаје именице и глаголе 
-Препознаје значење реченица, обавештајне, 
упитне, узвичне и облик, потврдни и одрични 

-именице и глаголи, 
упознавање 
-упознавање реченица по 
облику и значењу. 
-скраћенице за мере 
-писање великог слова 
-употреба тачке на крају 
реченице 
-писање основних и редних 
бројева 
 

Рад са подацима и информацијама, 
процењује поузданост информација и 
препознаје могуће грешке 
вештина комуникације усмене и 
писмене 
Вештина сарадње, доприноси раду 
групе 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад у 
групи 

Материјал за 
полазнике 
картице, 
речник,припр
емљени 
задаци, 
радови 
полазника 

Активно 
слушање, 
Читање,писање 
,разговор, 
игра 
 

Формативно 
писмено 
усмено 
портфолио 
Андрагошка 
свеска 
наставника 
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5
. 
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20 

-Препознаје песму, причу, басну, бајку и кратке 
народне умотворине 
-Уме да разликује прозни текст од текста у 
стиху 

-упознавање са песмама, 
бајкама  , причама, баснама и 
кратким народним 
умотворинама 
-уочавање и разликовање 
прозног текста од текста у 
стиху 

 
Вештина комуникације, изражава своје 
ставове и мишљења, осећања и 
вредности на позитиван и 
аргументован начин 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад у 
групи 

Материјал за 
полазнике 
картице, 
речник,припр
емљени 
задаци, 
радови 
полазника 

Активно 
слушање, 
Читање 
,разговор, 
игра, 
евалуација 

Формативно 
писмено 
усмено,  
портфолио 
андрагошка 
свеска 
наставника 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

 Чита текстове штампане ћирилицом и латиницом 
Разуме дословно значење текста  
Одговара на једноставна питања у вези са текстом 
Пише штампаним словима ћирилице и латинице дајући предност ћирилици 
Почиње реченицу великим словом и завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком 
Пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре 
Пише поруку и кратку белешку 
Препознаје врсте речи 
Разуме појам реченице, препознаје врсте реченица по значењу и облику 
Разликује прозни текст од текста у стиху 
Одређује главни догађај и ликове  
Одређује време и место радње у књижевно-унетничком тексту 

Средњи ниво  

Напредни ниво 

Изводи једноставне закључке у вези са текстом 
Раздваја битне од небитних информација у тексту; одређује след догађаја у тексту 
Уме да попуни једноставни образац са основним подацима о себи 
Пише кратак једноставан текст, честитку, позивницу 
Разликује приповедање од описивања и дијалога 
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Предмет: Математика Циклус: Први Фонд часова: 200 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1.
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50 

_прочита и запише бројеве и упореди их по 
величини 
-користи знаке за основне рачунске операције 
и изврши основне операције у скупу 
природних бројева 
-користи бројеве и бројевне изразе у 
једноставним реалним ситуацијама 
-рачуна вредност бројевног израза са две 
операције истог приоритета са и без 
калкулатора 

-читање, записивање и 
упоређивање природмих бројева 
-основне рачунске операцијемса 
природним бројевима 
 

Српски језик, језичка писменост, 
усваја нову терминологију 
Дигитална писменост, рад са 
подацима и информацијама 
 

Методе групног 
облика рада, 
индивидуални, 
фронтални рад у 
пару 

Материјал за 
полазнике, 
припремљени 
задаци, 
листови флип 
чарт папира 

Разговор, рад на 
припремљеном 
материјалу, 
игровне 
активности, 
евалуација 

 Портфолио, 
задаци за 
праћење 
напредовања 
полазника, 
Продукти 
полазника 
Андрагошка 
свеска 
наставника 

2.
Ра

зл
ом

ци
 и

 
пр

оц
ен

ат
 

10 

-прочита и запише разломак и препозна његов 
графички приказ 
-израчуна половину, четвртину и десетину 
неке целине 
-израчуна 10%, 20%, 25% и 50% неке 
величине 

- читање, записивање и 
графичко приказивање 
разломака облика а/б 
 
-израчунавање дела неке целине 

Дигитална писменост, рад са 
подацима и информацијама 
,анализира графичке приказе, уме 
да их чита и тумачи 

Методе групног 
облика рада. 
Вербална, 
Индивидуалаи, 
фронтални, рад у 
паровима 

Материјал за 
полазнике, 
припремљени 
задаци,листов
и флип чарт 
папира 

Разговор, рад на 
припремљеном 
материјалу, 
игровне 
активности, 
евалуација 

Портфолио, 
задаци за 
праћење 
напредовања 
полазника, 
Продукти 
полазника 
Андрагошка 
свеска 
наставника 

3.
 П

ри
м
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а 

бр
ој

ев
а 

и 
бр
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_прочита и запише бројеве и упореди их по 
величини 
-користи знаке за основне рачунске операције 
и изврши основне операције у скупу 
природних бројева 
-користи бројеве и бројевне изразе у 
једноставним реалним ситуацијама 
-рачуна вредност бројевног израза са две 
операције истог приоритета са и без 
калкулатора 
-прочита и запише разломак и препозна његов 
графички приказ 
-израчуна половину, четвртину и десетину 
неке целине 
-израчуна 10%, 20%, 25% и 50% неке 
величине 

Читање, записивање и 
упоређивање  пр, бројева 
Основне рачунске операције са 
природним бројевима 
-прочита и запише разломак и 
препозна његов графички 
приказ 
-израчунавање половине, 
четвртие и десетине неке целине 
 
 
-израчунавање 10%, 20%, 25% и 
50% неке величине 
 
-израчунавање дела неке целине 

Дигитална писменост, рад са 
подацима и информацијама 
,анализира графичке приказе, уме 
да их чита и тумачи 
 
 
Основне животне вештине, 
социјалне интеракције и сарадња са 
другима, вештина комуникације-
презентација рада групе 

Методе групног 
облика рада. 
Вербална, 
Демонстративна 
Индивидуалаи, 
фронтални, рад у 
паровима 

Материјал за 
полазнике, 
Листови флип 
чарт папира, 
Припр.  
задаци 

Разговор, рад на 
припремљеном 
материјалу, 
игровне 
активности, 
евалуација 

Портфолио, 
задаци за 
праћење 
напредовања 
полазника, 
Продукти 
полазника 
Андрагошка 
свеска 
наставника 

4.
 О

бл
иц

и 
и 

пр
ос

то
р 
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-именује и препозна геом. 
објекте у равни и простору,          препозна 
коцку и квадар и наведе њихове основне 
елементе 

Геометријски облици у равни и 
простору 
Обим троугла, квадрата и 
правоугаоника 
Површине квадрата и 
правоугаоника 
 

Дигитална писменост, рад са 
подацима и информацијама 
,анализира графичке приказе, уме 
да их чита и тумачи 
Решавање проблема, на конкретним 
предметима проналази могућа 
решења 
 
 

Методе групног 
облика рада. 
Вербална, 
Демонстративна 
Индивидуалаи, 
фронтални, рад у 
паровима 

Материјал за 
полазнике, 
Листови флип 
чарт папира, 
Припр.  
Задаци, 
модели геом. 
тела 

Разговор, рад на 
припремљеном 
материјалу, 
игровне 
активности, 
евалуација 

Портфолио, 
задаци за 
праћење 
напредовања 
полазника, 
Продукти 
полазника 
Андрагошка 
свеска 
наставника 
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5.
 М

ер
ењ

е 
и 

м
ер

е 

28 

Именује јединице за мерење дужине и 
површине и уме да их претвара 
-израчуна О троугла, квадрата и 
правоугаоника, 
-израчуна површину квадрата и 
правоугаоника 
-изрази одређену суму новца преко 
различитих апоена; 
-именује јединице за време;  
-изабере јединицу мере за одговарајућу 
запремину течности као и за мерење масе 
-примени мере у једноставним реалним 
ситуацијама 

Мерење и мере: 
Дужина , маса, запремина, 
површина, време и новац 

Дигитална писменост, рад са 
подацима и информацијама 
,анализира графичке приказе, уме 
да их чита и тумачи 
Решавање проблема, на конкретним 
предметима проналази могућа 
решења 
 
 

Методе групног 
облика рада. 
Вербална, 
Демонстративна 
Индивидуалаи, 
фронтални, рад у 
паровима 

Материјал за 
полазнике, 
Листови флип 
чарт папира, 
Припр.  
Задаци, 
модели геом. 
тела 

Разговор, рад на 
припремљеном 
материјалу, 
игровне 
активности, 
евалуација 

Портфолио, 
задаци за 
праћење 
напредовања 
полазника, 
Продукти 
полазника 
Андрагошка 
свеска 
наставника 

6.
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Именује јединице за мерење дужине и 
површине и уме да их претвара 
-израчуна О троугла, квадрата и 
правоугаоника, 
-израчуна површину квадрата и 
правоугаоника 
-изрази одређену суму новца преко 
различитих апоена; 
-именује јединице за време;  
-изабере јединицу мере за одговарајућу 
запремину течности као и за мерење масе 
-примени мере у једноставним реалним 
ситуацијама 

Мерење и мере: 
Дужина , маса, запремина, 
површина, време и новац 

Дигитална писменост, рад са 
подацима и информацијама 
,анализира графичке приказе, уме 
да их чита и тумачи 
Решавање проблема, на конкретним 
предметима проналази могућа 
решења 
 
 

Методе групног 
облика рада. 
Вербална, 
Демонстративна 
Индивидуалаи, 
фронтални, рад у 
паровима 

Материјал за 
полазнике, 
Листови флип 
чарт папира, 
Припр.  
Задаци, 
модели геом. 
тела 

Разговор, рад на 
припремљеном 
материјалу, 
игровне 
активности, 
евалуација 

Портфолио, 
задаци за 
праћење 
напредовања 
полазника, 
Продукти 
полазника 
Андрагошка 
свеска 
наставника 

7.
 О

бр
ад

а 
по

да
та

ка
 

10 

-Чита једноставне табееле, графиконе и 
дијаграме 
-Користи податке приказане графички или 
табеларно у решавању једноставних задатака 
и уме графички да представи дате податке 

Читање и тумачење графикона, 
табела и дијаграма 

Дигитална писменост, рад са 
подацима и информацијама 
,анализира графичке приказе, уме 
да их чита и тумачи 
Решавање проблема, испитује 
проблемску ситуацију и тражи 
различита могућа решења, прави 
дијаграм, табеле и сл. 
 
 

Методе групног 
облика рада. 
Вербална, 
Демонстративна 
Индивидуалаи, 
фронтални, рад у 
паровима 

Материјал за 
полазнике, 
Листови флип 
чарт папира, 
Припр.  
Задаци, 
модели геом. 
тела 

Разговор, рад на 
припремљеном 
материјалу, 
игровне 
активности, 
евалуација 

Портфолио, 
задаци за 
праћење 
напредовања 
полазника, 
Продукти 
полазника 
Андрагошка 
свеска 
наставника 

   Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

1.1.1. Чита и записује дати број и упоређује бројеве по величини 
1.1.2. Рачуна вредност бројевног израза са операцијама истог приоритета 
1.2.1.     Чита и записује разломак и препознаје његов графички приказ 
1.2.2.      Израчунава део неке целине 
1.3.1.      израчунава О троугла, О и Р квадрата и правоугаоника ако су подаци дати у истим мерним јединицама 
1.4.1.      Зна јединице за мерење дужине и површине и њихове односе 
1.4.2.      Зна коју јединицу да употреби за мерење масе и запремине течности и претвара их из већих у мање 
1.5.1       Користи податке приказане графички или табеларно у једноставним реалним ситуацијама 

Средњи ниво  

Напредни ниво 

2.1.1.     Рачуна вредност бројевног израза са и без калкулатора 
2.2.1.  Израчунава део неке целине и користи то у једноставним реалним ситуацијама 
2.3.1.  Зна да израчуна О и Р сложених фигура у равни када су подаци дати у истим мерним јединицама 
2.3.2.  Израчунава Р коцке и квадра када су исте мерне јединице 
2.4.1.  Претвара јединице за мерење дужине и површине у једноставним ситуацијама 
2.4.2.  Претвара јединице за мерење масе и запремине у једноставним реалним ситуацијама 
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Предмет: Енглески језик Циклус: Први Фонд часова: 50 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

П
оз

др
ав

љ
ањ

е 
и 

уп
оз

на
ва

њ
е 

2 

 
 
 
Циљ наставе енглеског језика 
у првом  циклусу ООО је 
оспособљавање одраслог зa 
елементарну комуникацију у 
свакодневним ситуацијама 
коришћењем енглеског језика. 
 
 
 
 
По завршетку првог циклуса 
одрасли ће бити у стању да: 
 
Рецептивне вештине 
(слушање и читање)   
 

• препозна значење 
једноставних свакодневних 
речи и израза уколико се 
говори разговетно и полако и 
ако се важне ствари 
понављају; 
•  

• препозна основни 
смисао веома једноставних и 
кратких исказа или питања у 
којима преовлађују 
интернационални термини (уз 
понављање читања, 
слушања); 
•  

• препознаје 
конкретне детаље и познате 
речи (на пример, називе и 
бројеве) у веома кратком 
тексту или директном 
обраћању (уколико се говори 

Обавезни садржаји 
Hello/ Hi/ Good morning. I am 
/Мy name is...This is, She is… 
What is your/her name?Nice to 
meet you. How are you? I’m 
fine, thanks. And you? 
Goodbye/ Bye/ See you 
Напредни садржаји 
Excuse me, can … I( leave)? 
Thank you very much. 
Sorry. Can you say it again, 
please. How do you do? 
Pleased to meet you. 

Корелација: српски језик језик, математика, 
дигитална писменост 
 

Начин развоја међупредметних компетенција 

Пројекти  - проблемски и истраживачки 
усмерена настава 

Уважавање иницијативе полазника у процесу 
учења и његове унутрашње мотивације и тиме 
стављање полазника у позицију субјекта, а не 
објекта, тј. главног носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или 
групни, може обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или више 
предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено 
учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој креативних 
приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина 
и компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта 
посла. 
Лични планови учења 

Полазници су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве лични план 
учења. Када прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да им се пружи прилика 
да искусе и увежбају само-процену и вршњачку 
процену. Овакво искуство је неопходно за 
припрему за целоживотно учење и директно 
доприноси развоју компетенције учити како се 
учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене на постизање 
заједничког циља, представља ефикасно средство 

Индивидуални рад, 
искуствено учење, 
рад у пару, рад у 
групи, истраживачки 
рад, вербална метода, 
демонстративна, 
учење откривањем, 
фронтални  

Текстови, 
плакати, слике, 
аудио-видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, говор, 
истраживање, 
читање, писање 

Ангажованост 
полазника, 
заинтересованост  
за учешће у 
различитим 
облицима рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 

Л
ич

ни
 п

од
ац

и 
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Обавезни садржаји 
Where are you from? Where do 
you live? I live… 
Where is (Belgrade)? It’s in 
(Serbia). Are you (a student)? 
What is your job? I am a 
(baker, taxi driver)… Are you 
married? 
Do you have a brother/ a sister? 

Индивидуални рад, 
искуствено учење, 
рад у пару, рад у 
групи, истраживачки 
рад, вербална метода, 
демонстративна, 
учење откривањем, 
фронтални 

Текстови, 
плакати, слике, 
аудио-видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, говор, 
истраживање, 

читање, писање 

Ангажованост 
полазника, 
заинтересованост  
за учешће у 
различитим 
облицима рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 

Је
дн

ос
та

вн
а 

уп
ут

ст
ва

 

3 

Обавезни садржаји 
Look! Write! Read! Listen! 
Open! Stop! Wait! No 
smoking! Go! Start! 
What does listen mean? Can 
you spell that, please? What is 
pomoć in English? What is this 
in English?  
Help me, please. I don’t 
understand. Sorry, I do not 
know. Thank you. 

Индивидуални рад, 
искуствено учење, 
рад у пару, рад у 
групи, истраживачки 
рад, вербална метода, 
демонстративна, 
учење откривањем, 
фронтални 

Текстови, 
плакати, слике, 
аудио-видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, говор, 
истраживање, 

читање, писање 

Ангажованост 
полазника, 
заинтересованост  
за учешће у 
различитим 
облицима рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 

Бр
ој

ев
и 

14 

Обавезни садржаји 
How old are you? I am 30. 
What is your phone number? 
What time is it? It’s 8 o’clock.  
How much is this? It is 50 
dinars/euros. 

Индивидуални рад, 
искуствено учење, 
рад у пару, рад у 
групи, истраживачки 
рад, вербална метода, 
демонстративна, 
учење откривањем, 
фронтални 

Текстови, 
плакати, слике, 
аудио-видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, говор, 
истраживање, 

читање, писање 

Ангажованост 
полазника, 
заинтересованост  
за учешће у 
различитим 
облицима рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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полако и разговетно или 
омогући понављање читања); 
 
 
Продуктивне вештине (говор 
и писање)   
 

• представи себе и 
одговори на једноставна 
питања којима се траже лични 
подаци; 
•  

• искаже разумевање 
или неразумевање 
саговорника; 
•  

• именује неке 
ствари из свог непосредног 
окружења (школа, кућа...); 
•  

• препише бројеве, 
слова, појединачне речи. 

Обавезни садржаји 
Who/What is this? This is/That 
is (name, my brother…) It’s a 
car/bus/book… 
I like/ don’t like/hate English/ 
pizza/ my job. 
What is in the bag? What 
colour is it? Is he/she/it…?  
He / She/ It is (big, small, long, 
short, young, old…). Does she 
have long hair/ blue eyes? 
Напредни садржаји 
It’s a shirt/ dress/ skirt/ 
coat/jacket/t-shirt/shorts… 
My shirt is blue. I wear blue 
jeans. I wear sandals in the 
summer.  
leg, hand, head, finger, hair, 
stomach, eyes, ears… 
What do you like doing (in the 
morning/evening)? 
 I like watching films/reading 
newspaper/sleeping. 
 When do you have lunch/ 
study English? What do you 
drink in the morning? 

за постизање академских и социјалних 
постигнућа. Оно полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за ученике; 
- се полазници разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу  (различито 
порекло, стилови учења, искуства, интересовања 
и аспирације – један исти приступ не може да 
одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број 
умова усмерава на исти проблем. 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава полазницима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и усвоје 
нове чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност посматрања и 
уочавања, развој логичног мишљења (анализа, 
синтеза, апстракција, генерализација), повезивање 
теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште 
подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања 
односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења 
личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 
Практично искуство 

Полазници зависно од својих интересовања и 
склоности стичу способност практичне примене 
знања и вештина стечених у школи. 

Индивидуални рад, 
искуствено учење, 
рад у пару, рад у 
групи, истраживачки 
рад, вербална метода, 
демонстративна, 
учење откривањем, 
фронтални 

Текстови, 
плакати, слике, 
аудио-видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, говор, 
истраживање, 
читање, писање 

Ангажованост 
полазника, 
заинтересованост  
за учешће у 
различитим 
облицима рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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Обавезни садржаји 
Can I have a sandwich/ soup/ 
pizza/coffee, please? 
Here you are. Anything else? 
An apple juice/a mineral 
water/milk/yogurt/an ice-
cream/a chocolate cake… 

Индивидуални рад, 
искуствено учење, 
рад у пару, рад у 
групи, истраживачки 
рад, вербална метода, 
демонстративна, 
учење откривањем, 
фронтални 

Текстови, 
плакати, слике, 
аудио-видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, говор, 
истраживање, 
читање, писање 

Ангажованост 
полазника, 
заинтересованост  
за учешће у 
различитим 
облицима рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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Основни ниво 

О1.EЈ.1.1.1. Препознаје основни смисао једноставних и кратких исказа уколико се изговарају полако и разговетно (поздрављање, извињење, захваљивање и сл.). 
О1.ЕЈ.1.1.2. Разуме лична питања која се полако саопштавају и брижљиво формулишу. 
О1.ЕЈ.1.1.3. Разуме једноставна и кратка упутства која прати визуелна помоћ (слике, покрет). 
О1.ЕЈ.1.2.1. Разуме кратка и једноставна писана упутства (1–3 речи), поруке и натписе    (ако садрже слике). 
О1.ЕЈ.1.2.2. Идентификује конкретне детаље у једноставним реченицама или веома кратким текстовима у којима преовлађују интернационални термини или речи у свакодневној употреби (уз 
понављање читања, ако је потребно). 
О1.ЕЈ.1.3.1. Пише личне податке (име, презиме, адреса, број телефона) у једноставним формуларима или кратком тексту са празнинама. 
О1.ЕЈ.1.3.2. Преписује бројеве, слова, речи, једноставне изразе. 
О1.ЕЈ.1.4.1. Представља себе и наводи основне личне податке. 
О1.ЕЈ.1.4.2. Поздравља, захваљује се и извињава. 
О1.ЕЈ.1.4.3. Показује разумевање или неразумевање саговорника на вербални или невербални начин (нпр. потврђује и негира, показује предмете или правац). 
О1.ЕЈ.1.4.4. Именује ствари из свог окружења. 

Средњи ниво  

Напредни 
ниво 

О1.ЕЈ.2.1.1. Разуме једноставна питања о блиским темама или краћа упутства која се полако саопштавају и брижљиво формулишу. 
О1.ЕЈ.2.1.2. Препознаје основни смисао или конкретне детаље (нпр. имена,  бројеве, боје,величину) у тексту или разговору који слуша, уколико се говори полако и разговетно. 
О1.ЕЈ.2.2.1. Схвата основни смисао и издваја тражену информацију из краћег, једноставног текста који говори о људима, стварима, свакодневним активностима и сл. 
О1.ЕЈ.2.3.1. Преписује/пише потребне информације (речи, реченице, бројеве, датуме). 
О1.ЕЈ.2.3.2. Пише кратке одговоре на једноставна писана питања. 
О1.ЕЈ.2.4.1. Уме да искаже своје потребе, допадање или недопадање. 
О1.ЕЈ.2.4.2. Тражи помоћ или указује на проблем у комуникацији (нпр. тражи да се нешто понови или појасни). 
О1.ЕЈ.2.4.3. Именује и даје кратак опис ствари из свог окружења (боја, величина, број). 
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Предмет: Дигитална писменост Први циклус Фонд: 50 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр.
(бр.ча
сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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16 
часова 

(8 
блоко

ва) 

- Полазник уме да укључи 
и искључи рачунар на 
безбедан начин, да се 
пријави на систем и 
покрене га 

- Користи алате за приказ 
и затварање прозора и 
мења величину прозора 

- Размењује податке изеђу 
рачунара и спољне 
меморије и преноси 
податке са оптичких 
медија на рачунар 

- Уме да креира и избрише 
фолдер и документа на 
радој површини 

- Чува документ на 
подразумеваној локацији 

- Штампа документ 

1.1 Електронски уређаји, 
дигитални податак 

1.2 Рачунар, софтвер и хардвер 
1.3 Делови рачунара и врсте 

рачунара 
1.4 Укључивање рачунара, 

пријава на систем, безбедно 
искључивање 

1.5 Руковање мишем, отварање и 
затварање докумената 

1.6 Прелазак између прозора, 
употреба алата за приказ и 
затварање прозора 

1.7 Структура имена документа, 
обележавање, именовање и 
чување документа на 
подразумеваној локацији 

1.8 Брисање документа и корпа за 
отпадке 

Дигитална писменост је логично интересантан 
партнер свим другим предметима ФООО, јер 
обезбеђује обиље информација, илустративне 
примере, мултимедијалне садржаје, и сл. 
Посебно се истиче корелација са следећим 
предметима: СРПСКИ ЈЕЗИК (у контексту 
уноса и обраде текста), ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (у 
контексту самог чина претраге на интернету), 
ОДГОВОРНО ЖИВЉЕЊЕ У 
ГРАЂАНСКОМ ДРУШТВУ и ОСНОВНЕ 
ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ (у контексту 
сервисних и административних информација, 
контаката са локалном самоуправом и 
активностима у локалној заједници).  
Начини развоја међупредметних компетенција: 

1. Групни и тимски рад-сарадничко 
учење кроз разне активности 
усмерене на постизање заједничког 
циља; 

2. Радионице-кроз задатке и проблемске 
ситуације, полазници заједно са 
менторима долазе до решења задатка 
или проблемске ситуације; 

3. Практично искуство-полазници из 
сопственог искуства проналазе 
смернице за решавање новонастале 
ситуације или проблема; 

Дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
илустративно-
демонстративн
а, визуелна, 
експериментал
на, тимски рад, 
индивидуални 
рад, радионице 

Материјал за 
полазнике, ЦД 
за полазнике, 
рачунар са 
пројектором, 
рачунари,през
ентације у 
ПП, слике, 
илустрације 

Посматрање, 
бележење, 
практична 
вежба, 
понављање, 
закључивање 

Портфолио и 
андрагошка 
свеска: 
заинтересова
ност 
полазника; 
кратке 
провере 
знања; 
белешке о 
полазнику; 
индивидуалн
и разговор са 
полазником; 
практични 
рад са 
полазником 
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26 
часова 

(13 
блоко

ва) 

- Полазник проналази 
жељену информацију на 
основу кључних речи 

- Приступа интернет 
страници на основу 
адресе 

- Приступа налогу 
електронске поште: чита, 
отвара придружени 
документ, шаље и креира 
е поруку (имејл) 

2.1    Шта је интернет? 
2.2    Садржаји на интернету 
2.3    Интернет страница и интернет 
презентација 
2.4    Приступање интернет 
страници на основу адресе, 
адресирање 
2.5    Приступање интернет 
страници на основу адресе, 
адресирање 
2.6    Основни упит за 
претраживање на интернету 
2.7    Основни упит за 
претраживање на интернету-
постављање упита 
2.8   Постављање упита за 
претраживање на интернету, 
тумачење резултата, безбедно 
претраживање 
2.9   Електронска пошта и интернет-
настанак 
2.10 Електронска пошта и интернет 
2.11 Структура адресе електронке 
поште 
2.12 Безбедно читање поруке 
2.13 Одговарање на поруку, слање 
нове поруке 
 

Дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
илустративно-
демонстративн
а, визуелна, 
експериментал
на, тимски рад, 
индивидуални 
рад, радионице 

Материјал за 
полазнике, ЦД 
за полазнике, 
рачунар са 
пројектором, 
рачунари, 
презентације у 
ПП, слике, 
илустрације 

Посматрање, 
бележење, 
практична 
вежба, 
понављање, 
закључивање 

Портфолио и 
андрагошка 
свеска: 
заинтересова
ност 
полазника; 
кратке 
провере 
знања; 
белешке о 
полазнику; 
индивидуалн
и разговор са 
полазником; 
практични 
рад са 
полазником 
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8 
часова 

(4 
блока) 

- Полазник бира језик за 
уност текста, те уноси 
текст у документ, креће 
се кроз њега и 
једноставно га уређује 
операцијама брисања, 
преписивања, копирања, 
лепљења 

- Подешава величину, боју 
и облик текста; користи 
алат за поравнање текста 

3.1   Унос текста, избор језика за 
унос текста 
3.2   Кретање кроз текст 
3.3   Брисање, преписивање, 
пребацивање и копирање текста 
3.4   Подешавање величине, боје и 
облика текста 

Дигитална писменост је логично интересантан 
партнер свим другим предметима ФООО, јер 
обезбеђује обиље информација, илустративне 
примере, мултимедијалне садржаје, и сл. 
Посебно се истиче корелација са следећим 
предметима: СРПСКИ ЈЕЗИК (у контексту 
уноса и обраде текста), ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (у 
контексту самог чина претраге на интернету), 
ОДГОВОРНО ЖИВЉЕЊЕ У 
ГРАЂАНСКОМ ДРУШТВУ и ОСНОВНЕ 
ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ (у контексту 
сервисних и административних информација, 
контаката са локалном самоуправом и 
активностима у локалној заједници).  
Начини развоја међупредметних компетенција: 

1. Групни и тимски рад-сарадничко 
учење кроз разне активности 
усмерене на постизање заједничког 
циља; 

2. Радионице-кроз задатке и проблемске 
ситуације, полазници заједно са 
менторима долазе до решења задатка 
или проблемске ситуације; 

3. Практично искуство-полазници из 
сопственог искуства проналазе 
смернице за решавање новонастале 
ситуације или проблема; 

Дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
илустративно-
демонстративн
а, визуелна, 
експериментал
на, тимски рад, 
индивидуални 
рад, радионице 

Материјал за 
полазнике, ЦД 
за полазнике, 
рачунар са 
пројектором, 
рачунари, 
презентације у 
ПП, слике, 
илустрације 

Посматрање, 
бележење, 
практична 
вежба, 
понављање, 
закључивање 

Портфолио и 
андрагошка 
свеска: 
заинтересова
ност 
полазника; 
кратке 
провере 
знања; 
белешке о 
полазнику; 
индивидуалн
и разговор са 
полазником; 
практични 
рад са 
полазником 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 
Полазник уме да користи рачунар за једноставне, свакодневне операције; уме да укључи, искључи рачунар, те се пријави на систем на безбедан начин; зна да покрене 
жељену апликацију или да пронађе одређену информацију која му је потребна. Полазник, такође, рукује информацијама и подацима; приступа унапред креираном налогу е 
поште; уме да прочита и пошаље електронску поруку и уноси текст, те се креће кроз њега. 

Средњи ниво 
Полазник уме да користи рачунар за једноставне, свакодневне операције; уме да укључи, искључи рачунар и безбедно се пријавни на систем; зна да покрене жељену 
апликацију или да пронађе одређену информацију која му је потребна. Полазник, такође, рукује информацијама и подацима; приступа унапред креираном налогу е поште, 
шаље, куца и чита електронске поруке; креира фолдере и документа и барата њима. 

Напредни ниво 
Полазник уме да користи рачунар за једноставне, свакодневне операције и савладао је основна подешавања радног окружења и једноставних програма за унос текста. 
Полазник уме да креира фолдер, именује га и обрише; да барата корпом за отпадке; користи лични налог е поште. 
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Предмет: Основне животне вештине Циклус: први циклус Фонд: 50+5* 

Облас
т/Тема 

 

Тра
ј. 
про
гр.(
бр.ч
асо
ва) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ  САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОС
ТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцирании индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

О
Д

ГО
В

О
РН

О
 Ж

И
В

Љ
Е

Њ
Е

: 
Зд

ра
вљ

е 

8+5*
часо
ва (5 
блок
ова) 

- Препознаје и примењује 
опште принципе здравог начина 
живота (превенције, контроле, 
вакцинације, личне и колективне 
хигијене, правилне исхране) 

1.1 Шта значи добро здравље? 
1.2 Димензије и дефиниције 
здравља 
1.3 Ризици по здравље 
1.4 Шта све утиче на здравље? 
1.5 Сарадња са здравственом 
установом или доктор у гостима Основне животне вештине су предмет 

који је интересантан за корелацију са 
другим предметима у оквиру ФООО. 
Посебно се издваја корелација са 
СРПСКИМ ЈЕЗИКОМ (у контексту 
попуњавања формулара, образаца, 
сналажења у простору, читања 
графикона, шема,упутстава, итд.), 
МАТЕМАТИКОМ (у контексту 
рачунања у свакодневно животу, 
гледања на сат, препознавања бројева, 
итд.), ДИГИТАЛНОМ 
ПИСМЕНОШЋУ (у контексту 
мултимедијалних материјала, 
презентација, претрага на интернету и 
разних савремених операција).  
Начини развоја међупредметних 
компетенција: 
1. Групни и тимски рад-
сарадничко учење кроз разне 
активности усмерене на постизање 
заједничког циља; 
2. Радионице-кроз задатке и 
проблемске ситуације, полазници 
заједно са менторима долазе до решења 
задатка или проблемске ситуације; 
3. Практично искуство-
полазници из сопственог искуства 
проналазе смернице за решавање 
новонастале ситуације или проблема; 

Дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
илустративно-
демонстративна; 
експериментална, 
групна; рад у 
пару; практично 
искуство 

Материјал за 
полазнике; 
рачунар са 
пројектором; 
презентације у 
ПП,;слике 

Посматрање, 
описивање, 
уочавање, 
бележење, 
истраживање 

Портфолио и 
андрагошка свеска: 
заинтересованост 
полазника; кратке, 
писмене провере; 
белешке; 
евидентирање; 
индивидуални 
разговор са 
полазником; 
саопштавање 
резултата 

О
Д

ГО
В

О
РН

О
 Ж

И
В

Љ
Е

Њ
Е

: 
П

ор
од

иц
а 

 6 
часо
ва (3 
блок

а) 

- Препознаје и 
идентификује основне 
карактеристике здраве и 
функционалне породице 

  2.1   Моја породица: снаге и 
слабости 
  2.2   Предности породичног живота 
  2.3   Обичне породице-
функционални и дисфункционални 
породични обрасци 
 
 

Дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
илустративно-
демонстративна; 
експериментална, 
групна; рад у 
пару; практично 
искуство 

Материјал за 
полазнике, ЦД 
за полазнике; 
рачунар са 
пројектором; 
презентације у 
ПП; слике 

Посматрање, 
уочавање, 
описивање, 
бележење, 
истраживање 

Портфолио и 
ансрагошка  
свеска: 
заинтересованост 
полазника; кратке, 
писмене провере; 
белешке, 
евидентирање; 
индивидуални 
разговор са 
полазником, 
саопштавање 
резултата 
полазнику 

О
Д

ГО
В

О
РН

О
 

Ж
И

В
Љ

ЕЊ
Е

: Ж
ив

от
не

 
си

ту
ац

иј
е 8 

часо
ва (4 
блок

а) 

- Препознаје изворе 
релевантних информација и начине 
долажења до њих; 
- Разуме визуелно 
представљање разних садржаја 
(шеме, скице, графиконе, и сл.) 
- Користи различите 
услуге савремених средстава и 
апарата (банкомате, телефоне, 
рачунаре, навигације, и сл.) 

3.1    Сналажење и орјентација у 
простору и времену уз помоћ 
савремених средстава и симбола 
3.2    Разумевање и читање графикона 
3.3    Сналажење на мапама 
3.4    Извори информисања 

Дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
визуелна, 
илустративно-
демонстративна, 
тимски рад, 
индивидуалан 
рад, практично 
искуство 

Материјал за 
полазнике, ЦД 
за полазнике, 
рачунар са 
пројектором; 
презентације у 
ПП; слике и 
илустрације, 
карте и мапе 

Посматрање, 
уочавање, 
описивање, 
бележење, 
истраживање, 
дедуктивно 
размишљање 

Портфолио и 
андрагошка свеска: 
заинтересованост 
полазника; кратке, 
писмене провере; 
белешке о 
полазнику; 
индивидуални 
разговор са 
полазником 

ГР
А

Ђ
А

Н
С

К
О

  
О

БР
А

ЗО
В

А
Њ

Е
: 

О
дг

ов
ор

но
 ж

ив
љ

ењ
е 

у 
гр

ађ
ан

ск
ом

 д
ру

ш
тв

у 

8 
часо
ва (4 
блок

а) 

- Препознаје значај 
поседовања неопходних личних 
докумената и увођења у грађанске 
евиденције 
- Препознаје врсте личних 
докумената и поступке њиховог 
добијања 

4.1    Лична документа 
4.2    Попуњавање уплатница и 
образаца за издавање личних 
докумената 
4.3    Како попунити различите 
обрасце и формуларе? 

Дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
визуелна, 
илустративно-
демонстративна, 
тимски и 
индивидуални 
рад, практично 
искуство 

Материјал за 
полазнике, ЦД 
за полазнике, 
рачунар са 
пројектором; 
презентације у 
ПП; слике 

Посматрање, 
уочавање, 
описивање, 
бележење, 
истраживање, 
запажање 

Портфолио и 
андрагошка свеска: 
заинтересованост 
полазника; кратке, 
писмене провере; 
белешке о 
полазнику; 
индивидуални 
разговор са 
полазником 
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П
РЕ

Д
У

ЗЕ
Т

Н
И

Ш
Т

В
О

: 
У

пр
ав

љ
ањ

е 
ли

чн
им

 
по

те
нц

иј
ал

ом
 и

 
м

ог
ућ

но
ст

им
а 8 

часо
ва (4 
блок

а) 

- Унапређује своје 
капацитете за остварење животних 
улога 
- Идентификује своје 
могућности, капацитете и 
интересовања за бављење 
одређеним пословима 
- Сачињава планове за 
своју личну и радну будућност 

5.1    Мапа с благом 
5.2    Листа обавеза 
5.3    Којим путем ићи? 
5.4    Анализа добијених одговора  

Основне животне вештине су предмет 
који је интересантан за корелацију са 
другим предметима у оквиру ФООО. 
Посебно се издваја корелација са 
СРПСКИМ ЈЕЗИКОМ (у контексту 
попуњавања формулара, образаца, 
сналажења у простору, читања 
графикона, шема,упутстава, итд.), 
МАТЕМАТИКОМ (у контексту 
рачунања у свакодневно животу, 
гледања на сат, препознавања бројева, 
итд.), ДИГИТАЛНОМ 
ПИСМЕНОШЋУ (у контексту 
мултимедијалних материјала, 
презентација, претрага на интернету и 
разних савремених операција).  
Начини развоја међупредметних 
компетенција: 

1. Групни и тимски рад-сарадничко 
учење кроз разне активности 
усмерене на постизање заједничког 
циља; 

2. Радионице-кроз задатке и 
проблемске ситуације, полазници 
заједно са менторима долазе до решења 
задатка или проблемске ситуације; 
3. Практично искуство-
полазници из сопственог искуства 
проналазе смернице за решавање 
новонастале ситуације или проблема; 

Дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
визуелна, 
илустративно-
демонстративна, 
тимски и 
индивидуални 
рад, практично 
искуство, 
радионице 

Материјал за 
полазнике, 
рачунар са 
пројектором; 
презентације у 
ПП; слике 

Посматрање, 
уочавање, 
бележење, 
истраживање, 
запажање 

Портфолио и 
андрагошка свеска: 
заинтересованост 
полазника; кратке, 
писмене провере; 
белешке о 
полазнику; 
индивидуални 
разговор са 
полазником 

П
РЕ

Д
У

ЗЕ
Т

Н
И

Ш
Т

В
О

: 
К

ре
ат

ив
но

ст
, 

ин
иц

иј
ат

ив
но

ст
 и

 
ин

ов
ат

ив
но

ст
 

6 
часо
ва (3 
блок

а) 

- Сачињава планове за 
своју личну и професионалну 
будућност 
- Уочава проблеме, трага 
за решењем и делује 
- Критички процењује 
једноставан свакодневни проблем 
и дефинише сопствену улогу у 
његовом решавању 

6.1    Уочавање проблема и потребе да 
се проблем реши и могуће идеје за 
решавање 
6.2    Синтеза идеја и поређење, 
идентификовање захтева и 
ограничења 
6.3    Проналажење најпогоднијег 
решења- предузимање акције за 
решавање проблема  

Дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
визуелна, 
илустративно-
демонстративна, 
тимски и 
индивидуални 
рад, практично 
искуство, 
радионице 

Материјал за 
полазнике; 
рачунар са 
пројектором; 
презентације у 
ПП; слике 

Посматрање, 
уочавање, 
бележење, 
истраживање, 
запажање 

Портфолио и 
андрагошка свеска: 
заинтересованост 
полазника; кратке, 
писмене провере; 
белешке о 
полазнику; 
индивидуални 
разговор са 
полазником 

П
РЕ

Д
У

ЗЕ
Т

Н
И

Ш
Т

В
О

: К
ри

ти
чк

о 
м

иш
љ

ењ
е 

и 
ре

ш
ав

ањ
е 

пр
об

ле
м

а 
у 

по
ро

ди
ци

, с
ус

ед
ст

ву
 и

 л
ок

ал
но

ј 
ср

ед
ин

и 

6 
часо
ва (3 
блок

а) 

- Критички процењује 
једноставан, свакодневни проблем 
и тражи сопствену улогу у 
његовом решавању 
- Унапређује своје 
капацитете за остваривање 
животних улога 
- Идентификује своје 
могућности, интересовања и 
склоности за бављењем одређеним 
пословима 

7.1   Животни стандард и потрошачка 
корпа 
7.2   Животни стандард и потрошачка 
корпа 
7.3   Уштеде у домаћинству 
7.4   Уштеде у домаћинству-након 
месец дана 

Дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
визуелна, 
илустративно-
демонстративна, 
тимски рад, 
индивидуални 
рад, практично 
искуство, 
радионице 

Материјал за 
полазнике; 
рачунар са 
пројектором; 
ЦД за 
полазнике; 
презентације у 
ПП; слике 

Посматрање, 
уочавање, 
бележење, 
евидентирање, 
истраживање, 
запажање 

Портфолио и 
андрагошка свеска: 
заинтересованост 
полазника; кратке, 
писмене провере; 
белешке о 
полазнику; 
индивидуални 
разговор са 
полазником 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

Полазник примењује превентивне мере заштите личног и колективног здравља; проналази информације важне за свакодневни живот из једноставних симболичких форми, те 
користи податке исказане у сложеним симболичким формама; употребљава средства за информационе технологије и апарате потребне за свакодневни живот поштујући 
неопходне процедуре поставља циљеве за унапређивање квалитета живота; планира активности којима се остварују дугорочни развојни циљеви на приватном и 
професионално плану; покреће активности за решавање проблема, користи иновативне идеје и критички се односи према добијеним информацијама. 

Средњи ниво 

Полазник примењује превентивне мере заштитте личног и колективног здравља, прихвата и поштује опште принципе здравог живота; проналази и диференцира 
информације од значаја за вакодневни живот из симболичких форми, те их користи у комплекснијим симболичким формама; употребљава и рукује средствима и апаратима 
информационих технологија пратећи неопходне процедуре поставља циљеве за константно унапређивање квалитета живота; планира активности којима се остварују 
дугорочни развојни циљеви на приватном и професионалном плану; покреће самостално активности за решавање проблема и проблемских ситуација; користи иновативне 
идеје и критички се односи према добијеним информацијама. 

Напредни ниво 
Полазник разуме значај превентивних мера за заштиту личног и колективног здравља; разликује функционалне и дисфункционалне породичне обрасце; разуме неопходност 
поседовања личних докумената за остваривање људских и грађанских права; познаје личне потенцијале за остваривање различитих улога у приватном и професионалном 
животу, као и стратегије критичког мишљења у решавању различитих проблема.  

*Часови који се остварују у сарадњи са социјалним партнерима у јединици локалне самоуправе 
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Предмет: Српски језик, допунска настава Циклус: Први циклус Фонд: 28 часова 

Облас
т/Тем

а 

 

Трај
. 

про
гр.(
бр.ч
асов
а) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

П
оч

ет
но

 о
пи

см
ењ

ав
ањ

е 

8 

-Чита и пише штампаним словима ћирилице и 
латинице 
Употребљава велико слово на почетку реченице и 
писању личних имена људи 
Користи тачку на крају реченице 

Учење читања и писања; 
штампана слова ћирилице и 
латинице 

Вештина комуникације, познавање 
усмене и писане комуникације 
Вештина сарадње, учествује у раду 
групе и даје свој значајан допринос 
заједничкомраду 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад у 
групи 

Материјал за 
полазнике 
картице, 
речник,припр
емљени 
задаци, 
радови 
полазника 

Активно 
слушање, 
Читање 
,разговор, 
игра, 
евалуација 

Формативно 
писмено 
усмено,  
портфолио 
Андрагошка 
свеска 
наставника 

У
см

ен
о 

из
ра

ж
ав

ањ
е 

и 
ра

зу
м

ев
ањ

е 
пр

оч
ит

ан
ог

 

5 

Одређује тему текста, главни догађај, време и 
место радње 
Схвата поруку, одговара на једноставна питања у 
вези са текстом 
Проналази информације у различитим изворима 
информисања 
Издваја непознате речи и изразе и уочава редослед 
догађаја 
Познаје основна начела вођења разговора 
Уме самостално да прича на задату тему, држи се 
теме 
Изводи једноставан закључак и износи свој став 
Препричава кратак једноставан текст 
Издваја основне информације и чињенице из 
говорног извора 
 

Препричавање садржаја 
текста, филмова, емисија 
Причање о догађајима и 
доживљајима из живота 
Уочавање главних ликова, 
њихових особина и 
поступака, 
Богаћење речника 
Уочавање хронолошког 
редоследа догађаја 
Схватање порука садржаних 
у тексту 

Вештина комуникације, познавање 
усмене комуникације 
Вештина сарадње кроз групни рад у 
циљу доприноса раду групе кроз 
презентацију продуката рад 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад у 
групи 

Материјал за 
полазнике 
картице, 
речник,припр
емљени 
задаци, 
радови 
полазника 

Активно 
слушање, 
Читање 
,разговор, 
игра, 
евалуација 

Формативно 
писмено 
усмено,  
портфолио 
Андрагошка 
свеска 
наставника 

В
еш

ти
на

 
ко

м
ун

ик
ац

иј
еП

ис
ан

о 
из

ра
ж

ав
ањ

е 

5 

-Пише кратку поруку,СМС; 
-Попуњава основне обрасце 
-Пише користећи кратке реченице једноставне 
структуре 
-Самостално саставља кратак једноставан текст 
-Користи скраћенице за мере ( метар, литар, 
килограм ) 

-попуњавање основних 
образаца, писање кратке 
поруке,СМС-а 
-описивање на задате теме 
блиске искуствима 
полазника 

Вештина комуникације, усмене и 
писмене 
Решавање проблема, проналази могућа 
решења и упоређује их, примењује 
изабрано решење у једноставним 
реалним ситуацијама 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад у 
групи 

Материјал за 
полазнике 
картице, 
речник,припр
емљени 
задаци, 
радови 
полазника 

Активно 
слушање, 
Читање.писање,
разговор, 
игра, 
евалуација 

Формативно 
писмено 
усмено,  
портфолио 
Андрагошка 
свеска 
наставника 

Гр
ам

ат
ик

а 
и 

пр
ав

оп
ис

 

5 

 
-Препознаје именице и глаголе 
-Препознаје значење реченица, обавештајне, 
упитне, узвичне и облик, потврдни и одрични 

-именице и глаголи, 
упознавање 
-упознавање реченица по 
облику и значењу. 
-скраћенице за мере 
-писање великог слова 
-употреба тачке на крају 
реченице 
-писање основних и редних 
бројева 
 

Рад са подацима и информацијама, 
процењује поузданост информација и 
препознаје могуће грешке 
вештина комуникације усмене и 
писмене 
Вештина сарадње, доприноси раду групе 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад у 
групи 

Материјал за 
полазнике 
картице, 
речник,припр
емљени 
задаци, 
радови 
полазника 

Активно 
слушање, 
Читање,писање 
,разговор, 
игра 
 

Формативно 
писмено 
усмено 
портфолио 
Андрагошка 
свеска 
наставника 
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К
њ

иж
ев

но
ст

 

5 
-Препознаје песму, причу, басну, бајку и кратке 
народне умотворине 
-Уме да разликује прозни текст од текста у стиху 

-упознавање са песмама, 
бајкама  , причама, баснама 
и кратким народним 
умотворинама 
-уочавање и разликовање 
прозног текста од текста у 
стиху 

 
Вештина комуникације, изражава своје 
ставове и мишљења, осећања и 
вредности на позитиван и аргументован 
начин 

Методе: 
вербално-
аудитивна, 
Метода писања, 
дијалошка 
рад на тексту 
Облици: 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, пад у 
групи 

Материјал за 
полазнике 
картице, 
речник,припр
емљени 
задаци, 
радови 
полазника 

Активно 
слушање, 
Читање 
,разговор, 
игра, 
евалуација 

Формативно 
писмено 
усмено,  
портфолио 
андрагошка 
свеска 
наставника 

О
бр

аз
ов

ни
 с

та
нд

ар
ди

 

Основни ниво 

 Чита текстове штампане ћирилицом и латиницом 
Разуме дословно значење текста  
Одговара на једноставна питања у вези са текстом 
Пише штампаним словима ћирилице и латинице дајући предност ћирилици 
Почиње реченицу великим словом и завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком 
Пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре 
Пише поруку и кратку белешку 
Препознаје врсте речи 
Разуме појам реченице, препознаје врсте реченица по значењу и облику 
Разликује прозни текст од текста у стиху 
Одређује главни догађај и ликове  
Одређује време и место радње у књижевно-унетничком тексту 

Средњи ниво  

Напредни ниво 

Изводи једноставне закључке у вези са текстом 
Раздваја битне од небитних информација у тексту; одређује след догађаја у тексту 
Уме да попуни једноставни образац са основним подацима о себи 
Пише кратак једноставан текст, честитку, позивницу 
Разликује приповедање од описивања и дијалога 
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Предмет: Математика, допунска настава  Циклус: Први циклус Фонд: 28 часова 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1.
П

ри
ро

дн
и 

бр
ој

ев
и 

и 
ра

чу
нс

ке
 о

пе
ра

ци
је

 

5 

_прочита и запише бројеве и упореди их по 
величини 
-користи знаке за основне рачунске операције и 
изврши основне операције у скупу природних 
бројева 
-користи бројеве и бројевне изразе у 
једноставним реалним ситуацијама 
-рачуна вредност бројевног израза са две 
операције истог приоритета са и без 
калкулатора 

-читање, записивање и 
упоређивање природмих 
бројева 
-основне рачунске 
операцијемса природним 
бројевима 
 

Српски језик, језичка писменост 
 
Основне животне вештине, социјалне 
интеракције и сарадња са другима 

Методе групног 
облика рада, 
индивидуални, 
фронтални рад у 
пару 

Материјал за 
полазнике, 
припремљени 
задаци,листов
и флип чарт 
папира 

Разговор , рад 
на 
припремљеном 
материјалу,игро
вне 
активности.евал
уација 

 Портфолио, 
задаци за 
праћење 
напредовања 
полазника, 
Продукти 
полазника 
Андрагошка 
свеска 
наставника 

2.
Ра

зл
ом

ци
 и

 
пр

оц
ен

ат
 

5 

-прочита и запише разломак и препозна његов 
графички приказ 
-израчуна половину, четвртину и десетину неке 
целине 
-израчуна 10%, 20%, 25% и 50% неке величине 

- читање, записивање и 
графичко приказивање 
разломака облика а/б 
 
-израчунавање дела неке 
целине 

Решавање проблема, кроз групни рад 
испитује проблемску ситуацију, тражи 
могућа решења и презентује их 

Методе групног 
облика рада. 
Вербална, 
Индивидуалаи, 
фронтални, рад у 
паровима 

Материјал за 
полазнике, 
припремљени 
задаци,листов
и флип чарт 
папира 

Разговор , рад 
на 
припремљеном 
материјалу,игро
вне 
активности.евал
уација 

Портфолио, 
задаци за 
праћење 
напредовања 
полазника, 
Продукти 
полазника 
Андрагошка 
свеска 
наставника 

3.
 П

ри
м

ен
а 

бр
ој

ев
а 

и 
бр

, и
зр

аз
а 

у 
ре

ал
ни

м
 

си
ту

ац
иј

ам
а 

4 

_прочита и запише бројеве и упореди их по 
величини 
-користи знаке за основне рачунске операције и 
изврши основне операције у скупу природних 
бројева 
-користи бројеве и бројевне изразе у 
једноставним реалним ситуацијама 
-рачуна вредност бројевног израза са две 
операције истог приоритета са и без 
калкулатора 
 
 
-прочита и запише разломак и препозна његов 
графички приказ 
-израчуна половину, четвртину и десетину неке 
целине 
-израчуна 10%, 20%, 25% и 50% неке величине 
 
 
 

Читање, записивање и 
упоређивање  пр, бројева 
Основне рачунске 
операције са природним 
бројевима 
-прочита и запише 
разломак и препозна 
његов графички приказ 
-израчунавање половине, 
четвртие и десетине неке 
целине 
-израчунавање 10%, 20%, 
25% и 50% неке 
величине 
-израчунавање дела неке 
целине 

Решавање проблема, кроз групни рад 
испитује проблемску ситуацију и доноси 
решења 
 
Вештина сарадње, конструктивно, 
аргументовано  и креативно доприноси 
раду групе и ангажује се у реализацији 
преузетих обавеза 
 
 
Вештина комуникације, износи своје 
ставове и мишљења – Српски језик 
 
 

Методе групног 
облика рада. 
Вербална, 
Демонстративна 
Индивидуалаи, 
фронтални, рад у 
паровима 

Материјал за 
полазнике, 
Листови флип 
чарт папира, 
Припр.  
задаци 

Разговор , рад 
на 
припремљеном 
материјалу,игро
вне 
активности.евал
уација 

Портфолио, 
задаци за 
праћење 
напредовања 
полазника, 
Продукти 
полазника 
Андрагошка 
свеска 
наставника 

4.
 О

бл
иц

и 
и 

пр
ос

то
р 

4 
-именује и препозна геом. 
објекте у равни и простору, препозна коцку и 
квадар и наведе њихове основне елементе 

Геометријски облици у 
равни и простору 
Обим троугла, квадрата 
и правоугаоника 
Површине квадрата и 
правоугаоника 
 

Српски језик, вештина комуникације, 
познаје усмену и писмену комуникацију 
 
Вештина сарадње, кроз групни рад 
доприноси раду групе, постизању договора 
и доношењу коначних решења 

Методе групног 
облика рада. 
Вербална, 
Демонстративна 
Индивидуалаи, 
фронтални, рад у 
паровима 

Материјал за 
полазнике, 
Листови флип 
чарт папира, 
Припр.  
Задаци, 
модели геом. 
тела 

Разговор , рад 
на 
припремљеном 
материјалу,игро
вне 
активности.евал
уација 

Портфолио, 
задаци за 
праћење 
напредовања 
полазника, 
Продукти 
полазника 
Андрагошка 
свеска 
наставника 
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5.
 М

ер
ењ

е 
и 

м
ер

е 

6 

Именује јединице за мерење дужине и 
површине и уме да их претвара 
-израчуна О троугла, квадрата и правоугаоника, 
-израчуна површину квадрата и правоугаоника 
-изрази одређену суму новца преко различитих 
апоена; 
-именује јединице за време;  
-изабере јединицу мере за одговарајућу 
запремину течности као и за мерење масе 
-примени мере у једноставним реалним 
ситуацијама 

Мерење и мере: 
Дужина , маса, 
запремина, површина, 
време и новац 

Решавање проблема, испитује проблемску 
ситуацију, тражи могућа решења и 
примењује изабрано решење 

Методе групног 
облика рада. 
Вербална, 
Демонстративна 
Индивидуалаи, 
фронтални, рад у 
паровима 

Материјал за 
полазнике, 
Листови флип 
чарт папира, 
Припр.  
Задаци, 
модели геом. 
тела 

Разговор , рад 
на 
припремљеном 
материјалу,игро
вне 
активности.евал
уација 

Портфолио, 
задаци за 
праћење 
напредовања 
полазника, 
Продукти 
полазника 
Андрагошка 
свеска 
наставника 

6.
П

ри
м

ен
а 

м
ер

а 
у 

је
де

но
ст

ав
ни

м
 

си
ту

ац
уј

ам
а 

2 

Именује јединице за мерење дужине и 
површине и уме да их претвара 
-израчуна О троугла, квадрата и правоугаоника, 
-израчуна површину квадрата и правоугаоника 
-изрази одређену суму новца преко различитих 
апоена; 
-именује јединице за време;  
-изабере јединицу мере за одговарајућу 
запремину течности као и за мерење масе 
-примени мере у једноставним реалним 
ситуацијама 

Мерење и мере: 
Дужина , маса, 
запремина, површина, 
време и новац 

Српски језик, вештина комуникације 
 
Решавање проблема, испитује проблемску 
ситуацију, тражи решења и примењује 
изабрано решење 

Методе групног 
облика рада. 
Вербална, 
Демонстративна 
Индивидуалаи, 
фронтални, рад у 
паровима 

Материјал за 
полазнике, 
Листови флип 
чарт папира, 
Припр.  
Задаци, 
модели геом. 
тела 

Разговор , рад 
на 
припремљеном 
материјалу,игро
вне 
активности.евал
уација 

Портфолио, 
задаци за 
праћење 
напредовања 
полазника, 
Продукти 
полазника 
Андрагошка 
свеска 
наставника 

7.
 О

бр
ад

а 
по

да
та

ка
 

2 

-Чита једноставне табееле, графиконе и 
дијаграме 
-Користи податке приказане графички или 
табеларно у решавању једноставних задатака и 
уме графички да представи дате податке 

Читање и тумачење 
графикона, табела и 
дијаграма 

Рад са подацима и информацијама, користи 
табеларни и графички приказ података и 
уме да га прочита и тумачи 

Методе групног 
облика рада. 
Вербална, 
Демонстративна 
Индивидуалаи, 
фронтални, рад у 
паровима 

Материјал за 
полазнике, 
Листови флип 
чарт папира, 
Припр.  
Задаци, 
модели геом. 
тела 

Разговор , рад 
на 
припремљеном 
материјалу,игро
вне 
активности.евал
уација 

Портфолио, 
задаци за 
праћење 
напредовања 
полазника, 
Продукти 
полазника 
Андрагошка 
свеска 
наставника 

  
 О

бр
аз

ов
ни

 с
та

нд
ар

ди
 

Основни ниво 

1.1.3. Чита и записује дати број и упоређује бројеве по величини 
1.1.4. Рачуна вредност бројевног израза са операцијама истог приоритета 
1.2.1.     Чита и записује разломак и препознаје његов графички приказ 
1.2.2.      Израчунава део неке целине 
1.3.1.      израчунава О троугла, О и Р квадрата и правоугаоника ако су подаци дати у истим мерним јединицама 
1.4.1.      Зна јединице за мерење дужине и површине и њихове односе 
1.4.2.      Зна коју јединицу да употреби за мерење масе и запремине течности и претвара их из већих у мање 
1.5.1       Користи податке приказане графички или табеларно у једноставним реалним ситуацијама 

Средњи ниво  

Напредни ниво 

2.1.1.     Рачуна вредност бројевног израза са и без калкулатора 
2.2.1.  Израчунава део неке целине и користи то у једноставним реалним ситуацијама 
2.3.1.  Зна да израчуна О и Р сложених фигура у равни када су подаци дати у истим мерним јединицама 
2.3.2.  Израчунава Р коцке и квадра када су исте мерне јединице 
2.4.1.  Претвара јединице за мерење дужине и површине у једноставним ситуацијама 
2.4.2.  Претвара јединице за мерење масе и запремине у једноставним реалним ситуацијама 
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Предмет: Енглески језик, допунска настава  Циклус: Први циклус Фонд: 28 часова 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

П
оз

др
ав

љ
ањ

е 
и 

уп
оз

на
ва

њ
е 

1 
Циљ наставе енглеског језика 
у првом  циклусу ООО је 
оспособљавање одраслог зa 
елементарну комуникацију у 
свакодневним ситуацијама 
коришћењем енглеског језика. 
 
 
По завршетку првог циклуса 
одрасли ће бити у стању да: 
 
Рецептивне вештине 
(слушање и читање)   
 

• препозна значење 
једноставних 
свакодневних речи и 
израза уколико се говори 
разговетно и полако и 
ако се важне ствари 
понављају; 

• препозна основни смисао 
веома једноставних и 
кратких исказа или 
питања у којима 
преовлађују 
интернационални 
термини (уз понављање 
читања, слушања); 

• препознаје конкретне 
детаље и познате речи 
(на пример, називе и 
бројеве) у веома кратком 
тексту или директном 
обраћању (уколико се 
говори полако и 

Основне речи и  изрази 
приликом упознавања и 
поздрављања 

Корелација: српски језик језик, математика, дигитална 
писменост 
 

Начин развоја међупредметних компетенција 

 

Пројекти  - проблемски и истраживачки усмерена 
настава 

Уважавање иницијативе полазника у процесу учења и његове 
унутрашње мотивације и тиме стављање полазника у 
позицију субјекта, а не објекта, тј. главног носиоца процеса 
образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или групни, 
може обухватити рад у школи и код куће, може бити задат у 
склопу једног или више предмета. У сваком случају овај 
приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и интересовањима и њихов 
даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено учење и 
делање; 
- Препознавање изазова и структурирање проблемских 
ситуација, као и развој креативних приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина и 
компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта посла. 
 
Лични планови учења 

Полазници су охрабрени и подстакнути да самостално уче и 
сходно томе праве лични план учења. Када прикупе одређено 
искуство, у следећем кораку важно је да им се пружи 
прилика да искусе и увежбају само-процену и вршњачку 
процену. Овакво искуство је неопходно за припрему за 
целоживотно учење и директно доприноси развоју 
компетенције учити како се учи. 
 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у малој 
групи које су усмерене на постизање заједничког циља, 

Вербална, 
демонстративна, 
илустративна 

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 
истраживање, 
читање, писање 

Ангажованос
т полазника, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 

Л
ич

ни
 п

од
ац

и 

7 Породица, посао 
Вербална, 
демонстративна, 
илустративна 

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 

истраживање, 
читање, писање 

Ангажованос
т полазника, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 

Је
дн

ос
та

вн
а 

уп
ут

ст
ва

 

1 

Изрази који се 
употребљавају у учионици 
Натписи или знакови који 
се могу видети на улици 
Основне речи и фразе 
извињавања, захваљивања и 
неразумевања 

Вербална, 
демонстративна, 
илустративна 

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 

истраживање, 
читање, писање 

Ангажованос
т полазника, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 

Бр
ој

ев
и 

8 

Бројеви 1-100 
Основне рачунске 
операције са бројевима 1-
100 
Године старости 
Број телефона 
Попуњавање једноставног 
формулара 
Гледање на сат на 
једноставнији начин 

Вербална, 
демонстративна, 
илустративна 

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 

истраживање, 
читање, писање 

Ангажованос
т полазника, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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Љ
уд

и 
и 

ст
ва

ри
 

7 

разговетно или омогући 
понављање читања); 

 
 
Продуктивне вештине (говор 
и писање)   
 

• представи себе и 
одговори на једноставна 
питања којима се траже 
лични подаци; 

• искаже разумевање или 
неразумевање 
саговорника; 

• именује неке ствари из 
свог непосредног 
окружења (школа, 
кућа...); 

• препише бројеве, слова, 
појединачне речи. 

Боје 
Елементарни описни 
придеви 
Именовање предмета у 
окружењу 
Именовање предмета који 
се носе са собом 

представља ефикасно средство за постизање академских и 
социјалних постигнућа. Оно полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији контекст 
представља изазов за ученике; 
- се полазници разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу  (различито порекло, стилови учења, 
искуства, интересовања и аспирације – један исти приступ не 
може да одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број умова усмерава 
на исти проблем. 
 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава омогућава 
полазницима да их детаљно упознају и истраже, као и да 
провере постојеће идеје и усвоје нове чињенице и научно 
размишљање. Експеримент развија способност посматрања и 
уочавања, развој логичног мишљења (анализа, синтеза, 
апстракција, генерализација), повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште подржавају и 
развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања односа 
међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења личног пута у 
трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са другима 
 
Практично искуство 

Полазници зависно од својих интересовања и склоности 
стичу способност практичне примене знања и вештина 
стечених у школи. 

Вербална, 
демонстративна, 
илустративна 

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 
истраживање, 
читање, писање 

Ангажованос
т полазника, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 

Х
ра

на
 и

 п
ић

е 

4 

Основни вокабулар хране и 
пића 
Цене 
Споразумевање у 
ресторану/кафићу/ 
продавници 

Вербална, 
демонстративна, 
илустративна 

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 
истраживање, 
читање, писање 

Ангажованос
т полазника, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 

О
БР

А
ЗО

В
Н

И
 С

Т
А

Н
Д

А
РД

И
 Основни ниво 

О1.EЈ.1.1.1. Препознаје основни смисао једноставних и кратких исказа уколико се изговарају полако и разговетно (поздрављање, извињење, захваљивање и сл.). 
О1.ЕЈ.1.1.2. Разуме лична питања која се полако саопштавају и брижљиво формулишу. 
О1.ЕЈ.1.1.3. Разуме једноставна и кратка упутства која прати визуелна помоћ (слике, покрет). 
О1.ЕЈ.1.2.1. Разуме кратка и једноставна писана упутства (1–3 речи), поруке и натписе    (ако садрже слике). 
О1.ЕЈ.1.2.2. Идентификује конкретне детаље у једноставним реченицама или веома кратким текстовима у којима преовлађују интернационални термини или речи у 
свакодневној употреби (уз понављање читања, ако је потребно). 
О1.ЕЈ.1.3.1. Пише личне податке (име, презиме, адреса, број телефона) у једноставним формуларима или кратком тексту са празнинама. 
О1.ЕЈ.1.3.2. Преписује бројеве, слова, речи, једноставне изразе. 
О1.ЕЈ.1.4.1. Представља себе и наводи основне личне податке. 
О1.ЕЈ.1.4.2. Поздравља, захваљује се и извињава. 
О1.ЕЈ.1.4.3. Показује разумевање или неразумевање саговорника на вербални или невербални начин (нпр. потврђује и негира, показује предмете или правац). 
О1.ЕЈ.1.4.4. Именује ствари из свог окружења. 

Средњи ниво  

Напредни ниво 

О1.ЕЈ.2.1.1. Разуме једноставна питања о блиским темама или краћа упутства која се полако саопштавају и брижљиво формулишу. 
О1.ЕЈ.2.1.2. Препознаје основни смисао или конкретне детаље (нпр. имена,  бројеве, боје,величину) у тексту или разговору који слуша, уколико се говори полако и 
разговетно. 
О1.ЕЈ.2.2.1. Схвата основни смисао и издваја тражену информацију из краћег, једноставног текста који говори о људима, стварима, свакодневним активностима и сл. 
О1.ЕЈ.2.3.1. Преписује/пише потребне информације (речи, реченице, бројеве, датуме). 
О1.ЕЈ.2.3.2. Пише кратке одговоре на једноставна писана питања. 
О1.ЕЈ.2.4.1. Уме да искаже своје потребе, допадање или недопадање. 
О1.ЕЈ.2.4.2. Тражи помоћ или указује на проблем у комуникацији (нпр. тражи да се нешто понови или појасни). 
О1.ЕЈ.2.4.3. Именује и даје кратак опис ствари из свог окружења (боја, величина, број). 
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Предмет: Српски језик Циклус: други циклус Фонд: 153 часа 

Обл
аст/
Тем
а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

В
еш
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а 

и 
ра
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е 
пр
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• -користи оба писма (ћириличко и латиничко); 
• -разликује уметнички од информативног и 

неуметничког текста;  
• -на једноставним примерима препознаје различите 

функционалне стилове (разговорни и 
књижевноуметнички стил);  

• -чита једноставне легенде, табеле, дијаграме и 
графиконе; 

• -у једноставном информативном тексту разликује 
битно од небитног; 

• -препознаје и изабере основне најважније 
информације у тексту. 

 

-читање са разумевањем текста писаног 
ћириличким и латиничким писмом; 
-читање и слање СМС порука; 
-читање и проналажење важних и корисних 
информација у упутствима за коришћење 
прoизвода за свакодневну употребу 
(киселина, средстава за чишћење, 
фармацеутских производа...); 
-разликовање информативног текста од 
књижевноуметничког; 
-коришћење речника, телефонских именика 
и лексикона − проналажење појмова по 
азбучном и абецедном реду; 
-уочавање битног и небитног у 
једноставном тексту; 
читање и разумевање огласа у новинама; 
-увежбавање читања са унапред прецизно 
постављеним задацима и провера 
разумевања прочитаног текста; 
-препознавање функционалних стилова – 
разликовање језика који користимо у 
свакодневном животу и језика којим се 
пишу књиге; 
-уочавање цитата у тексту; 
-читање нелинеарног текста (табела). 

Eнглески језик – 

читање текста са 
преводом на српски 
језик 
Историја – читање 
историјских текстова 
са разумевањем 
Географија- читање и 
разумевање 
прочитаног текста 

Дијалошка, 
фронтална, 
рад у групи, 
индивидуал
изација, 
панои, …. 

Књиге, свеске, 
тестови, 
часописи,…. 

Усмено и писмено 
изражавање, 
решавање 
задатака, читање 
текстова и 
тумачење истих. 

Заинтересова
ност, 
белешке, 
тестови. 

П
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о 
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-запише једноставну информацију користећи оба 
писма; 
-напише разумљиву, граматички исправну реченицу; 
-преприча једноставан текст; 
-користи основне жанрове писане комуникације: 
састави писмо, попуни образац, захтев, напише 
молбу, жалбу, изјаву, CV; 
-користи Правопис српског језика (школско издање) и 
примени основна правописна правила. 
 

-правилно коришћење оба писма; 
-увежбавање структуре писања 
једноставног текста; 
-писање молбе за посао; 
-писање великог слова: властите именице – 
имена, презимена, надимци, географски 
појмови (државе, градови); 
-израда краћих диктата; 
-израда састава на тему (Моје запажање о 
људима које свакодневно срећем; Да се 
представим; Омиљена телевизијска серија; 
Песма коју волим; У друштву са _______ 
пријатно ми је...); 
-писање назива улица, општина и насеља; 
-писање речца НЕ и ЛИ; 
-писање службеног и приватног писма; 
попуњавање обрасца, изјаве, уплатнице. 

Историја – писање 
датума, година, 
векова уз правописну 
норму 
Енглески језик – 
писање бројева  

Дијалошка, 
фронтална, 
рад у групи, 
индивидуал
изација, 
панои, …. 

Књиге, свеске, 
тестови, 
часописи,…. 

Усмено и писмено 
изражавање, 
решавање 
задатака, читање 
текстова и 
тумачење истих. 

Заинтересова
ност, 
белешке, 
тестови. 
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– примени основне књижевнојезичке норме у 
свакодневном говору; 
– начином говора искаже различите облике 
изражавања (дијалог, опис, нарација); 
– у расправи о теми или проблему користи 
аргументе, јасно износи свој став, уз уважавање и 
поштовање саговорниковог мишљења; 
–  разговара о слободно одабраној или 
задатој теми (породица, пријатељ, филм, фудбалска 
утакмица). 
 

– препричавање кратких текстова; 
– уочавање структуре приче (увод 
− почетак приче, ток радње и завршетак); 
– причање свакодневних догађаја и 
доживљаја према хронолошком распореду 
дешавања; 
– описивање једноставног радног 
поступка, спољашњег или унутрашњег 
простора, предела из окружења, неке 
личности из породице, комшилука...; 
– коришћење интернета за читање 
и слање порука; 
– причање свакодневних 
доживљаја са коришћењем неких елемената 
композиционе форме (увод, ток радње, 
кулминација, завршетак); 
– добијање потребних обавештења 
и најважнијих информација о реду вожње и 
месту одакле полази одређени аутобус, на 
ком шалтеру се може купити карта или 
добити потребно обавештење; 
– размењивање корисних савета и 
информација добијених са интернета 
(посебно са Гугла и Википедије) или из 
новина и часописа; 
– развијање вештине слушања и 
укључивања у разговор уз уважавање и 
поштовање туђег мишљења и става. 

Енглески језик – 
превод текста на 
српски језик 

Дијалошка, 
фронтална, 
рад у групи, 
индивидуал
изација, 
панои, …. 

Књиге, свеске, 
тестови, 
часописи,…. 

Усмено и писмено 
изражавање, 
решавање 
задатака, читање 
текстова и 
тумачење истих. 

Заинтересова
ност, 
белешке, 
тестови. 
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– примени поделу речи на слогове; 
–  разликује основне граматичке категорије 
променљивих речи (именице и глаголе); 
–  правилно користи падеже; 
–  правилно употреби основне глаголске 
облике (садашње, будуће и прошло време); 
–  препозна основне лексичке појмове 
(једнозначност и вишезначност речи) и лексичке 
односе (синонимију и антонимију); 
–  разуме фразеологизме који се 
употребљавају у свакодневној комуникацији; 
–  у једноставним случајевима одреди 
значење непознатих речи и израза на основу њиховог 
састава или контекста у коме су употребљени; 
–  користи Речник српског језика и Речник 
страних речи и израза; 

–  наведе најзначајнији тренутак у развоју 
српског књижевног језика – увођење фонетског 
принципа (значај Вука Караџића). 

– проста реченица и њени делови; 
– појам променљивих и 
непроменљивих речи; 
– уочавање разлика између језика 
којим су написана књижевна дела и језика 
који користимо у свакодневној 
комуникацији; 
– основна сазнања о српском 
књижевном језику (узимање народног 
језика за основу књижевног – XIX век); 
– препознавање на примерима 
различитих значења вишезначних речи 
(полисемија) које се употребљавају у 
контексту свакодневне комуникације (на 
улици, у кући, на послу); 
– подела речи на слогове – вежба 
на одабраним примерима; 
– основно о глаголским временима 
– уочавање садашњег, прошлог и будућег 
времена; 
– препознавање и разумевање 
значења непознатих речи и фразеологизама 
на основу ситуације и текста (контекста) у 
којем су употребљени. 

Биологија – писање 
есеја уз употребу 
граматичких правила 
Енглески језик – 
сличности и разлике 
граматике два језика 

Дијалошка, 
фронтална, 
рад у групи, 
индивидуал
изација, 
панои, …. 

Књиге, свеске, 
тестови, 
часописи,…. 

Усмено и писмено 
изражавање, 
решавање 
задатака, читање 
текстова и 
тумачење истих. 

Заинтересова
ност, 
белешке, 
тестови. 
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27  

Избор текстова за читање и обраду: 
– кратка народна приповетка (Крепао котао, 
Коме је пчела на капи), анегдоте (везане за неку 
личност, на пример, о Светом Сави), легенде (о 
називу села, града, неког места); 
– избор питалица, пословица, загонетки (из 
Вукових записа) – разумевање поруке; 
– Бранислав Нушић: Аутобиографија – 
одломак; 
– изабрани текстови из часописа: Живети 
здравије, Вива, Лековито биље, Риболов, Родитељ и 
дете, Украсно биље, Уради сам, Кућа – стил, 
Политикин Магазин; 
– Иво Андрић: На Дрини ћуприја, одломак 
,,Данак у крви” или одломак из романа Хајдук 
Станко Јанка Веселиновића; 
– Љубомир Ненадовић: Писма из Италије – 
одломак у коме је описан сусрет са Његошем; 
– Највећа је жалост за братом – народна 
лирска песма или нека друга песма по избору 
одраслог; 
– Смрт мајке Југовића – народна епска 
песма или Орање Марка Краљевића. 
 Тумачење текста: 
– проналажење, издвајање и тумачење 
практичних, корисних и у свакодневном животу 
употребљивих информација (образлагање њихове 
примене) из одабраног текста које се могу практично 
користити; 
– уочавање главних разлика између песме, 
прозног и драмског текста и новинског чланка; 
– сажето препричавање текста, обележавање 
и записивање корисних делова; 
– тумачење условљености догађаја и 
ситуација. 
Књижевни појмови 

– народна и писана књижевност; 
– народна књижевност у прози и стиху; 
– фабула и њени елементи (увод, радња, 
заплет – сукоб, врхунац, расплет); 
– књижевни лик; 
– кратке народне умотворине (загонетке и 
пословице); 
– породичне народне песме. 

– кратка народна приповетка 
(Крепао котао, Коме је пчела на капи), 
анегдоте (везане за неку личност, на 
пример, о Светом Сави), легенде (о називу 
села, града, неког места); 
– избор питалица, пословица, 
загонетки (из Вукових записа) – разумевање 
поруке; 
– Бранислав Нушић: 
Аутобиографија – одломак; 
– изабрани текстови из часописа: 
Живети здравије, Вива, Лековито биље, 
Риболов, Родитељ и дете, Украсно биље, 
Уради сам, Кућа – стил, Политикин 
Магазин; 
– Иво Андрић: На Дрини ћуприја, 
одломак ,,Данак у крви” или одломак из 
романа Хајдук Станко Јанка Веселиновића; 
– Љубомир Ненадовић: Писма из 
Италије – одломак у коме је описан сусрет 
са Његошем; 
– Највећа је жалост за братом – 
народна лирска песма или нека друга песма 
по избору одраслог; 
– Смрт мајке Југовића – народна 
епска песма или Орање Марка Краљевића. 
 

Енглески језик – 
тумачење енглеских 
књижевних дела са 
преводом на српски 
језик 
 

Дијалошка, 
фронтална, 
рад у групи, 
индивидуал
изација, 
панои, …. 

Књиге, свеске, 
тестови, 
часописи,…. 

Усмено и писмено 
изражавање, 
решавање 
задатака, читање 
текстова и 
тумачење истих. 

Заинтересова
ност, 
белешке, 
тестови. 

О
бр

аз
ов

ни
 с

та
нд

ар
ди

 Основни 
ниво 

чита са разумевањем препоручене књижевноуметничке и неуметничке текстове; 
– тумачи текст у основним слојевима његовог значења; 
– пише једноставне текстове, користећи фонд фреквентних речи и примењујући правописна правила; 
– има основна знања о српском књижевном језику.  
О3.СЈ.1.2.1. Разликује књижевноуметнички и неуметнички текст и одређује сврху неуметничког текста. 
О3.СЈ.1.2.2. Проналази и издваја основне информације из текста; повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски след, средство – циљ, узрок – 
последица и сл.). 
О3.СЈ.1.2.3. Чита једноставне легенде, табеле, дијаграме и графиконе. 
О3.СЈ.1.2.4. Разликује чињеницу од коментара, објективност од пристрасности и пропаганде на једноставним примерима. 
О3.СЈ.1.2.5. Проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или више њих (према датим критеријумима), у штампаном или у електронском облику (нпр. У новинама, у књизи, 
на интернету). 
О3.СЈ.1.2.6. Препознаје бирократски начин изражавања као непожељан. 
О3.СЈ.1.2.7. Уноси се у свет књижевноуметничког текста и тумачи га путем изражајног читања. 
3. Област ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

О3.СЈ.1.3.1. Користи оба писма дајући предност ћирилици. 
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О3.СЈ.1.3.2. Примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним случајевима. 
О3.СЈ.1.3.3. Саставља разумљиву, граматички исправну реченицу. 
О3.СЈ.1.3.4. Записује једноставну информацију или белешку приликом слушања неког излагања. 
О3.СЈ.1.3.5. Саставља писмо, молбу и жалбу; попуњава различите обрасце и формуларе с којима се сусреће у свакодневном животу. 
О3.СЈ.1.3.6. Саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста). 
4. Област ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

О3.СЈ.1.4.1. Примењује књижевнојезичку норму у вези с гласовним алтернацијама. 
О3.СЈ.1.4.2. Одређује место реченичног акцента у једноставнијим примерима. 
О3.СЈ.1.4.3. Разликује врсте речи и основне граматичке категорије променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи. 
О3.СЈ.1.4.4. Гради реч према задатом значењу на основу постојећих творбених модела. 
О3.СЈ.1.4.5. Уочава синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску и комуникативну реченицу); именује врсте реченица према комуникативној функцији и по потврдности/одричности 
(потврдне и одричне). 
О3.СЈ.1.4.6. Правилно употребљава основне реченичне и синтагматске конструкције; употребљава основне напоредне конструкције. 
О3.СЈ.1.4.7. Правилно употребљава глаголске облике (презент, перфекат, футур, императив и потенцијал). 
О3.СЈ.1.4.8. Познаје основне лексичке појаве (једнозначност и вишезначност речи) и лексичке односе (синонимију, антонимију и хомонимију). 
03.СЈ.1.4.9. Зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној комуникацији (нпр. у школи, у медијима), као и оних у уџбеницима, текстовима из лектире и сл. 
О3.СЈ.1.4.10. Разликује појмове књижевног и народног језика; разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за лични развој. 
О3.СЈ.1.4.11. Има изграђену језичку толеранцију и формирано мишљење о језику дискриминације и говору мржње као негативним појавама у друштву. 
5. Област КЊИЖЕВНОСТ 

О3.СЈ.1.5.1. Познаје обрађена књижевна дела (нпр. наслов дела, име аутора, садржину дела, ликове, уметничку вредност). 
О3.СЈ.1.5.2. Разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност). 
О3.СЈ.1.5.3. Разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму. 
О3.СЈ.1.5.4. Познаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарацију, дескрипцију и дијалог. 

Средњи 
ниво 

 

Напредни 
ниво 

На напредном нивоу полазник: 
– има навику да редовно чита; 
– тумачи и критички промишља текст; 
– саставља сложеније текстове, служећи се школским правописом; 
– има шира знања о српском књижевном језику. 
Следећи искази описују шта полазник зна и уме на напредном нивоу. 
2. Област ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

О3.СЈ.2.2.1. Износи своје мишљење о прочитаном тексту (процењује колико је текст информативан, јасан, одређује његове формалне одлике и сл.). 
О3.СЈ.2.2.2. Издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе против ње.  
О3.СЈ.2.2.3. Користи делове књиге: садржај, предговор, поговор, библиографију, регистар, фусноте, табеле и графиконе. 
О3.СЈ.2.2.4. Увиђа и критички просуђује карактере, поступке, ставове и поруке испољене у књижевноуметничком тексту. 
3. Област ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

О3.СЈ.2.3.1. Пише сажетак наративног и једноставног експозиторног текста. 
О3.СЈ.2.3.2. Саставља краћи аргументативни текст на задату тему и уме да га организује у шире смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста). 
О3.СЈ.2.3.3. Служи се школским правописом. 
4. Област ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

О3.СЈ.2.4.1. Користи терминологију у вези са врстама и подврстама речи и њиховим граматичким категоријама. 
О3.СЈ.2.4.2. Познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних предикатских реченица). 
О3.СЈ.2.4.3. Препознаје главна значења и функције глаголских облика. 
О3.СЈ.2.4.4. Одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени; схвата природу термина и важност терминологије. 
О3.СЈ.2.4.5. Служи се речницима (нпр. Речник српског језика, Речник страних речи и израза), приручницима и енциклопедијама. 
О3.СЈ.2.4.6. Зна којим се књижевним језиком служи; зна основне податке о развоју књижевног језика код Срба и разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за лични развој. 
5. Област КЊИЖЕВНОСТ 

О3.СЈ.2.5.1. Самостално чита и ужива у књижевноуметничком делу; развија читалачку радозналост и креативност у тумачењу књижевног дела. 
О3.СЈ.2.5.2. Одређује мотиве, идеје, карактеристике ликова (психолошке, социолошке и етичке) у књижевноуметничком тексту. 
О3.СЈ.2.5.3. Изражава своје мишљење о конкретном књижевноуметничком делу (осећањима, тематици, поступцима ликова, значајним појединостима, битнијим порукама) и аргументовано га 
образлаже. 
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Предмет: Математика Циклус: други циклус ООО Фонд: 153 часа 

Обл
аст/
Тем
а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ САДРЖАЈИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Бр
ој

ев
и 

и 
оп

ер
ац

иј
е 

са
 њ

им
а 
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ЦИЉ наставе математике у другом и 
трећем циклусу јесте да математички 
описмени одраслог да у свакодневном 
животу решава проблеме применом знања 
о бројевима и стекне вештину извођења 
једноставнијих прорачуна и анализа, и 
како би применом знања о разноврсним 
облицима линија, фигура и тела, њихових 
особина и односа боље разумео свет који 
га окружује и могао да га мења и 
прилагођава својим потребама. 
По завршетку основног образовања 
одрасли: 
–чита и записује различите врсте бројева 
(природне, целе, рационалне); 
–преводи децимални запис броја у 
разломак и обратно; 
–упоређује по величини целе бројеве и 
једноставније разломке; 
–рачуна једноставне бројевне изразе, 
користи калкулатор; 
–користи бројеве и бројевне изразе у 
једноставним реалним ситуацијама 
(користећи стечена основна знања); 
–процењује приближну вредност броја или 
израза у једноставним реалним 
ситуацијама; 
–примењује проценте у једноставним 
реалним ситуацијама; 
–примењује размеру и пропорцију у 
једноставним реалним ситуацијама; 
–рачуна степен датог броја; 
–уме да одреди положај тачке у 
координатном систему ако су дате 
координате и прочита координате дате 
тачке, и да то примени у једноставним 
реалним ситуацијама (географска карта, 
план града, биоскоп...); 
–уочава једноставну функционалну 
зависност података представљених 
табелом 
–чита податак са графикона, дијаграма или 
из табеле, и одређује минимум или 
максимум; 
–решава једноставне проблеме који се 
своде на линеарне једначине са једном 
непознатом; 
–користи једначине у једноставним 
текстуалним задацима; 

Разломци 
–појам разломка, читање и запис; 
упоређивање разломака са истим имениоцем 
или бројиоцем; 
–децимални запис броја; превођење 
децималног записа броја у разломак и 
обратно; 
–придруживање тачака бројевне полуправе 
разломцима и децималним бројевима; 
–основне рачунске операције са бројевима 
истог облика (децимални запис или 
разломак) 
*проширивање и скраћивање разломака; 
*упоређивање разломака; 
*основне рачунске операције са бројевима 
различитог облика 
Цели бројеви 
–скуп целих бројева; потреба за увођењем 
негативног броја, појам негативног броја; 
–представљање целих бројева на бројевној 
правој, координата тачке; 
–упоређивање по величини целих бројева; 
–основне рачунске операције са целим 
бројевима 

*апсолутна вредност, супротан број и 
реципрочна вредност целог броја 
Рационални бројеви 
–скуп рационалних бројева; однос скупова 
природних, целих и рационалних бројева; 
–представљање природних, целих и 
рационалних бројева на бројевној правој и 
упоређивање по величини; 
–основне рачунске операције са 
рационалним бројевима 
*израчунавање вредности израза са више 
рачунских операција различитог 
приоритета, у коме могу бити заграде 
Примене 

–аритметичка средина; 
–размера и њене елементарне примене; 
–проценат и примена у једноставним 
ситуацијама; –примена бројева и бројевних 
израза у једноставним реалним ситуацијама; 
–процена приближне вредности броја и 
израза 
*примена бројева и бројевних израза у 
реалним ситуацијама, коришћењем знања са 
напредног нивоа; 
*процена приближне вредности сложеног 
бројевног израза 

С обзиром на то да математика 
развија нумеричку писменост, 
јасно је да се мора повезати са 
другим наставним областима. 
Стога је неопходно да 
наставник математике, у 
сарадњи са осталим колегама, 
креира примере за увежбавање 
математичких знања и вештина 
који ће бити у функцији 
разумевања наставних садржаја 
других предмета.  
Oбрадити податкe прикупљенe 
приликом извођења огледа на 
часовима природних наука 
(огледи из физике, хемије, 
биологије), или подаци 
релевантни за неку тему из 
друштвених наука (хронологија 
историјских догађаја, висине 
планина, дубине језера и мора, 
растојања између градова, 
дужине река, површине 
области...). За рад на оваквим 
задацима одрасли се могу 
организовати у групе које ће 
заједно обрадити задату тему, 
тако да се истовремено стиче 
вештина тимског рада. 
Коришћењем знања из предмета 
Дигитална писменост резултати 
обраде података у овим 
истраживањима могу се 
представити на рачунару 
табеларно или графички, а 
писањем пратећег текста вежба 
се и језичка писменост. 
Несумњиво је да ће оваквим 
начином остваривања програма 
из математике овладати и 
другим кључним 
компетенцијама.  
На крају трећег циклуса 
предвиђен је део времена за 
примену стечених 
математичких знања и вештина 
у професионалној обуци за коју 
се одрасли определио. 

Пројектна 
настава, групни 
рад, тимски 
рад, рад у пару, 
експеримент, 
истраживање,  

Наставни 
листићи, 
плакати, 
рачунар, 
пројектор, 
креде, табла, 
материјал за 
полазнике 

Бројање и 
упоређивање  
решавање 
проблема, 
експеримент 
цртање, 
решавање 
задатака, 
процењивање, 
упоређивање 
 

Систематско 
и 
континуиран
о праћење 
активности 
на часовима, 
усмени 
одговори и 
задаци који 
се решавају 
на часу, али и 
активности у 
формулисању 
нових 
задатака или 
примера из 
свакодневног 
живота у 
којима 
препознаје 
примену 
наставног 
садржаја, 
учешће у 
реализацији 
пројеката, 
мотивисаност
, сарадња 
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–разликује дуж, полуправу, праву, раван и 
угао и уочава њихове моделе у реалним 
ситуацијама; 
–разликује неке врсте углова и користи 
степен као јединицу мере угла; 
–уочава моделе троугла у реалним 
ситуацијама и уме да их нацрта; разликује 
основне врсте троуглова, уме да 
идентификује основне елементе и израчуна 
обим и површину троугла; 
–уочава моделе квадратa и правоугаоникa 
у реалним ситуацијама и уме да их нацрта; 
уме да дефинише њихова својства и 
израчуна обим и површину; 
–препознаје круг и његове основне 
елементе, уме да га нацрта; уочава моделе 
круга у реалним ситуацијама; 
–уочава сличне фигуре; 
–уочава подударне фигуре; 
–уочава осно симетричне фигуре; 
–уочава моделе призме, пирамиде, купе, 
ваљка и лопте у реалним ситуацијама; 
–користи особине коцке и квадра; 
–рачуна површину и запремину коцке и 
квадра; 
–користи одговарајуће јединице за мерење 
дужине, површине, запремине, масе, 
времена и угла; 
–претвара већу јединицу у мању. 

Скупови тачака у равни 
–разликовање дужи, полуправе, праве, равни 
и угла, препознавање у реалним 
ситуацијама; 
–врсте линија: права, крива, отворена, 
затворена, изломљена; појам области; 
–уочавање модела круга у реалним 
ситуацијама, појам центра и полупречника, 
цртање круга 
Угао 
–настанак, елементи и обележавање угла; 
–централни угао круга, мерење угла; 
–врсте углова: оштар, прав и туп; 
–паралелне и нормалне праве 
*упоређивање углова; 
*основне рачунске операције са угловима 
Троугао 
–појам троугла, врсте троуглова према 
страницама; 
–однос између дужина страница троугла; 
–углови троугла, збир углова у троуглу, 
врсте троуглова према угловима; 
*уочавање подударних троуглова; 
*израчунавање обима и површине троугла 
(када су непосредни подаци познати) 
*однос између страница и углова троугла; 
*примена Питагорине теореме за 
израчунавање непознате странице 
правоуглог троугла 
Четвороугао, многоугао и круг 
–појам четвороугла; углови четвороугла; 
–елементи и особине квадрата и 
правоугаоника; 
–обим и површина квадрата и 
правоугаоника 
–уочавање модела четвороугла и многоугла 
у реалним ситуацијама и скицирање;  
–појам четвороугла; углови четвороугла, 
збир углова у четвороуглу.  
–појам паралелограма и трапеза и њихова 
својства; рачунање елемената; 
–обим и површина паралелограма и трапеза 
Сличност, подударност и симетрија 
–уочавање сличних фигура; 
–уочавање подударних фигура; 
–уочавање осно симетричних фигура 

*особине подударних троуглова и 
четвороуглова; 
*осно симетричне тачке; одређивање осе 
симетрије (дуж, угао, фигура). 

С обзиром на то да математика 
развија нумеричку писменост, 
јасно је да се мора повезати са 
другим наставним областима. 
Стога је неопходно да 
наставник математике, у 
сарадњи са осталим колегама, 
креира примере за увежбавање 
математичких знања и вештина 
који ће бити у функцији 
разумевања наставних садржаја 
других предмета.  
Oбрадити подаtke прикупљенe 
приликом извођења огледа на 
часовима природних наука 
(огледи из физике, хемије, 
биологије), или подаци 
релевантни за неку тему из 
друштвених наука (хронологија 
историјских догађаја, висине 
планина, дубине језера и мора, 
растојања између градова, 
дужине река, површине 
области...). За рад на оваквим 
задацима одрасли се могу 
организовати у групе које ће 
заједно обрадити задату тему, 
тако да се истовремено стиче 
вештина тимског рада. 
Коришћењем знања из предмета 
Дигитална писменост резултати 
обраде података у овим 
истраживањима могу се 
представити на рачунару 
табеларно или графички, а 
писањем пратећег текста вежба 
се и језичка писменост. 
Несумњиво је да ће оваквим 
начином остваривања програма 
из математике овладати и 
другим кључним 
компетенцијама.  
 
На крају трећег циклуса 
предвиђен је део времена за 
примену стечених 
математичких знања и вештина 
у професионалној обуци за коју 
се одрасли определио. 

Пројектна 
настава, групни 
рад, тимски 
рад, рад у пару, 
експеримент, 
истраживање, 

Наставни 
листићи, 
плакати, 
рачунар, 
пројектор, 
креде, табла, 
материјал за 
полазнике 

Бројање и 
упоређивање  
решавање 
проблема, 

Систематско 
и 
континуиран
о праћење 
активности 
на часовима, 
усмени 
одговори и 
задаци који 
се решавају 
на часу, али и 
активности у 
формулисању 
нових 
задатака или 
примера из 
свакодневног 
живота у 
којима 
препознаје 
примену 
наставног 
садржаја, 
учешће у 
реализацији 
пројеката, 
мотивисаност
, сарадња 
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Предмет: Енглески језик Циклус: Други Фонд часова: 51 

Обл
аст/
Тем
а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНО
СТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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Циљ наставе енглеског 
језика у другом  
циклусу ООО је 
оспособљавање 
одраслог зa 
елементарну 
комуникацију у 
свакодневним 
ситуацијама 
коришћењем енглеског 
језика. 
 
По завршетку другог 
циклуса одрасли ће 
бити у стању да: 
 
Рецептивне вештине 
(слушање и читање) 
 
–разуме фреквентне 
речи и изразе који се 
односе на блиске теме; 
–разуме основни смисао 
или конкретне 
информације (на 
пример, личне податке, 
бројеве, боје) у 
једноставном тексту 
или говору (уз 
понављање читања и 
слушања); 
–разуме кратке и 
једноставне натписе 
који су чести на јавним 
местима (на пример, 
знаци за оријентацију, 
ресторани, продавнице, 

Обавезни садржај 
Exit, welcome, I love you, fast food, exchange office, 
light, for men…  
International words: аlcohol, chocolate, cigarette, 
April, coffee, hotel, radio, pyjamas, mathematics, 
restaurant, CD, DVD… 
What English names do you know? 
Напредни садржаји 
I have a pet, a dog. How old is it? What colour is it? 
It is lovely. Its hair is… What is your favourite 
animal? 

Корелација: српски језик језик, 
математика, дигитална писменост, 
предузетништво 

 

Начин развоја међупредметних 
компетенција 

 

Пројекти  - проблемски и истраживачки 
усмерена настава 

Уважавање иницијативе полазника у 
процесу учења и његове унутрашње 
мотивације и тиме стављање полазника у 
позицију субјекта, а не објекта, тј. главног 
носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити 
индивидуални или групни, може 
обухватити рад у школи и код куће, може 
бити задат у склопу једног или више 
предмета. У сваком случају овај приступ 
омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за 
сопствено учење и делање; 
- Препознавање изазова и структурирање 
проблемских ситуација, као и развој 
креативних приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких 
вештина и компетенција сналажења у 
конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог 
аспекта посла. 
 

Лични планови учења 

Полазници су охрабрени и подстакнути да 
самостално уче и сходно томе праве лични 
план учења. Када прикупе одређено 

Индивидуални 
рад, искуствено 
учење, рад у пару, 
рад у групи, 
истраживачки рад, 
вербална метода, 
демонстративна, 
учење 
откривањем, 
фронтални  

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 
истраживањ
е, читање, 
писање 

Ангажованост 
полазника, 
заинтересованост  
за учешће у 
различитим 
облицима рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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Обавезни садржај 
Hello, my name is… What’s your name? Where are 
you from?  
How are you? Not bad / I am fine, thanks. Where do 
you live? What’s your favourite singer/food/subject? 
Do you like English? See you / Bye. 

Индивидуални 
рад, искуствено 
учење, рад у пару, 
рад у групи, 
истраживачки рад, 
вербална метода, 
демонстративна, 
учење 
откривањем, 
фронтални 

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 
истраживањ
е, читање, 
писање 

Ангажованост 
полазника, 
заинтересованост  
за учешће у 
различитим 
облицима рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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Обавезни садржај 
Where is the toilet/ kitchen/ telephone/CD? Left, 
right, up, down. Can you help me? Where is… 
(Nemanjina street/the bus station). I need a 
map/money/a passport/a ticket/a visa.  What time is 
the train to Belgrade? Is the station near here? Yes, it 
is. Do you have a map?I do not speak English very 
well. What time does the bank/post office/ hotel/ 
restaurant open? Is it open on Sundays? It is 
closed/Sorry, I don’t know. 
Напредни садржаји 
What are you doing on Saturday/tomorrow/next 
weekend? I am going to…(Nis) What are your plans 
for the weekend? I am having a party tomorrow. 
Would you like to come? I am sorry but I can’t. Are 
you going on holiday this year? I am going to 
Greece. When are you going? 

Индивидуални 
рад, искуствено 
учење, рад у пару, 
рад у групи, 
истраживачки рад, 
вербална метода, 
демонстративна, 
учење 
откривањем, 
фронтални 

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 
истраживањ
е, читање, 
писање 

Ангажованост 
полазника, 
заинтересованост  
за учешће у 
различитим 
облицима рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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станице), нарочито ако 
садрже слике; 
–разуме једноставна 
питања о блиским 
темама. 
 
Продуктивне вештине 
(говор и писање) 
 
–оствари веома 
једноставну 
конверзацију у 
предвидљивим, 
свакодневним 
ситуацијама ослањајући 
се на помоћ 
саговорника; 
–затражи помоћ (на 
пример, тражи да се 
нешто понови); 
–искаже своје потребе 
(приликом путовања, 
куповине...); 
–изрази допадање или 
недопадање; 
–затражи и пружи 
информацију о правцу, 
месту и времену 
(једноставним речима и 
изразима); 
–попуни једноставан 
формулар у коме се 
траже лични подаци; 
–напише кратке 
одговоре на једноставна 
питања. 

Обавезни садржај 
What is your job? I am a teacher/a driver. I am 
unemployed. I need to write a CV. 
What time do you finish your work? In the 

morning/afternoon/at 5. Do you like it? Is it boring? 
What do you do in your free time? When do you 
usually get up? Do you do any sports? 
Напредни садржаји 
Do you prefer dancing or playing sports? Are you 
going to study/dance/play football/on Saturday? 
Let’s do it together. Do you like cooking?How do 
you make it?It is my favorite cake. It is very easy to 
make it. You need 2 eggs, sugar… First, you mix 
everything together. Then, you… After that, you 
add… Finally… 
Let’s play football/cards on Saturday. Do you 
fancy… (meeting up later)/Why don’t we meet? That 
sounds great. 

What time? OK. Great! I’ll see you at (6.30) Shall 
I…(bring some drinks)? 

искуство, у следећем кораку важно је да им 
се пружи прилика да искусе и увежбају 
само-процену и вршњачку процену. Овакво 
искуство је неопходно за припрему за 
целоживотно учење и директно доприноси 
развоју компетенције учити како се учи. 
 

Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне 
активности у малој групи које су усмерене 
на постизање заједничког циља, представља 
ефикасно средство за постизање 
академских и социјалних постигнућа. Оно 
полази од претпоставки да: 
- је учење активан процес конструкције 
знања; 
- учење зависи од богатства контекста – 
богатији контекст представља изазов за 
ученике; 
- се полазници разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу  
(различито порекло, стилови учења, 
искуства, интересовања и аспирације – 
један исти приступ не може да одговара 
свима); 
- је учење социјални догађај где се већи 
број умова усмерава на исти проблем. 
 

Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних 
појава омогућава полазницима да их 
детаљно упознају и истраже, као и да 
провере постојеће идеје и усвоје нове 
чињенице и научно размишљање. 
Експеримент развија способност 
посматрања и уочавања, развој логичног 
мишљења (анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије са 
праксом. 
Експеримент и истраживачка настава 
уопште подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, способност 
уочавања односа међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност налажења 
личног пута у трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност 
сарадње са другима 

 

Практично искуство 

Полазници зависно од својих интересовања 
и склоности стичу способност практичне 
примене знања и вештина стечених у 
школи. 

Индивидуални 
рад, искуствено 
учење, рад у пару, 
рад у групи, 
истраживачки рад, 
вербална метода, 
демонстративна, 
учење 
откривањем, 
фронтални 

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 
истраживањ
е, читање, 
писање 

Ангажованост 
полазника, 
заинтересованост  
за учешће у 
различитим 
облицима рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 

К
уп

ов
ин

а 

8 

Обавезни садржај 
What’s this? It is a skirt/a hat/a dress. What colour is 
it? What do you like to wear? 
 How much is the shirt? It’s 20 euros. What colour? 
What size? Here you are. 

Индивидуални 
рад, искуствено 
учење, рад у пару, 
рад у групи, 
истраживачки рад, 
вербална метода, 
демонстративна, 
учење 
откривањем, 
фронтални 

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 
истраживањ
е, читање, 
писање 

Ангажованост 
полазника, 
заинтересованост  
за учешће у 
различитим 
облицима рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 

О
се

ћа
њ

а 
и 

по
тр

еб
е 

6 

Обавезни садржај 
I am hungry. Would you like to eat something? I 
would like coffee. Can I have … (the sugar) please? 
Are you happy/ cold/ sick/tired/nervous? Do you 
understand?  
Can you repeat, please? I didn’t understand. Of 
course! Sorry… 

Индивидуални 
рад, искуствено 
учење, рад у пару, 
рад у групи, 
истраживачки рад, 
вербална метода, 
демонстративна, 
учење 
откривањем, 
фронтални 

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 
истраживањ
е, читање, 
писање 

Ангажованост 
полазника, 
заинтересованост  
за учешће у 
различитим 
облицима рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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О
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Т
А

Н
Д
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Основни ниво 

О2.EЈ.1.1.1. Препознаје основни смисао једноставних и кратких исказа уколико се изговарају полако и разговетно (поздрављање, извињење, захваљивање и сл.). 
О2.ЕЈ.1.1.2. Разуме лична питања која се полако саопштавају и брижљиво формулишу. 
О2.ЕЈ.1.1.3. Разуме једноставна и кратка упутства која прати визуелна помоћ (слике, покрет). 
О2.ЕЈ.1.2.1. Разуме кратка и једноставна писана упутства (1–3 речи), поруке и натписе    (ако садрже слике). 
О2.ЕЈ.1.2.2. Идентификује конкретне детаље у једноставним реченицама или веома кратким текстовима у којима преовлађују интернационални термини или речи у 
свакодневној употреби (уз понављање читања, ако је потребно). 
О2.ЕЈ.1.3.1. Пише личне податке (име, презиме, адреса, број телефона) у једноставним формуларима или кратком тексту са празнинама. 
О2.ЕЈ.1.3.2. Преписује бројеве, слова, речи, једноставне изразе. 
О2.ЕЈ.1.4.1. Представља себе и наводи основне личне податке. 
О2.ЕЈ.1.4.2. Поздравља, захваљује се и извињава. 
О2.ЕЈ.1.4.3. Показује разумевање или неразумевање саговорника на вербални или невербални начин (нпр. потврђује и негира, показује предмете или правац). 
О2.ЕЈ.1.4.4. Именује ствари из свог окружења. 

Средњи ниво  

Напредни ниво 

О2.ЕЈ.2.1.1. Разуме једноставна питања о блиским темама или краћа упутства која се полако саопштавају и брижљиво формулишу. 
О2.ЕЈ.2.1.2. Препознаје основни смисао или конкретне детаље (нпр. имена,  бројеве, боје,величину) у тексту или разговору који слуша, уколико се говори полако и 

разговетно. 
О2.ЕЈ.2.2.1. Схвата основни смисао и издваја тражену информацију из краћег, једноставног текста који говори о људима, стварима, свакодневним активностима и сл. 
О2.ЕЈ.2.3.1. Преписује/пише потребне информације (речи, реченице, бројеве, датуме). 
О2.ЕЈ.2.3.2. Пише кратке одговоре на једноставна писана питања. 
О2.ЕЈ.2.4.1. Уме да искаже своје потребе, допадање или недопадање. 
О2.ЕЈ.2.4.2. Тражи помоћ или указује на проблем у комуникацији (нпр. тражи да се нешто понови или појасни). 
О2.ЕЈ.2.4.3. Именује и даје кратак опис ствари из свог окружења (боја, величина, број). 
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Предмет: Биологија Циклус: други циклус Фонд: 51 час 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ  САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Н
ау

ка
 о

 ж
ив

от
у 

6 
часова 

– примени основна биолошка знања 
у свакодневно-м животу (појмове, 
закључке, законитости) 

– препозна, упореди и наведе 
основне разлике између живе и 
неживе природе из непосредног 
окружења 

– објасни по којим се особинама 
жива бића групишу у одређене 
систематске категорије (до нивоа 
царства) 

- извори биолошких знања и њихов значај и примена 
у свакодневном животу 
- разлике између живе и неживе природе,особине 
живих бића(дисање,исхрана,раст 
и развој,размножавање,старење и смрт) 
-разноврсност живог света и подела на царства 

• језичка присменост 
културна свест, 
мултикултуралност и 
креативност 

• социјална 
интеракција и 
сарадња са другима 

• грађанска 
одговорност у и за 
демократију 

• основе научне 
писмености 

• математичка 
писменост 

• дигитална 
писменост 

• управљање 
сопственим учењем 

• решавање проблема 

• вештине 
комуникације 

• еколошке 
компетенције 

• иницијатива и 
предузетништво 

здравствена свест  

Фронтална 
настава, 
индивидуална 
настава 

Табла, 
креда,лаптоп, 
пројектор,књи
га, свеска 

Предавања, 
дијалог,проблем
ске ситуације, 
одговарање, 
пројекције,црта
ње,извођење 
закључака, 
решавање 
задатака 

Посматрање 
,белешке 
,тестови и 
оцењиање у 
дневник 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 Р

аз
но
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ос
т 

ж
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 14 
часова 

– наведе основне особине вируса и 
микроорганизама - бактерије и 
протисти, објасни њихов значај за 
природу и човека и ова знања 
примењује у одлукама и 
поступцима у свакодневном 
животу 

– наведе основне особине гљива и 
лишајева и објасни њихову улогу у 
природи и значај за човека и ова 
знања примењује у свакодневном 
животу  

– именује и опише основну грађу 
биљака (корен, стабло, лист, цвет, 
плод, семе) и ова знања о грађи 
биљака примењује у свакодневном 
животу (гајење и сакупљање 
јестивог и лековитог биља за 
исхрану и припремање чајева, 
коришћење биљака у припремању 
хране, сушење воћа и поврћа, 
лековитих биљака)   

– препозна и опише значај биљних 
процеса (дисање, фотосинтеза, 
клијање, раст, опрашивање, 
оплођење, плодоношење) и ова 
знања примењује приликом гајења 
биљака (услови који погодују за 
раст биљака)  

– наведе основне особине и значај 
животиња (из непосредног 
окружења) за природу и човека и 
ова знања примењује у одлукама и 
поступцима у свакодневном 
животу (одговоран однос према 
животињама, начин  гајења 
животиња) 

- вируси, бактерије, протисти, значај 
микроорганизама за природу и човека (улога 
микроорганизама у прехрамбеној индустрији, у 
биоразградњи), болести које изазивају вируси и 
бактерије, превенција и лечење инфекција;  
- разноврсност гљива и лишајева, значај гљива за 
природу и човека (јестиве, нејестиве и отровне врсте 
гљива, хранљива вредност гљива);  
- биљке, значај биљних органа (корен, стабло, лист, 
цвет, плод, семе);  
-  дисање, фотосинтеза,   опрашивање, оплођење, 
клијање, плодоношење, значај биљних процеса за 
природу и човека; 
- разноврсност биљака, значај биљака за човека 
(јестиве, лековите, отровне врсте биљака), гајење и 
нега биљака (сађење, окопавање, заливање, 
прехрањивање, орезивање, калемљење, заштита 
биљака од непожељних врста);   
- разноврсност животиња, значај животиња за човека 
(у исхрани, као регулатори бројности непожељних 
врста);                                                                                      
- разноврсност инсеката и њихов значај за природу, 
значај инсеката за човека; 
- паразитске врсте животиња (метиљ, пантљичара, 
крпељ, бува, ваши), превентивне мере; 
- одговоран однос према животињама, узгој и нега 
животиња, кућни љубимци.  

Фронтална 
настава, групна 
настава, 
индивидуални 
облик наставе 

Табла, 
креда,лаптоп, 
пројектор,књи
га, свеска 

Предавања, 
дијалог,проблем
ске ситуације, 
одговарање, 
пројекције,црта
ње,извођење 
закључака, 
решавање 
задатака 

Посматрање 
,белешке 
,тестови и 
оцењиање у 
дневник 
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26 
часова 

– именује и опише основну грађу и 
начин функционисања система 
органа човека. 

– препозна и примени основна знања 
из прве помоћи, како би помогао 
себи и другима (заштита на/при 
раду)  

– разликује особине које се 
наслеђују од особина које се не 
наслеђују и та знања користи 
приликом формирања одговорног 
односа према сопственом здрављу 
и здрављу породице  

– препозна и објасни разоран утицај 
болести зависности на укупан 
квалитет живота  

 

- кожни систем – основна грађа и улога; нега и 
заштита; прва помоћ код повреда; 
- скелетни систем – основна грађа и улога; нега и 
заштита; прва помоћ код повреда; 
- мишићни систем – основна грађа и улога; нега 
(значај физичке активности, значај правилне 
исхране) и заштита; прва помоћ код повреда; 
- нервни систем – основна грађа и улога; нега и 
заштита (утицај стреса на нерви систем, значај 
одмора и сна); 
- систем чулних органа – основна грађа и улога; нега 
и заштита; прва помоћ код повреда; 
- систем жлезда са унутрашњим лучењем – основна 
грађа и улога, поремећаји функционисања жлезда са 
унутрашњим лучењем; 
- систем органа за циркулацију – основна грађа и 
улога, нега и заштита, прва помоћ код повреда; 
- систем органа за размену гасова – основна грађа и 
улога, нега и заштита; 
- систем органа за варење – основна грађа и улога; 
нега и заштита (цревни паразити, начин заразе и 
лечење), болести као последица неправилне исхране, 
значај правилне и здраве исхране у очувању здравља 
(основни састојци хране, енергетска вредност хране); 
- систем органа за излучивање – основна грађа и 
улога, нега и заштита; 
- систем органа за размножавање – основна грађа и 
улога, нега и заштита, репродуктивно здравље 
(полне болести, превенција); 
- планирање породице, оплођење и трудноћа, 
наследне особине код људи. 

• језичка присменост 
културна свест, 
мултикултуралност и 
креативност 

• социјална 
интеракција и 
сарадња са другима 

• грађанска 
одговорност у и за 
демократију 

• основе научне 
писмености 

• математичка 
писменост 

здравствена свест и  
• вештине 

комуникације 

• еколошке 
компетенције 

• иницијатива и 
предузетништво 

• дигитална 
писменост 

• управљање 
сопственим учењем 

• решавање проблема 
 

Фронтална 
настава, групна 
настава, 
индивидуални 
облик наставе 

Табла, 
креда,лаптоп, 
пројектор,књи
га, свеска 

Предавања, 
дијалог,проблем
ске ситуације, 
одговарање, 
пројекције,црта
ње,извођење 
закључака, 
решавање 
задатака 

Посматрање 
,белешке 
,тестови и 
оцењиање у 
дневник 

Х
ги

је
а 

и 
зд

ра
вљ

е 

5часов
а 

-препозна значај и начине очувања 
здравља и примењује знања ради 
спречавања болести (личне и просторне 
хигијенске навике за здрав живот) 
примени стечена знања, вештине и 
вредности, унапређујући културу 
живљења у свакодневном животу   

- болести зависности, штетно деловање и последице 
конзумирања алкохола, пушења и наркотика на 
организам;  
- важност хигијене као превентиве и значај очувања 
и одржања здравља;  
култура живљења 

Фронтална 
настава, групна 
настава, 
индивидуални 
облик наставе 

Табла, 
креда,лаптоп, 
пројектор,књи
га, свеска 

Предавања, 
дијалог,проблем
ске ситуације, 
одговарање, 
пројекције,црта
ње,извођење 
закључака, 
решавање 
задатака 

Посматрање 
,белешке 
,тестови и 
оцењиање у 
дневник 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

БИ.1.1.1. Омогућава преживљавање различитих врста (биљке, животиње, гљиве) пружајући им основне услове за живот (залива биљке, расејава биљке, храни животиње, гаји 
печурке) 
БИ.1.1.2. Планира и организује активности у складу са просторним и временским променама које се дешавају код живих бића (листање, цветање, плодоношење; подизање младих) 
БИ.1.1.3. Користи одређена жива бића и њихове делове у исхрани, одевању и за друге потребе 
БИ.1.3.1. Одржава хигијенске навике (води рачуна о личној  хигијени, хигијени животиња са којима је у додиру и хигијени околине).  
БИ.1.3.2. Примењује хигијенске навике у исхрани као и термичку обраду хране и зна како да сачува њену хранљиву вредност 
БИ.1.3.3. Примењује здрав стил живота (физичка активност, одмор и сан, правилна исхрана) 

Средњи ниво ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Напредни ниво 

БИ.2.1.1. Описује, упоређује и класификује организме према различитим критеријумима (нпр. по употребној вредности: јестиве, лековите, нејестиве, отровне...) 
БИ.2.1.2. Хумано и одговорно се односи према живом свету који га окружује 
БИ.2.1.3. Користи знања о основним животним процесима који се одвијају на нивоу организма (дисање, исхрана, раст, размножавање) ради побољшања квалитета сопственог 
живота 
БИ.2.3.1. Препознаје положај одређеног органа у људском телу и његову основну улогу 
БИ.2.3.2. Примењује знања о наслеђивању приликом планирања породице 
БИ.2.3.3. Зна путеве преношења полних болести, као и начине превенције (како да се заштити у циљу смањења ризика од полних болести и нежељене трудноће) 
БИ.2.3.4. Препознаје болести зависности и способан је да потражи адекватну помоћ 
БИ.2.4.1. По упутству примењује једноставно истраживање и уме да тумачи графиконе и табеле како би олакшао себи избор, решио проблем, донео исправну одлуку у 
свакодневном животу 
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Предмет: Географија Циклус: други циклус Фонд: 34 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Т
ра

ј. 
пр

ог
р.

(б
р

.ч
ас

ов
а)

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја међупредметних 

компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

П
ла

не
та

 З
ем

љ
а 

17 

Циљ наставе географије је да оспособи 
одраслог да активно користи и примењује 
основна географска знања и вештине које ће 
му помоћи да унапреди свој свакодневни 
живот у географској средини у којој људи 
заједно живе и сарађују 
Исходи 

– кoристи географску карту, основне 
географске термине, слику, табелу, график 
и једноставне моделе као изворе 
информација у стицању и примени знања и 
у свакодневној комуникацији; 

– одреди главне и споредне стране света у 
простору и на географској карти; 

– опише кретања Земље и наведе главне 
последице; 

– на географској карти именује и покаже на 
географској карти велике копнене и водене 
површине (континенти, океани, мора); 

– на географској карти одреди географски 
положај Европе, Балканског полуострва, 
Србије, области и места у коме живи; 

– на географској карти и у средини у којој 
живи разликује и опише основне облике 
рељефа (планине, котлине, низије, 
пустиње) и његов утицај на начин живота и 
активности људи; 

– наведе главне одлике основних типова 
климе и времена на Земљи, у Републици 
Србији, у средини у којој живи и користи 
податке о времену и временску прогнозу за 
планирање својих активности; 

• Оријентаија у простору и 
на географској карти 

• Облик и кретање Земље 

• Свет који се помера, 
котиненти и Светско 
море, њихов размештај и 
значај за живот и 
активности људи 

• Високе планине, 
висоравни и низије, 
Време и клима 

• Подземне воде, велике 
реке и језера на Земљи 

• Природне непогоде 

• Земљина блага 

• Распоред становништва 
на Земљи, основна 
структура становништва 

• Насеља на Земљи 

Ученик уме да организује 
процес учења, да организује 
простор и обезбеди услове за 
учење, да управља временом.  
Активно конструише знање; 
уочава структуру градива, 
активно селектује битно од 
небитног, релеватно од 
ирелеватног, познато од 
непознатог; уме да резимира и 
елаборира основне идеје.  
Ефикасно користи различите 
стратегије учења, прилагођава 
их природи градива и 
циљевима учења.  Уме јасно да 
искаже одређени садржај, 
усмено и писано. У ситуацији 
комуникације, изражава своје 
ставове, мишљења, осећања, 
вредности. Ученик користи на 
одговарајући и креативан 
начин језик и стил 
комуникације који су 
специфични за поједине 
научне, техничке и уметничке 
дисциплине. Користи 
табеларни и графички приказ 
података и уме да овако 
приказане податке чита, 
тумачии примењује. 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
илустративно-
демонстративна, 
истраживачка, 
фронтална, 
индивидуална, 
групна, рад у 
пару. 

материјал за 
полазнике, 
рачунар са 
пројектором, 
презентације у 
ПП, материјал 
на ЦД за 
полазнике, 
слике, 
текстови, 
географске 
карте, атласи, 
глобус 

Активност наставника: 
Предаје, објашњава, 
илуструје, проверава знање 
полазника, 
самосталан рад са 
полазницима, кординира 
дијалог између полазника 
и подстиче изношење 
мишљења и закључака код 
полазника, мотивише. 
Активност полазника: 
Посматра, слуша, бележи, 
самостално ради,износи 
своје мишљење, 
читање и саопштавање 
прочитаног, записивање, 
описивање слике/ 
фотографије са 
историјским садржајем, 
решавање проблема, 
дискусија, израда табела, 
графикона, уписивање 
кључних година на линији 
времена, показивање 
историјског простора на 
карти. Самостално 
истражују теме за које су 
заинтересовани 

Портфолио и 
андрагошка свеска: 
заинтересованост 
полазника, кратке 
писмене провере 
које трају од 5 до 
15 минута, 
евидентирање, 
белешке, активност 
полазника, 
индивидуални 
разговор са 
одраслим, разговор 
са одраслима на 
задату тему, 
саопштавање 
резултата рада 
групе на задату 
тему. 
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– на географској карти Србије и у својој 
средини покаже подземне и текуће воде и 
објасни њихов значај за живот и рад људи; 

– разликује природне феномене (олујни 
ветар, вулканска ерупција, земљотрес, 
суша, поплава, клизиште) и опише њихове 
последице за људе и географску средину; 

– разликује главне облике обновљивих 
(Сунчева енергија, снага ветра, вода) и 
необновљивих природних ресурса (нафта, 
природни гас, угаљ, минералне сировине) и 
на географској карти (света, Европе, 
Србије) покаже њихов размештај и наведе 
начине њиховог коришћења за потребе 
људи; 

– опише размештај становништва и насеља 
на Земљи и препозна факторе који утичу на 
кретање становништва; 

 

• ГЕографски размештај 
великих регија и држава 
у свету 

• Живот и активности 
људи у простаним 
низијским регијама 

• Живот и активности 
људи у 
високопланинским 
областима у свету 

• Живот и активности 
људи у пустињским и 
поларним областима 

• Живот и активности 
људи у приморским 
областима и на острвима 

• Светски коридори и 
њихов значај за размену 
људи и робе 

Користи информационе 
технологије за чување, 
презентацију и основну обраду 
података. Компетентно користи 
апликације за комуникацију, 
Претражујући интернет и базе 
података. Испитујући 
проблемску ситуацију, ученик 
идентификује ограничења и 
релевантне карактеристике 
проблемске ситуације и разуме 
како су оне међусобно 
повезане.  Ученик 
проналази/осмишљава могућа 
решења проблемске ситуације. 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
илустративно-
демонстративна, 
истраживачка, 
фронтална, 
индивидуална, 
групна, рад у 
пару. 

материјал за 
полазнике, 
рачунар са 
пројектором, 
презентације у 
ПП, материјал 
на ЦД за 
полазнике, 
слике, 
текстови, 
географске 
карте, атласи, 
глобус 

Портфолио и 
андрагошка свеска: 
заинтересованост 
полазника, кратке 
писмене провере 
које трају од 5 до 
15 минута, 
евидентирање, 
белешке, активност 
полазника, 
индивидуални 
разговор са 
одраслим, разговор 
са одраслима на 
задату тему, 
саопштавање 
резултата рада 
групе на задату 
тему. 
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– опише типове насеља и факторе који утичу 
на њихово стварање, ширење и изумирање; 

– наведе и опише основне привредне 
делатности људи у Србији и у локалној 
средини; 

– на карти света покаже географски 
размештај великих држава; 

– наведе глобалне проблеме човечанства и 
неке начине за њихово решавање; 

– наведе позитивне и негативне утицаје 
човека на животну средину и учествује у 
акцијама за њену заштиту и унапређивање. 

 

• Политичке и економске 
карактеристике савременог 
света 

• Глобални проблеми 
човечанства и начин 
њиховог решавања 

• Еколошки проблеми 
савременог света 

Ученик припрема примену 
изабраног решења, прати 
његову примену усклађујући се 
са новим сазнањима које стиче 
током примене датог решења и 
успева да реши проблемску 
ситуацију. Конструктивно, 
аргументовано и креативно 
доприноси раду групе, 
усаглашавању и остварењу 
заједничких циљева Разуме 
концепт здравог и безбедног 
окружења (вода, ваздух, 
земљиште). Познаје факторе 
који утичу на загађење 
земљишта, воде и ваздуха. 
Повезује уметничка и културна 
дела са историјским, 
друштвеним и географским 
контекстом њиховог настанка. 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
илустративно-
демонстративна, 
истраживачка, 
фронтална, 
индивидуална, 
групна, рад у 
пару. 

материјал за 
полазнике, 
рачунар са 
пројектором, 
презентације у 
ПП, материјал 
на ЦД за 
полазнике, 
слике, 
текстови, 
географске 
карте, атласи, 
глобус 

Активност наставника: 
Предаје, објашњава, 
илуструје, проверава знање 
полазника, 
самосталан рад са 
полазницима, кординира 
дијалог између полазника 
и подстиче изношење 
мишљења и закључака код 
полазника, мотивише. 
Активност полазника: 
Посматра, слуша, бележи, 
самостално ради,износи 
своје мишљење, 
читање и саопштавање 
прочитаног, записивање, 
описивање слике/ 
фотографије са 
историјским садржајем, 
решавање проблема, 
дискусија, израда табела, 
графикона, уписивање 
кључних година на линији 
времена, показивање 
историјског простора на 
карти. Самостално 
истражују теме за које су 
заинтересовани 

Портфолио и 
андрагошка свеска: 
заинтересованост 
полазника, кратке 
писмене провере 
које трају од 5 до 
15 минута, 
евидентирање, 
белешке, активност 
полазника, 
индивидуални 
разговор са 
одраслим, разговор 
са одраслима на 
задату тему, 
саопштавање 
резултата рада 
групе на задату 
тему. 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

• 03.ГЕ.1.1. Одређује стране света у свом окружењу ради организовања својих активности 
• 03.ГЕ.1.1.2. Планира и организује своје активности узимајући у обзир доба дана и годишње доба 
• 03.ГЕ.1.1.3. Разликује облике рељефа и природне ресурсе копна, рационално их користи и учествује у њиховој заштити 
• 03.ГЕ.1.1.4. Користи временску прогнозу за планирање својих активности 
• 03.ГЕ.1.1.5. Предузима заштитне мере у условима временских непогода 
• 03.ГЕ.1.1.6. Одговорно користи расположиве изворе и текуће воде у свом окружењу 
•03.ГЕ.1.1.7.Користи опште агротехничке мере у пољопривредној производњи 
• 03.ГЕ.1.1.8.Одговорно се односи према геонаслеђу и природним и културним добрима и учествује у акцијама које се односе на заштиту и унапређење животне средине 
• 03.ГЕ.1.1.9.Планира своју породицу и одговорно се односи према проблемима у њој 
• 03.ГЕ.1.1.10.Правилно и одговорно планира и изграђује свој дом и окућницу и учествује у планирању и одржавању инфраструктуре у насељу 
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Средњи ниво У ООО нема средњег нивоа. 

Напредни ниво 

03.ГЕ.2.1.1. Користи географску карту различитог размера и садржаја, табеле, дијаграме, шеме, слике 
• 03.ГЕ.2.1.2.Планира и организује активности у складу са природним факторима животне средине (облицима рељефа, климатским елементима, особинама вода, типовима тла, 
распоредом биљних зона) 
• 03.ГЕ.2.1.3.Разуме принципе одрживог развоја и рационално користи минералне сировине и енергетске изворе 
• 03.ГЕ.2.1.5.У својој непосредној средини учествује у иницијативама и активностима ради решавања проблема који се односе на заштиту и унапређивање животне средине 
(прекомерна сеча, сушење и паљење шума, неадекватна испаша, спречавање ерозије, загађивање вода, ваздуха и тла, прекомерна употреба хемијских средстава, непланска и 
недозвољена изградња објеката, ненаменско и недозвољено коришћење јавних и туђих површина). 
• 03.ГЕ.2.1.4.Планира и организује активности у складу са демографским и економским одликама своје средине 
• 03.ГЕ.2.1.6.Уочава рефлексију глобалних проблема човечанства у својој средини (сукоби и насиље, глад, недостатак пијаће воде, дискриминација, болести зависности), 
предлаже начине и учествује у њиховом решавању у својој породици и у локалној средини. 
• 03.ГЕ2.1.7.Познаје и користи могућности које пружају различите локалне, националне и међународне организације за решавање својих животних проблема. 
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Предмет: Историја Разред: 2. циклус Фонд часова: 34 

Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНО
СТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Осно
вни 
појм
ови 
исто
ријск

е 
наук

е 

6 

Циљ наставе историје је да се 
полазник упозна са важним 
догађајима, личностима, 
појавама и процесима из 
историје људског друштва и 
средине у којој живи, као и да 
развија основне вештине 
неопходне за грађење 
одговорног односа према 
друштву.  
Овако дефинисан циљ 
наставног предмета историја 
могуће је разложити на општи и 
посебне циљеве наставе 
историје.  
Општи циљ наставе историје је 
стицање и развијање знања и 
вештина, обликовање ставова и 
изградња вредности 
неопходних за одговорно 
функционисање у савременом 
свету. 
 Посебни циљеви наставе 
историје у систему образовања 
одраслих су: 
 •стицање и развијање знања о 
појавама, догађајима, 
процесима и личностима које су 
утицале и утичу на развој 
људског друштва и света какав 
познајемо данас; 
 •стицање и развијање вештина 
препознавања историјског 
простора на карти и 
повезаности најважнијих појава 
из прошлости са појавама из 
садашњости, као и 
индентификовања основних 
информација у историјским 
изворима (сведочанствима из 
прошлости);  
•поштовање сопствене државе, 
неговање националне културе и 
традиције, као и културе и 
традиције других народа; 
 •пружање подршке за улогу 
одговорних и активних грађана 
у савременом друштву. 
 
Општи исходи ООО:  

Историја (различита значења појма историја: наука, део 
прошлости и садашњост, наставни предмет; предмет 
проучавања историјске науке); 
Историјски извори (значај извора за проучавање 
прошлости, врсте извора: материјални, писани, усмено 
предање; извори на основу којих се реконструише 
праисторија и историја старог века); 
Периодизација прошлости (праисторија и историја)  и 
историје (стари век, средњи век, нови век и савремено 
доба; основне одлике старог века); 
Хронологија (временске одреднице: деценија, век, 
миленијум); историјско време: кључни догађаји старог 
века на временској линији (појава писма и настанак првих 
држава у IV м.п.н.е. хришћанство постаје призната вера 
313. године,  пад Западног римског царства и крај старог 
века V век, 476. година). 
Периодизација историје: основне одлике средњег века; 
Историјски извори (извори на основу којих се 
реконструише историја средњег века: манастири, цркве, 
џамије, фреске, повеље, романи, наративни извори); 
Хронологија: временске одреднице (ера: хришћанска и 
муслиманска); кључни догађаји средњег века на 
временској линији (долазак Хуна у Европу и почетак 
Велике сеобе народа у IV век, Велика шизма 1054. године, 
Стефан Немањић добија краљевску круну од папе 1217. 
године, Српска православна црква стиче аутокефалност 
1219. године, Стефан Душан се крунише за цара а Србија 
постаје царство 1346. године, Маричка битка/ крај 
Српског царства и крај владавине Немањића у Србији/ 
настанак Моравске Србије 1371. године, Косовска битка 
1389. године, Османлије освајају Цариград 1453. године, 
Османлије освајају Смедерево и пад Србије под османску 
власт 1459. година). 

Корелација: Српски 
језик, Географија, 
Страни језик, 
Одговорно живљење у 
грађанском друштву, 
Математика, Физика и 
Хемија.  
Српски језик 
доприноси развијању 
културе говора и 
изражавања, како 
усменог тако и 
писаног, што је за 
наставу историје 
посебно важно. То 
значи да наставник од 
полазника очекује да 
своје мисли јасно и 
прецизно изражавају 
реченицама које неће 
бити просте или 
просто проширене. 
Поред српског језика 
овај предмет се 
ослања на знања која 
су полазници стекли у 
настави географије – 
картографска 
писменост, 
математике – писање 
бројева и рачунање. 
Али и оно што су 
полазници научили у 
настави историје 
допринеће бољем 
разумевању наставе 
одговорног живљења 
у грађанском друштву 
(друштво, људска 
права), географије 
(географска открића, 
држава), српског 
језика (тумачење 
књижевних дела која у 
основи имају 
историјски догађај), 
биологије, физике, 
хемије (научна 
открића). 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 

илустративно-
демонстративна, 
истраживачка, 

фронтална, 
индивидуална, 
групна, рад у 

пару. 
 

Водич за наставника 
за предмет 

предузетништво 
Материјал за 
полазнике за 

предмет 
предузетништво 

Материјал на CD за 
наставнике и 

полазнике 
рачунар са 

пројектором, 
презентације, слике, 
музејски експонати, 

историјски 
текстови., 

историјске карте, 
географске карте. 

 

Активност 
наставника: 

Предаје, 
објашњава, 
илуструје, 
проверава 

знање 
полазника, 
самосталан 

рад са 
полазницим

а, 
кординира 

дијалог 
између 

полазника и 
подстиче 
изношење 

мишљења и 
закључака 

код 
полазника, 
мотивише. 
Активност 
полазника: 
Посматра, 

слуша, 
бележи, 

самостално 
ради,износи 

своје 
мишљење, 
читање и 

саопштавањ
е 

прочитаног, 
записивање, 
описивање 

слике/ 
фотографије 

са 
историјским 
садржајем, 
решавање 
проблема, 
дискусија, 

израда 
табела, 

графикона, 
уписивање 

Портфолио и 
андрагошка свеска: 
заинтересованост 
полазника, кратке 
писмене провере 
које трају од 5 до 

15 минута, 
евидентирање, 

белешке, активност 
полазника, 

индивидуални 
разговор са 

одраслим, разговор 
са одраслима на 

задату тему, 
саопштавање 

резултата рада 
групе на задату 

тему. 
 

Друшт
во, 

друшт
вени 

односи 
и 

људск
а права 

4 

Друштво и друштвени односи (значење појма друштво и 
друштвени односи; породица као основна људска 
заједница; развој друштва и друштвених односа у 
праисторији и старом веку). 
Друштво и друштвени односи (развој друштва и 
друштвених односа у средњем  веку). 
 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 

илустративно-

демонстративна, 
истраживачка, 

фронтална, 
индивидуална, 
групна, рад у 

пару. 

Водич за наставника 
за предмет 

предузетништво 
Материјал за 
полазнике за 

предмет 
предузетништво 

Материјал на CD за 
наставнике и 

полазнике 
рачунар са 

пројектором, 
презентације, слике, 
музејски експонати, 

историјски 
текстови., 

Портфолио и 
андрагошка свеска: 
заинтересованост 
полазника, кратке 
писмене провере 
које трају од 5 до 

15 минута, 
евидентирање, 

белешке, активност 
полазника, 

индивидуални 
разговор са 

одраслим, разговор 
са одраслима на 

задату тему, 
саопштавање 

резултата рада 
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•Језичка писменост 
•Математичка писменост 
•Основе научне писмености 
•Дигитална писменост 

•Управљање сопственим 
учењем  
•Решавање проблема 
•Социјална интеракција и 
сарадња са другима 
•Грађанска одговорност у/за 
демократију 
•Здравствене компетенције 
•Еколошке компетенције 
•Иницјативност и 
предузетништво 
•Културна свест, 
мултикултуралност и 
креативност 

Посебни исходи: 
•правилно употребљава појaм 
историја;  
•наведе, препозна и разврста 
историјске изворе на 
материјалне и писане;  
•именује, разликује и правилно 
употребљава (примењује) 
основне временске одреднице 
(датум, деценија, век, 
миленијум, ера); 
•наведе поделу прошлости на 
праисторију и историју; 
•именује, поређа по редоследу, 
опише и разликује историјске 
периоде (стари, средњи, нови 
век и савремено доба);  
•препозна простор на 
историјској карти; 
•примени знање из историје на 
историјској карти (приказује на 
којем простору су се одиграли 
најважнији догађаји из локалне, 
националне, регионалне, опште 
историје); 
•препозна значење основних 
појмова из историје 
цивилизације (друштво, држава, 
монархија, република, 
аристократија, демократија, 
скупштина, устав,  народ, 
људска права, рат, геноцид/ 
холокауст, револуција, сеобе, 
писмо);  
•наведе најважније догађаје, 
личности, појаве и процесе из 
опште историје;  

Пројекти полазника  - 
проблемски и 
истраживачки 
усмерена настава 

Уважавање 
иницијативе 
полазника у процесу 
учења и његове 
унутрашње  
мотивације. 
Пројектни задатак 
може бити 
индивидуални или 
групни, може 
обухватити рад у 
школи и код куће, 
може бити задат у 
склопу једног или 
више предмета.  
Лични планови учења 
Полазници су 
охрабрени и 
подстакнути да 
самостално уче и 
сходно томе праве 
лични план учења. 
Када прикупе 
одређено искуство, у 
следећем кораку 
важно је да им се 
пружи прилика да 
искусе и увежбају 
само-процену. Овакво 
искуство је неопходно 
за припрему за 
целоживотно учење и 
директно доприноси 
развоју компетенције 
учити како се учи. 
 
Групни и тимски рад 
Сарадничко учење, 
кроз разноврсне 
активности у малој 
групи које су усмерене 
на постизање 
заједничког циља, 
представља ефикасно 
средство за постизање 
академских и 
социјалних 
постигнућа.  
Практично искуство 
Полазници зависно од 
својих интересовања и 
склоности стичу 
способност практичне 

историјске карте, 
географске карте. 

кључних 
година на 

линији 
времена, 

показивање 
историјског 
простора на 

карти. 
Самостално 
истражују 

теме за које 
су 

заинтересов
ани 

Активност 
наставника: 

Предаје, 
објашњава, 
илуструје, 
проверава 

знање 
полазника, 
самосталан 

рад са 
полазницим

а, 
кординира 

дијалог 
између 

полазника и 
подстиче 
изношење 

мишљења и 
закључака 

код 
полазника, 
мотивише. 
Активност 
полазника: 
Посматра, 

слуша, 
бележи, 

самостално 
ради,износи 

своје 
мишљење, 
читање и 

саопштавањ
е 

прочитаног, 
записивање, 
описивање 

слике/ 
фотографије 

са 
историјским 
садржајем, 

групе на задату 
тему. 

Држав
а и 

држав
не 

инстит
уције 

6 

Држава и облици државног уређења (значење појма 
држава и државни суверенитет/ границе;  врсте државног 
уређења у старом веку: демократија, монархија, 
република, империја); 
Основни типови државних институција и правног 
поретка у старом веку (основне државне институције: 
влада, скупштина, владар, монарх, закон, суд). 
Основни типови државних институција и правног 
поретка у средњем веку (основне државне институције: 
скупштина, владар/ монарх, закон, суд). 
 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 

илустративно-
демонстративна, 
истраживачка, 

фронтална, 
индивидуална, 
групна, рад у 

пару. 

Водич за наставника 
за предмет 

предузетништво 
Материјал за 
полазнике за 

предмет 
предузетништво 

Материјал на CD за 
наставнике и 

полазнике 
рачунар са 

пројектором, 
презентације, слике, 
музејски експонати, 

историјски 
текстови., 

историјске карте, 
географске карте. 

Портфолио и 
андрагошка свеска: 
заинтересованост 
полазника, кратке 
писмене провере 
које трају од 5 до 

15 минута, 
евидентирање, 

белешке, активност 
полазника, 

индивидуални 
разговор са 

одраслим, разговор 
са одраслима на 

задату тему, 
саопштавање 

резултата рада 
групе на задату 

тему. 

Прел
омни 
моме
нти у 
исто
рији 

11 

Открића (прва открића човека: ватра, точак, 
писмо,иригациони системи); 
Настанак првих држава: време и простор настанка првих 
држава (долина река, простор око Средоземног мора);  
Карактеристичне државе старог века (Древни Египат, 
полис Атина, Римско царство); 
Личности које су обележиле историју старог века 
(Александар Велики, Исус Христ, цар Константин). 
Сеобе (појам и узроци сеоба, Велика сеоба народа);  
Европа после Велике сеобе народа, христијанизација, 
настанак ислама, Крсташки ратови;  
Карактеристичне државе средњег века: Византија, 
Османско царство, Српска држава (основне одлике 
наведених држава - преглед историје ових држава у 
средњем веку); 
Српска историја: писменост и христијанизација, Српска 
аутокефалност и стварање патријаршије, Душанов 
законик, Косовска битка - у историји и традицији, пад 
под Османлије, сеобе Срба током средњег века; 
Улога личности у историји (Мухамед, Мехмед Освајач, 
Стефан Немања, монах Сава - Св. Сава, краљ Милутин, 
краљ/ цар Стефан Душан, кнез Лазар, деспот Стефан 
Лазаревић, монахиња Јефимија). 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 

илустративно-
демонстративна, 
истраживачка, 

фронтална, 
индивидуална, 
групна, рад у 

пару. 

Водич за наставника 
за предмет 

предузетништво 
Материјал за 
полазнике за 

предмет 
предузетништво 

Материјал на CD за 
наставнике и 

полазнике 
рачунар са 

пројектором, 
презентације, слике, 
музејски експонати, 

историјски 
текстови., 

историјске карте, 
географске карте. 

Портфолио и 
андрагошка свеска: 
заинтересованост 
полазника, кратке 
писмене провере 
које трају од 5 до 

15 минута, 
евидентирање, 

белешке, активност 
полазника, 

индивидуални 
разговор са 

одраслим, разговор 
са одраслима на 

задату тему, 
саопштавање 

резултата рада 
групе на задату 

тему. 
 

Култ
урно-
умет
ничк

о 
налсе
ђе и 
рели
гија 

5 
 
 
 
 
 

Религијски системи у историји (политеизам, монотеизам, 
врсте основних монотеистичких религија у старом веку 
/јудаизам, хришћанство); 
Значај културе, уметности и културног наслеђа (основне 
одлике и компоненте културе; одлике уметности; 
одговоран однос појединца/ групе/ народа према свакој 
врсти културно-уметничког наслеђа тј. баштине); 
Култура свакодневног живота у праисторији и старом 
веку (основне одлике свакодневног живота, култура 
становања, исхране, хигијене, обичаја, односа међу 
половима и према деци, образовање, традиција, спортови 
–олимпијада); Споменици културе (писмо, Библија, 
храмови, пирамиде, статуе, вазе,  ћупови). 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 

илустративно-
демонстративна, 
истраживачка, 

фронтална, 
индивидуална, 
групна, рад у 

пару. 

Водич за наставника 
за предмет 

предузетништво 
Материјал за 
полазнике за 

предмет 
предузетништво 

Материјал на CD за 
наставнике и 

полазнике 
рачунар са 

пројектором, 
презентације, слике, 

Портфолио и 
андрагошка свеска: 
заинтересованост 
полазника, кратке 
писмене провере 
које трају од 5 до 

15 минута, 
евидентирање, 

белешке, активност 
полазника, 

индивидуални 
разговор са 

одраслим, разговор 
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•наведе најважније догађаје 
личности, појаве и процесе из 
националне историје; 
•прикаже, на одабраним 
примерима, да један историјски 
догађај/ личност може 
различито да се тумачи 
(Косовска битка/ Вук 
Бранковић); 
•уочи повезаност националне, 
регионалне и светске историје 
на најзначајнијим примерима 
(Велики рат, Други светски 
рат); 
•препозна повезаност неких 
најважнијих појава из 
прошлости са појавама из 
сада¬шњости (сеобе, 
демократија, република, 
скупштина);  
•наведе узроке и последице 
неких најважнијих историјских 
догађаја у националној и општој 
историји (Сеоба Срба 1690. 
године, Француска револуција, 
Српска револуција, Велики 
рат);  
•опише значај и покаже 
одговоран однос према 
историјском културно-
уметничком наслеђу. 

Религије: хришћанство (православље, католичанство), 
ислам; верске институције основних монотеистичких 
цркава; 
Средњовековна култура и уметност (утицај цркве, одлике 
културе и уметности, значај); културно-уметничко 
наслеђе средњег века и одговоран однос према наслеђу 
тј. баштине); 
Култура свакодневног живота у средњем веку (основне 
одлике свакодневног живота, култура становања, 
исхране, хигијене, обичаја, односа међу половима и деци, 
образовање, традиција);  
Споменици културе (писмо/ ћирилица, грађевинарство – 
цркве и манастири, средњовековни градови и замкови, 
уметност - фреске и арабеске, народно стваралаштво). 

примене знања и 
вештина стечених у 
школи. 

музејски експонати, 
историјски 
текстови., 

историјске карте, 
географске карте. 

решавање 
проблема, 
дискусија, 

израда 
табела, 

графикона, 
уписивање 
кључних 
година на 

линији 
времена, 

показивање 
историјског 
простора на 

карти. 
Самостално 
истражују 

теме за које 
су 

заинтересов
ани 

са одраслима на 
задату тему, 
саопштавање 

резултата рада 
групе на задату 

тему. 
 

Лока
лна 
исто
рија 

2 

Локална средина у прошлости (најстарији познати помен 
локалне средине у изворима, развој насеља у 
праисторији/ старом веку/ средњем веку); 
Националне, друштвене, културне и економске прилике у 
прошлости (праисторија/ стари век/ средњи век) локалне 
средине (етничке промене у демографском саставу 
локалне средине, привредна оријентација на регионалном 
и локалном нивоу /пољопривредна, занатска, трговачка и 
културни живот локалне средине). 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

Учењем историје полазник је оспособљен да: користи хронолошке одреднице; препознаје  основне појмове из историје цивилизације; уочава међусобну повезаност 
најважнијих  
историјских догађаја, појава, процеса; уочава историјско порекло савремених појава и процеса; показује одговоран однос према културно-историјском наслеђу, 
меморијалима и празницима  свог народа, других народа и етничких заједница; води конструктиван дијалог. 
Следећи искази описују шта полазник зна и уме на oсновном нивоу у свакој области. 
1. Област РАЗУМЕВАЊЕ ИСТОРИЈЕ (ИСТОРИЈСКА ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ) 
О3.ИС.1.1.1. Познаје и правилно користи основне хронолошке одреднице (година, деценија, век). 
О3.ИС.1.1.2. Зна да се прошлост/историја реконструише на основу извора. 
О3.ИС.1.1.3. Уме да смести најважније догађаје, личности или појаве у одговарајући  историјски период. 
О3.ИС.1.1.4. Препознаје основне појмове из историје човечанства (цивилизација, држава,  друштво, култура, религије, револуција и др.). 
О3.ИС.1.1.5. Уочава међусобну повезаност најважнијих историјских догађаја, појава,  процеса. 
О3.ИС.1.1.6. Разуме да постоји више углова гледања на исти догађај, личност или појаву и у  историјском и у савременом контексту. 
О3.ИС.1.1.7. Разуме појам стереотипа и пропаганде. 
2. Област ИСТОРИЈА У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ 

О3.ИС.1.2.1. Препознаје историјско порекло савремених друштвених појава. 
О3.ИС.1.2.2. Познаје основне симболе државе и главне државне институције. 
О3.ИС.1.2.3. Познаје основна људска права. 
О3.ИС.1.2.4. Конструктивно учествује у различитим видовима комуникације с  припадницима своје и различитих друштвених група непосредно доприносећи  унапређивању 
толеранције и спречавању конфликата. 
О3.ИС.1.2.5. Показује одговоран однос према културно-уметничком наслеђу, празницима  и меморијалима свог народа, других етничких, друштвених група и верских  
заједница. 

Средњи ниво У ООО нема стандарда за средњи ниво 
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Напредни ниво 

Учењем историје полазник је оспособљен за: правилну оријентацију у времену  коришћењем хронолошких одредница; разликовање и коришћење историјских извора;  
препознавање пропаганде и стереотипа; успостављање узрочно-последичних веза између  главних историјских догађаја, појава и процеса; повезивање догађаја са истакнутим 
личностима  и историјским периодом у општој и националној историји. 
Следећи искази описују шта полазник зна и уме на напредном нивоу у свакој области. 
1. Област РАЗУМЕВАЊЕ ИСТОРИЈЕ (ИСТОРИЈСКА ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ) 
О3.ИС.2.1.1. Правилно се оријентише у времену користећи oсновне временске одреднице  (година, деценија, век, миленијум). 
О3.ИС.2.1.2. Разликује и уме правилно да користи основне врсте историјских извора –  материјални, писани, сликовни, усмени, савремени. 
О3.ИС.2.1.3. Уме да повеже најважније догађаје са истакнутим личностима и историјским  периодима из опште историје (светска, европска, регионална), историје државе  
Србије и националне историје (мањине). 
О3.ИС.2.1.4. Препознаје узрочно-последичне везе између историјских догађаја, појава и  процеса. 
О3.ИС.2.1.5. Уме да препозна стереотип и пропаганду на примерима из прошлости и  садашњости. 
2. Област ИСТОРИЈА У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ 

О3.ИС.2.2.1. Уме да повеже неке од главних елемената садашњих догађаја, појава и процеса  са догађајима из прошлости. 
О3.ИС.2.2.2. Разуме историјску и савремену улогу главних државних и друштвених  институција. 
О3.ИС.2.2.3. Уочава кршење основних људских права на примерима из историје и  савременог друштва 
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Предмет: Физика Циклус: други циклус Фонд: 34 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ  САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

К
ре

та
њ

е 

8 

Врсте кретања, разумевање основних појмова/ 
ученици знају да наведу основне појмове/подела 
кретања на основу брзине и облика путање, 
разликовање основних појмова 

Подела кретања на основу 
брзине и путање, брзина, 
време, пређени пут, путања, 
јединице за наведене физичке 
величине. 

Природа и друштво, 1-4. разреда, 
провера да ли су упознати до сада са 
овим појмовима 

Дијалошка, 
фронтални, 
индивидуални 

Уџбеник 
Израда задатака 
и усмено 
излагање 

Провера и 
анализа 
урађених 
задатака 

С
ил

а 

8 
Усвајање појма силе, врсте сила/да ученици 
знају да објасне када сила делује и које су врсте 
сила/разликовање врста сила и њиховог дејства 

Сила, врсте сила 
Математика, кроз једноставне рачунске 
задатке 

Дијалошка, 
фронтални, 
индивидуални 

Уџбеник 
Израда задатака 
и усмено 
излагање 

Провера и 
анализа 
урађених 
задатака 

М
ер

њ
ењ

 

10 
Усвајање знања о СИ систему. Ученици треба да 
знају колико износи једно јутро земље у арима 
као и претварање литара у кубне метре  

Си систем 
Српски језик, Енглески језик, 
Математика, кроз једноставне рачунске 
задатке 

Дијалошка, 
фронтални, 
индивидуални 

Уџбеник 
Израда задатака 
и усмено 
излагање 

Провера и 
анализа 
урађених 
задатака 

П
ри

ти
са

к 

8 
Усвојити знања о томе од чега зависи 
атмосферски притисак. Које су јединице за 
притисак. Притисак у затвореном суду 

Притисак, јединице за 
притисак, притисак у 
течностима, притисак чврстих 
тела 

Српски језик, Математика 
Дијалошка, 
фронтални, 
индивидуални 

Уџбеник 
Израда задатака 
и усмено 
излагање 

Провера и 
анализа 
урађених 
задатака 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

МЕРЕЊЕ  
ФИ.1.1.1. Употребљава у домаћинству и на радном месту мерне јединице за масу, дужину и време.  
ФИ.1.1.2. Употребљава у домаћинству и на радном месту мерне јединице за температуру.  
ФИ.1.1.3. Употребљава мерила и мерне инструменте у домаћинству и послу у складу са правилима мерења 
КРЕТАЊЕ, СИЛА, СВЕТЛОСТ И ЗВУК  
ФИ.1.2.1. Безбедно се понаша у саобраћају и на послу на основу процене карактеристика кретања (брзина, убрзање). 
ФИ.1.2.2. Мења силу трења и силу отпора средине ради ефикаснијег узајамног деловања.  
ФИ.1.2.3. Предвиђа последице деловања гравитационе силе.  
ФИ.1.2.4. Уочава деловање електричне силе и магнетне силе.  
ФИ.1.2.5. Kористи особине светлости о простирању и адекватно их примењује у кући и окружењу.  
ФИ.1.2.6. Користи особине звука и штити себе и околину од буке 

Средњи ниво  

Напредни ниво 

МЕРЕЊЕ  
ФИ.2.1.1. Употребљава у домаћинству и на радном месту мерне јединице за површину и запремину.  
ФИ.2.1.2. Употребљава табеларно представљене податке за густину супстанције и закључује како ће се тело од те супстанције понашати у води.  
ФИ.2.1.3. Употребљава у саобраћају и на радном месту мерне јединице за брзину.  
КРЕТАЊЕ, СИЛА, СВЕТЛОСТ И ЗВУК  
ФИ.2.2.1. На основу процене временa заустављања понаша се у саобраћају и на послу у складу са безбедносним правилима.  
ФИ.2.2.2. У складу са потребама решава практичне проблеме у окружењу мењајући интензитет сила.  
ФИ.2.2.3. Одређује које оптичке уређаје и инструменте користити у специфичним ситуацијама 
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Предмет: Хемија Разред: 2 циклус Фонд часова:34 

Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 
ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1.
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14 

 
 
- разликовање елемената и 
једињења на основу сложености, 
односно на основу изграђивачких 
честица 
- разликовање физичких и 
хемијских својстава супстанци и 
повезивање својстава с практичном 
применом. 
 

- супстанце у свакодневном окружењу и 
пракси и њихова физичка и хемијска 
својства;  
- физичке промене супстанци у 
свакодневном животу и пракси;  
хемијске промене супстанци у 
свакодневном животу и пракси; 
- елементи - најједноставније чисте 
супстанце и честице које их чине: атоми и 
молекули; хемијски симболи и формуле; 
- једињења – сложене чисте супстанце и 
честице које их чине: молекули и јони; 

yченик је формирао основне 
хемијске појмове о својствима 
и променама супстанци и 
повезује их с комерцијалним 
производима с којима је у 
контакту у свакодневном 
животу. Безбедно и одговорно 
рукује производима, правилно 
складишти отпад, брине о 
очувању здравља и животне 
средине. 

метода усменог 
излагaња, метода 
разговора, метода 
демонстрације 
фронтални, 
групни, 
индивидуални, 
рад у пару 

панои, листићи и 
картице, 
лабораторијски 
прибор и посуђе, 
модели молекула 

усвајање знања, 
понављање, опажање, 
откривање и увиђање 
законитости процеса, 
вежбање, 
посматрање, учешће 
у дискусији, 
анализирање и 
синтетизовање 
података, чињеница и 
информација 

ангажованост 
полазника, 
заинтересова
ност за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада и 
белешке, 
посматрање, 
тестови 

2
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- формирање појма смеше и учење 
о својствима смеша 
- поступци за раздвајање састојака 
смеша 
значење процентног састава 
раствор 

- смеше у природи и пракси, легуре и 
њихов практични значај;  
- поступци за раздвајање састојака смеша 
(класирање – сејање, декантовање, 
цеђење, испаравање, дестилација, 
одвајање у магнетном пољу), - примена у 
свакодневном животу и производњи;  
- раствори у свакодневној употреби;  
- процентни састав раствора 

yченик је формирао основне 
хемијске појмове о својствима 
и променама супстанци и 
повезује их с комерцијалним 
производима с којима је у 
контакту у свакодневном 
животу. Безбедно и одговорно 
рукује производима, правилно 
складишти отпад, брине о 
очувању здравља и животне 
средине. 

метода усменог 
излагaња, метода 
разговора, метода 

демонстрације 
фронтални, 

групни, 
индивидуални, 

рад у пару 

панои, листићи и 
картице, 

лабораторијски 
прибор и посуђе, 
модели молекула 

усвајање знања, 
понављање, опажање, 
откривање и увиђање 
законитости процеса, 

вежбање, 
посматрање, учешће 

у дискусији, 
анализирање и 
синтетизовање 

података, чињеница и 
информација 

ангажованост 
полазника, 

заинтересова
ност за 

учешће у 
различитим 
облицима 

рада и 
белешке, 

посматрање, 
тестови      
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10 
- заступљеност у природи и 
физичка и хемијска својствима 
седам неметала и девет метала 

- неметали, заступљеност неметала у 
природи и њихов значај, физичка и 
хемијска својства водоника, угљеника, 
азота, фосфора, кисеоника, сумпора и 
хлора; 
- метали, заступљеност метала у природи 
и њихов значај; физичка и хемијска 
својства натријума, калијума, 
магнезијума, калцијума, алуминијума, 
гвожђа, бакра, цинка и олова 

yченик је формирао основне 
хемијске појмове о својствима 
и променама супстанци и 
повезује их с комерцијалним 
производима с којима је у 
контакту у свакодневном 
животу. Безбедно и одговорно 
рукује производима, правилно 
складишти отпад, брине о 
очувању здравља и животне 
средине. 

метода усменог 
излагaња, метода 
разговора, метода 
демонстрације 
фронтални, 
групни, 
индивидуални, 
рад у пару 

панои, листићи и 
картице, 
лабораторијски 
прибор и посуђе, 
модели молекула 

усвајање знања, 
понављање, опажање, 
откривање и увиђање 
законитости процеса, 
вежбање, 
посматрање, учешће 
у дискусији, 
анализирање и 
синтетизовање 
података, чињеница и 
информација 

ангажованост 
полазника, 
заинтересова
ност за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада и 
белешке, 
посматрање, 
тестови       

Образовни 
стандарди 

Основни ниво ХЕ.1.1.1., ХЕ.1.1.2, ХЕ.1.1.3., ХЕ.1.1.4., ХЕ.1.1.5. 

Средњи ниво 
ХЕ.2.1.1., ХЕ.2.1.2., ХЕ.2.1.3., ХЕ.2.1.4., ХЕ.2.1.5. 
 

Напредни ниво ХЕ.3.1.1., ХЕ.3.1.2., ХЕ.3.1.3., ХЕ.3.1.4., ХЕ.3.1.5. 
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Предмет: Дигитална писменост Циклус: други циклус Фонд: 34 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ  САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

РАД 
СА 

ДОК
УМЕ
НТИ
МА 
У 

РАД
НО
М 

ОКР
УЖ
ЕЊ
У 

12 
часо
ва (6 
блок
ова) 

- Полазник уме да укључи 
рачунар, пријави се на систем, одјави 
се, поново покрене систем и искључи 
рачунар на безбедан начин 
- Користи алате за приказ и 
отварање-затварање прозора, те мења 
величину прозора 
- Размењује податке између 
рачунара и спољне меморије и преноси 
податке са оптичких медија на рачунар 
- Уме да креира фолдер и 
документ на радној површини 
- Чува документ на 
подразумеваној локацији 
- Штампа документ 

1.1 Електронски уређај, 
дигитални податак, рачунар, 
софтвер и хардвер 
1.2 Делови и врсте 
рачунара; руковање мишем 
1.3 Укључивање 
рачунара, пријава на систем, 
безбедно искључивање 
1.4 Отварање документа; 
прелазак између прозора, 
употреба алата за приказ и 
затварање прозора, промена 
величине и позиције прозора 
1.5 Покретање програма 
са подразумеване локације, 
затварање програма; креирање 
документа, чување документа 
на подразумеваној локацији 
1.6 Структура имена и 
обележавање документа, 
брисање документа; одјава са 
система, поновно пријављивање 

Дигитална писменост је логично интересантан 
партнер свим другим предметима ФООО, јер 
обезбеђује обиље информација, илустративне 
примере, мултимедијалне садржаје, и сл. 
Посебно се истиче корелација са следећим 
предметима: СРПСКИ ЈЕЗИК (у контексту 
уноса и обраде текста), ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (у 
контексту самог чина претраге на интернету), 
ОДГОВОРНО ЖИВЉЕЊЕ У 
ГРАЂАНСКОМ ДРУШТВУ и ОСНОВНЕ 
ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ (у контексту 
сервисних и административних информација, 
контаката са локалном самоуправом и 
активностима у локалној заједници).  
Начини развоја међупредметних компетенција: 
1. Групни и тимски рад-сарадничко 
учење кроз разне активности усмерене на 
постизање заједничког циља; 
2. Радионице-кроз задатке и 
проблемске ситуације, полазници заједно са 
менторима долазе до решења задатка или 
проблемске ситуације; 
3. Практично искуство-полазници из 
сопственог искуства проналазе смернице за 
решавање новонастале ситуације или проблема; 

Дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
илустративно-
демонстративн
а, визуелна, 
експериментал
на, тимски рад, 
индивидуални 
рад, радионице 

Материјал за 
полазнике, ЦД 
за полазнике, 
рачунар са 
пројектором, 
рачунари,през
ентације у 
ПП, слике, 
илустрације 

Посматрање, 
бележење, 
практична 
вежба, 
понављање, 
закључивање 

Портфолио и 
андрагошка 
свеска: 
заинтересова
ност 
полазника; 
кратке 
провере 
знања; 
белешке о 
полазнику; 
индивидуалн
и разговор са 
полазником; 
практични 
рад са 
полазником 

ПРЕ
ТРА
ГА 

ПОД
АТА
КА 
И 

КО
МУ

НИК
АЦИ

ЈА 
НА 

ИНТ
ЕРН
ЕТУ 

12 
часо
ва (6 
блок
ова) 

- Полазник проналази 
информацију на интернету на основу 
кључних речи 
- Приступа интернет 
страници на основу адресе 
- Приступа налогу 
електронске поште, чита, шаље поруку 
и отвара придружени документ поруке 

2.1    Шта је интернет, садржаји 
на интернету; приступање 
интернет страници на основу 
адресе, адресирање 
2.2    Основни упит за 
претраживање на интернету: 
постављање упита, тумачење 
резултата, безбедно 
претраживање 
2.3    Електронска пошта и 
интернет 
2.4    Структура адресе е поште, 
приступање постојећем налогу 
е поште, безбедно читање 
поруке 
2.5    Напредни упит за 
претраживање на интернету 
2.6   Отварање придруженог 
документа поруке 

Дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
илустративно-
демонстративн
а, визуелна, 
експериментал
на, тимски рад, 
индивидуални 
рад, радионице 

Материјал за 
полазнике, ЦД 
за полазнике, 
рачунар са 
пројектором, 
рачунари,през
ентације у 
ПП, слике, 
илустрације 

Посматрање, 
бележење, 
практична 
вежба, 
понављање, 
закључивање 

Портфолио и 
андрагошка 
свеска: 
заинтересова
ност 
полазника; 
кратке 
провере 
знања; 
белешке о 
полазнику; 
индивидуалн
и разговор са 
полазником; 
практични 
рад са 
полазником 
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КРЕ
ИРА
ЊЕ 
ТЕК
СТУ
АЛН
ОГ 

ДОК
УМЕ
НТА 

10 
часо
ва (5 
блок
ова) 

- Полазник бира језик за унос 
текста, уноси текст у документ, креће 
се кроз њега и једноставно га уређује 
операцијама за копирање, 
преписивање, лепљење, брисање 
- Подешава величину, облик и 
боју текста, користи алат за поравнање 
текста  

3.1   Унос текста, избор језика 
за унос текста 
3.2   Кретање кроз текст 
3.3   Брисање текста  
3.4   Преписивање, копирање, 
пребацивање текста 
3.5   Подешавање величине, 
боје и облика текста 

Дигитална писменост је логично интересантан 
партнер свим другим предметима ФООО, јер 
обезбеђује обиље информација, илустративне 
примере, мултимедијалне садржаје, и сл. 
Посебно се истиче корелација са следећим 
предметима: СРПСКИ ЈЕЗИК (у контексту 
уноса и обраде текста), ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (у 
контексту самог чина претраге на интернету), 
ОДГОВОРНО ЖИВЉЕЊЕ У 
ГРАЂАНСКОМ ДРУШТВУ и ОСНОВНЕ 
ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ (у контексту 
сервисних и административних информација, 
контаката са локалном самоуправом и 
активностима у локалној заједници).  
Начини развоја међупредметних компетенција: 
1. Групни и тимски рад-сарадничко 
учење кроз разне активности усмерене на 
постизање заједничког циља; 
2. Радионице-кроз задатке и 
проблемске ситуације, полазници заједно са 
менторима долазе до решења задатка или 
проблемске ситуације; 
Практично искуство-полазници из сопственог 
искуства проналазе смернице за решавање 
новонастале ситуације или проблема; 

Дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
илустративно-
демонстративн
а, визуелна, 
експериментал
на, тимски рад, 
индивидуални 
рад, радионице 

Материјал за 
полазнике, ЦД 
за полазнике, 
рачунар са 
пројектором, 
рачунари,през
ентације у 
ПП, слике, 
илустрације 

Посматрање, 
бележење, 
практична 
вежба, 
понављање, 
закључивање 

Портфолио и 
андрагошка 
свеска: 
заинтересова
ност 
полазника; 
кратке 
провере 
знања; 
белешке о 
полазнику; 
индивидуалн
и разговор са 
полазником; 
практични 
рад са 
полазником 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 
Полазник уме да користи рачунар за једноставне, свакодневне операције; уме да укључи, искључи рачунар, те се пријави на систем на безбедан начин; зна да покрене 
жељену апликацију или да пронађе одређену информацију која му је потребна. Полазник, такође, рукује информацијама и подацима; приступа унапред креираном налогу е 
поште; уме да прочита и пошаље електронску поруку и уноси текст, те се креће кроз њега. 

Средњи ниво 
Полазник уме да користи рачунар за једноставне, свакодневне операције; уме да укључи, искључи рачунар и безбедно се пријавни на систем; зна да покрене жељену 
апликацију или да пронађе одређену информацију која му је потребна. Полазник, такође, рукује информацијама и подацима; приступа унапред креираном налогу е поште, 
шаље, куца и чита електронске поруке; креира фолдере и документа и барата њима. 

Напредни ниво 
Полазник уме да користи рачунар за једноставне, свакодневне операције и савладао је основна подешавања радног окружења и једноставних програма за унос текста. 
Полазник уме да креира фолдер, именује га и обрише; да барата корпом за отпадке; користи лични налог е поште. 
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Предмет: Предузетништво Разред: 2. циклус Фонд часова: 17 

Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Фор
мули
сање 
циље
ва и 
план
ирањ

е 
спро
вође
ња 

актив
ност

и 

8 

Циљ наставе предузетништва је да оспособи 
полазнике/це за предузимљиво спровођење 
активности из контекста породичног, макро и 
микро социјалног окружења и развој 
компетенција потребних за успешно укључивање 
у свет рада и стицање економске и бизнис 
писмености. 
Општи циљ наставе предузетништва: развој 
базичних вештина и усвајање основних појмова 
који се односе на осмишљавање и спровођење 
једноставних активности. У овом делу треба 
посебну пажњу посветити развоју вештина 
планирања, алокације и управљања ресурсима, 
организационих вештина и вештина рада са 
другима. 
Општи исходи:  
Језичка писменост 
Математичка писменост 
Основе научне писмености 
Дигитална писменост 
Управљање сопственим учењем  
Решавање проблема 
Социјална интеракција и сарадња са другима 

Грађанска одговорност у/за демократију 
Здравствене компетенције 
Еколошке компетенције 
Иницјативност и предузетништво 
Културна свест, мултикултуралност и 
креативност 
 
Посебни исходи: 
развија план спровођења једноставне активности 
из контекста породичног, макро и микро 
социјалног окружења; 
 
припрема буџет и временски план за реализацију 
једноставне активности; 
 
организује и спроводи, индивидуално или као 
члан тима, једноставну активност из контекста 
породичног, макро и микро социјалног окружења 
у складу са материјалним и временским 
ресурсима; 
 
препознаје прилике за генерисање прихода потем 
запошљавања и самозапошљавања и анализира 
ризик који се односи те прилике; 
  
 

–доношење одлука и 
постављање циљева; 
–припрема организационог 
плана за спровођење 
активности; 
–планирање потребних 
средстава за реализацију 
активности; 
–израда временског плана за 
реализацију активности. 

Предузетничко учење у настави 
математике се огледа кроз повезивање 
наставних садржаја са реалним 
животним и радним окружењем – 
примена математике у спорту, 
грађевинарству, финансијама, 
истраживању тржишта, техници и др.: 
процена трошкова за организовање 
екскурзије, излета, манифестације 
спровођење истраживања у школи, 
анализа резултата и коришћење 
графичких приказа при презентовању 
статистичко, табеларно и графичко 
представљање података; 
развој писане и усмене комуникације, 
развој генеричких вештина и изградњу 
предузетничких ставова. Настава језика 
је веома погодна за све облике 
предузетничког учења и веома је важна 
за стицање самопоуздања кроз развој 
вештине презентовања и јавног 
наступања:  
• пројекат – школски часопис који 
обрађује друштвено економске теме 
које су интересантне и блиске 
полазницима 
•Осмишљавање рекламних кампања – 
промоција једнодневних излета 
• Писање разних чланака, огласа и сл. 
•„Преводилачки биро“ –  превођење  
•Израда тематских речника  
•Истраживање одређене социо-
економске теме и израда есеја у задатим 
роковима 
•Писана комуникација, израда 
презентација 
•Осмишљавање брошура, летака, 
јеловника на матерњем и неком другом 
језику за локалне фирме и угоститеље; 
Примена предузетничког учења у 
настави географије могућа је у темама 
које се односе на туризам, транспорт, 
путовања,индустрију,демографију, 
тржиште рада, заштиту животне 
средине и сл.: 
•Развој предузетничког размишљања 
кроз дискусију о локалним и глобалним 
питањима, као што су туризам, 

Изношење 
идеја, учење 
кроз рад, 
менторство и 
усмеравање, 
учење 
откривањем, 
подела улога на 
основу стварне 
ситуације, 
студије 
случајева и 
стварни 
сценарији, 
евалуација 
према 
заједнички 
утврђеним 
критеријумима, 
пројекти, рад у 
групи, „SWОТ” 
анализа, 
дискусија и 
презентације. 

Водич за 
наставника за 

предмет 
предузетништ

во 
 Материјал за 
полазнике за 

предмет 
предузетништ

во 
 Материјал на 
CD за 
наставнике и 
полазнике 

активан приступ 
при излагању 

новог градива и 
изради задатака 

на часу 
 практична 
примена 

стечених знања 
 активно учешће 

у раду 
 самопроцењива

ње напретка  
     запажа,    
упоређује, 
примењује, 
повезује, решава 
проблем, 
организује, 
повезује знања 
са другим 
областима, 
ослања се на 
претходно 
искуство 

1. Портфолио 
- задаци за 
праћење 

напредовања 
полазника   

-  материјали 
за 

самоевалуаци
ју полазника 

      -  други 
задаци за 
полазника 

- други 
продукти 
полазника  

- точак 
предузимљив

ости 
- образац за 
планирање 

процене 
постигнућа 
полазника 

     . 
2.Андрагошк

а свеска 
наставника 

За проверу 
постигнућа 

исхода учења 
треба 

користити 
следеће 

приступе: 
усмено 

испитивање о 
знању и 

разумевању, 
групни 

пројекат/инди
видуални 
пројекат 

(полазник 
или група 
полазника 

добија 
задатак за 

који планира 
и организује 
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Спров
ођење 
активн
ости и 
процен

а 
постиг
нућа 

9 

Циљ наставе предузетништва је да оспособи 
полазнике/це за предузимљиво спровођење 
активности из контекста породичног, макро и 
микро социјалног окружења и развој 
компетенција потребних за успешно укључивање 
у свет рада и стицање економске и бизнис 
писмености. 
Општи циљ наставе предузетништва:   развој 
базичних вештина и усвајање основних појмова 
који се односе на осмишљавање и спровођење 
једноставних активности. У овом делу треба 
посебну пажњу посветити развоју вештина 
планирања, алокације и управљања ресурсима, 
организационих вештина и вештина рада са 
другима. 
Општи исходи:  
Језичка писменост 
Математичка писменост 

Основе научне писмености 
Дигитална писменост 
Управљање сопственим учењем  
Решавање проблема 
Социјална интеракција и сарадња са другима 
Грађанска одговорност у/за демократију 
Здравствене компетенције 
Еколошке компетенције 
Иницјативност и предузетништво 
Културна свест, мултикултуралност и 
креативност 
 
Посебни исходи: 
-развија план спровођења једноставне активности 
из контекста породичног, макро и микро 
социјалног окружења;  
-припрема буџет и временски план за реализацију 
једноставне активности;-организује и спроводи, 
индивидуално или као члан тима, једноставну 
активност из контекста породичног, макро и 
микро социјалног окружења у складу са 
материјалним и временским ресурсима; -
препознаје прилике за генерисање прихода потем 
запошљавања и самозапошљавања и анализира 
ризик који се односи те прилике; 
 

–одговорно извршавање 
задатака у складу са планом 
реализације активности; 
средствима која су на 
располагању и у предвиђеним 
временским оквирима; 
–иницијативност и 
преузимање разумног ризика 
при извршавању задатака; 
–разумевање улоге, права и 
одговорности чланова тима; 
–праћење остваривања 
постигнутих у односу на 
планиране резултате и процена 
постигнућа. 

прехрамбена индустрија, проблем 
недостатка хране 
• Компаративне предности привреде 
једне земље наспрам друге 

•Анализа статистичких података, 
графичких приказа, географских карата 
и припрема презентација 
•Разумевање значаја очувања животне 
средине и развој еколошке свести 
•Разумевање односа и међузависности 
између природног окружења, начина 
живота и света рада; 
У настави физике, хемије и биологије, 
предузетничко учење се може 
интегрисати са активностима које су 
базиране на експериментима, групном и 
тимском раду, практичним 
активностима, али и садржајима који се 
баве природним ресурсима и енергијом.  
Пример: 
•Здрава исхрана, припрема јеловника, 
потрошачко трошење, трошкови  
Предузетничко учење у информатици 
може да се примени кроз практична 
знања у областима као што су 
статистичка анализа, развој 
једноставних апликација, прављење 
различитих једноставних база података 
за школу или локалну заједницу, израда 
школских новина, публикација и 
промотивних материјала (веб сајтови, 
видео записи, брошуре, итд). 

Изношење 
идеја, учење 

кроз рад, 
менторство и 
усмеравање, 

учење 
откривањем, 

подела улога на 
основу стварне 

ситуације, 
студије 

случајева и 
стварни 

сценарији, 
евалуација 

према 
заједнички 
утврђеним 

критеријумима, 
пројекти, рад у 
групи, „SWОТ” 

анализа, 
дискусија и 

презентације. 

Водич за 
наставника за 

предмет 
предузетништ

во 
 Материјал за 
полазнике за 

предмет 
предузетништ

во 
 Материјал на 

CD за 
наставнике и 

полазнике 

активан приступ 
при излагању 

новог градива и 
изради задатака 

на часу 
 практична 
примена 

стечених знања 
 активно учешће 

у раду 
 самопроцењива

ње напретка  
 запажа, 

упоређује, 
примењује, 

повезује, решава 
проблем, 

организује, 
повезује знања 

са другим 
областима, 

ослања се на 
претходно 
искуство 

спровођење), 
разговор или 
презентација 
теме, играње 

улога 
(опсервирају 
се вештине 
понашања 
полазника 
током игре 

улога), 
писана 

провера, 
групна 

процена, 
портфолио 
(полазници 
прикупљају 

доказе својих 
постигнућа), 

традиционалн
и испити. 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

О3.ПД.1.1.1. Процењује сопствене предузетничке особине и потенцијале.  
О3.ПД.1.1.2. Поставља циљеве у реалним ситуацијама и окружењу, разликује и разврстава циљеве према реалном времену потребном за њихово остваривање (СМАРТ).  
О3.ПД.1.1.3. Самостално и индивидуално предузима осмишљене и испланиране једноставне активности.  
О3.ПД.1.1.4. Радећи са другима руководи се основним принципима тимског рада.  
О3.ПД.1.1.5. Припрема организациони план за спровођење активности која је временски и квалитативно мерљива и планира потребна средства за реализацију активности. 
О3.ПД.1.1.6. Процењује успешност реализације планираних активности. 

Средњи ниво У ООО нема стандарда за средњи ниво 

Напредни ниво У ООО нема стандарда за напредни ниво 
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Предмет: Одговорно живљење у грађанском друштву Циклус: други циклус Фонд: 50+5* 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр.
(бр.час
ова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Гр
ађ

ан
ин

, њ
ег

ов
а 

пр
ав

а 
и 

од
го

во
рн

ос
ти

; 
Н

ас
иљ

е 
и 

ми
р 

у 
ок

ол
ин

и 

12 
часова 

(6 
блока) 

Циљ наставе предмета Одговорно живљење у 
грађанском друштву је да оспособи одраслог 
за одговоран, компетентан, квалитетан и 
активан живот и рад у грађанском друштву 
који се заснива на принципима толеранције и 
поштовања људских права и слобода. 
– препознаје и руководи се у свом понашању 
правима и одговорностима одраслог 
грађанина; 
– конструктивно учествује у спречавању 
насиља, предрасуда, 
дискриминације,нетолерантности у 
породичном, микро и макро окружењу; 
– решавање проблема; 
– социјалне интеракције и сарадња са 
другима; 
– грађанска одговорност у/за демократију; 

 
1.1.Одлике људских права 
1.2.Људска и дечија права 
1.3.Услови и начини остваривања 
права 
1.4.Одговорност одраслих-
лична,породична,грађанска 
1.5.Врсте насиља,насиље у околини и 
спречавање насиља 
1.6.Стереотипи,предрасуде и 
толеранције 

Корелација: српски језик, енглески 
језик, математика, ликовно, музичко, 
физичко, од играчке до рачунара 

Начин развоја међупредметних 
компетенција 

Ученички пројекти  - проблемски и 
истраживачки усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика у 
процесу учења и његове унутрашње 
мотивације и тиме стављање ученика 
у позицију субјекта, а не објекта, тј. 
главног носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити 
индивидуални или групни, може 
обухватити рад у школи и код куће, 
може бити задат у склопу једног или 
више предмета. У сваком случају овај 
приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и 
интересовањима и њихов даљи 
развој; 
- Развој и преузимање одговорности 
за сопствено учење и делање; 
- Препознавање изазова и 
структурирање проблемских 
ситуација, као и развој креативних 
приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и 
сарадничких вештина и компетенција 
сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање 
организационог аспекта посла. 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и подстакнути 
да самостално уче и сходно томе 
праве лични план учења. Када 
прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да им се 
пружи прилика да искусе и увежбају 
само-процену и вршњачку процену. 
Овакво искуство је неопходно за 
припрему за целоживотно учење и 

Индивидуалн
и рад, 
искуствено 
учење, рад у 
пару, рад у 
групи, 
истраживачки 
рад, вербална 
метода, 
демонстратив
на, учење 
откривањем, 
фронтални  

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 
истраживање, 
читање, писање 

Ангажованос
т полазника, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 

И
нф

ор
ма

ци
је

 у
 ја

вн
им

 с
ре

дс
тв

им
а 

ин
фо

рм
ис

ањ
а 

12 
часова 

(6 
блока) 

Циљ наставе предмета Одговорно живљење у 
грађанском друштву је да оспособи одраслог 
за одговоран, компетентан, квалитетан и 
активан живот и рад у грађанском друштву 
који се заснива на принципима толеранције и 
поштовања људских права и слобода. 
– препознаје и примењује основне принципе 
здравог начина живота и заштитездравља; 
– схвата значај заштите сексуалног и 
репродуктивног здравља и познаје основне 
принципе њиховог очувања; 
– познаје различите начине превенције 
полнопреносивих инфекција иХИВ/АИДС-а; 
– препознаје значај превенције злоупотребе 
психоактивних супстанци (дуван,алкохол, 
дрога) и зна последице коришћења истих. 
– здравствене компетенције; 
– решавање проблема; 
– социјалне интеракције и сарадња са 
другима; 
-језичка писменост; 
– математичка писменост; 
– основе научне писмености; 
– дигитална писменост; 
– управљање сопственим учењем; 
– решавање проблема; 

 
2.1.Репродуктивно и сексуално 
здравље 
2.2.Полно преносиве инфекције 
ХИВ/АИДС 
2.3.Превенција злоупотреба 
психоактивних супстанци 
2.4.Превенција злоупотреба дувана 
2.5.Превенција злоупотреба алкохола 
2.6.Превенција злоупотреба дрога 
2.7.Сарадња саДомом здравља 

Индивидуалн
и рад, 
искуствено 
учење, рад у 
пару, рад у 
групи, 
истраживачки 
рад, вербална 
метода, 
демонстратив
на, учење 
откривањем, 
фронтални  

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 
истраживање, 
читање, писање 

Ангажованос
т полазника, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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Ж
ив

от
не
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еш
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не

 

12 
часова 

(6 
блока) 

Циљ наставе предмета Одговорно живљење у 
грађанском друштву је да оспособи одраслог 
за одговоран, компетентан, квалитетан и 
активан живот и рад у грађанском друштву 
који се заснива на принципима толеранције и 
поштовања људских права и слобода. 
– користи постојеће механизме за приступ 
информацијама правовремено и на 
одговарајући начин; 
– разликује јавне и приватне информације и 
одговорно их користи у јавној иприватној 
комуникацији; 
– разликује изворе информација и вреднује их 
с обзиром на врсту и поузданост; 

3.1.Врстеинформација 
3.2.Употребазлоупотреба 
информација 
3.3.Основне моралневредности у 
информисању 
3.4.Врсте средстава информисања 
3.5.Значај средстава информисања 
3.6.Кризне ситуације и интернет 

директно доприноси развоју 
компетенције учити како се учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне 
активности у малој групи које су 
усмерене на постизање заједничког 
циља, представља ефикасно средство 
за постизање академских и 
социјалних постигнућа. Оно полази 
од претпоставки да: 
- је учење активан процес 
конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста 
– богатији контекст представља 
изазов за ученике; 
- се ученици разликују, те стога уносе 
вишеструке перспективе у учионицу  
(различито порекло, стилови учења, 
искуства, интересовања и аспирације 
– један исти приступ не може да 
одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се 
већи број умова усмерава на исти 
проблем. 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања 
природних појава омогућава 
ученицима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће 
идеје и усвоје нове чињенице и 
научно размишљање. Експеримент 
развија способност посматрања и 
уочавања, развој логичног мишљења 
(анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије 
са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава 
уопште подржавају и развијају: 
- Систематско размишљање, 
способност уочавања односа међу 
појавама 
- Апстракцију, способност откривања 
правилности и значења 
- Експериментисање, способност 
налажења личног пута у трајном 
учењу 
- Социјалне компетенције, 
способност сарадње са другима 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих 
интересовања и склоности стичу 
способност практичне примене знања 
и вештина стечених у школи. 

Индивидуалн
и рад, 
искуствено 
учење, рад у 
пару, рад у 
групи, 
истраживачки 
рад, вербална 
метода, 
демонстратив
на, учење 
откривањем, 
фронтални  

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 
истраживање, 
читање, писање 

Ангажованос
т полазника, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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њ
е 
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14+5* 
часова 

 (7 
блоков

а) 

Циљ наставе предмета Одговорно живљење у 
грађанском друштву је да оспособи одраслог 
за одговоран, компетентан, квалитетан и 
активан живот и рад у грађанском друштву 
који се заснива на принципима толеранције и 
поштовања људских права и слобода. 
– располаже вештинама интерперсоналне 
комуникације; 
– препознаје и руководи се у свом понашању 
правима и одговорностима одраслог 
грађанина; 
– конструктивно учествује у спречавању 
насиља, предрасуда, 
дискриминације,нетолерантности у 
породичном, микро и макро окружењу; 
– решавање проблема; 
– социјалне интеракције и сарадња са 
другима; 
– грађанска одговорност у/за демократију; 
– здравствене компетенције; 
– еколошке компетенције; 
– иницијативност и предузетништво; 
– културна свест, мултикултуралност и 
креативност 

 
4.1.Вештине ненасилне комуникације 
4.2.Ненасилно решавање конфликата 
4.3.Људске потребе 
4.4.Баријере у комуникацији 
4.5.Фазе конфликата 
4.6.Исходи конфликата-активност 1 
4.7.Исходи конфликата-активност 2 
4.8.Сарадња са психологом (Прича о 
ексерима иогради) 
 

Индивидуалн
и рад, 
искуствено 
учење, рад у 
пару, рад у 
групи, 
истраживачки 
рад, вербална 
метода, 
демонстратив
на, учење 
откривањем, 
фронтални  

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 
истраживање, 
читање, писање 

Ангажованос
т полазника, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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Основни 
ниво 

1. Област ГРАЂАНСКО ОБРАЗОВАЊЕ 
О3.ОЖ.1.1.1. Наводи права и одговорности које има као грађанин. 
О3.ОЖ.1.1.2. Својим понашањем и поступцима показује да уважава и поштује права других. 
О3.ОЖ.1.1.3. Препознаје различите облике нетолеранције, насиља, дискриминације и предрасуда у сопственом и понашању других. 
О3.ОЖ.1.1.4. У ситуацијама насиља, дискриминације, нетолерантности и изражавања предрасуда, испољава понашања и ставове којима доприноси њиховом сузбијању. 
О3.ОЖ.1.1.5. Правовремено проналази потребне информације на различите начине и на одговарајућим местима. 
О3.ОЖ.1.1.6. Одговорно користи приватне и јавне информације у приватној и јавној комуникацији. 
О3.ОЖ.1.1.7. Користи услуге локалне самоуправе. 
О3.ОЖ.1.1.8. У решавању заједничких проблема показује иницијативу и удружује се са другим грађанима. 
О3.ОЖ.1.1.9. При доношењу одлука примењује европске вредности. 
Одговорно живљење у грађанском друштву 
2. Област ОДГОВОРНО ЖИВЉЕЊЕ 
О3.ОЖ.1.2.1. Разликује основне породичне подсистеме по структури чланова и њиховим улогама. 
О3.ОЖ.1.2.2. Процењује које дисфункционалне обрасце породице треба мењати. 
О3.ОЖ.1.2.3. Повезује задатке породице са брачним односно родитељским улогама. 
О3.ОЖ.1.2.4. Повезује начин задовољавања дечјих потреба са васпитањем. 
О3.ОЖ.1.2.5. Разликује три основна васпитна стила. 
О3.ОЖ.1.2.6. Повезују квалитет односа родитељ–дете и тип родитељског ауторитета. 
О3.ОЖ.1.2.7. Примењује правила формалне комуникације у адекватним ситуацијама. 
О3.ОЖ.1.2.8. Разликује ситуације у којима се користи формална/неформална комуникација. 
О3.ОЖ.1.2.9. Избегава наређивање, претњу и осуђивање у свакодневној ситуацији. 
О3.ОЖ.1.2.10. Решава конфликт тако што тражи обострано прихватљива решења. 

Средњи 
ниво 

 

Напредни 
ниво 

1. Област ГРАЂАНСКО ОБРАЗОВАЊЕ 
О3.ОЖ.2.1.1. Разликује облике остваривања и кршења људских права. 
О3.ОЖ.2.1.2. Идентификује узроке и могуће последице различитих врста нетолеранције,насиља, дискриминације и предрасуда. 
О3.ОЖ.2.1.3. Проверава веродостојност информација. 
О3.ОЖ.2.1.4. Разликује надлежности републичке и локалне власти. 
О3.ОЖ.2.1.5. Разликује законодавну од извршне власти. 
О3.ОЖ.2.1.6. Уме да наведе принципе на којима почива Европска унија. 
2. Област ОДГОВОРНО ЖИВЉЕЊЕ 
О3.ОЖ.2.2.1. Повезује фазе породичног развоја и задатке породице у тој фази. 
О3.ОЖ.2.2.2. Примењује стратегије којима се постижу позитивни васпитни ефекти. 
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Предмет: Српски језик, допунска настава други циклус ООО Фонд: 36 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

В
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– користи оба писма 
(ћириличко и латиничко); 
– разликује уметнички од 
информативног и неуметничког текста;  
– на једноставним примерима 
препознаје различите функционалне 
стилове (разговорни и 
књижевноуметнички стил);  
– чита једноставне легенде, 
табеле, дијаграме и графиконе; 
– у једноставном 
информативном тексту разликује 
битно од небитног; 
– препознаје и изабере 
основне најважније информације у 
тексту. 
 

– читање са разумевањем текста 
писаног ћириличким и латиничким писмом; 
– читање и слање СМС порука; 
– читање и проналажење важних и 
корисних информација у упутствима за 
коришћење прoизвода за свакодневну употребу 
(киселина, средстава за чишћење, 
фармацеутских производа...); 
– разликовање информативног текста 
од књижевноуметничког; 
– коришћење речника, телефонских 
именика и лексикона − проналажење појмова 
по азбучном и абецедном реду; 
– уочавање битног и небитног у 
једноставном тексту; 
– читање и разумевање огласа у 
новинама; 
– увежбавање читања са унапред 
прецизно постављеним  
 

Eнглески језик – читање текста 
са преводом на српски језик 
Историја – читање историјских 
текстова са разумевањем 
Географија- читање и 
разумевање прочитаног текста 

Дијалошка, 
фронтална, рад 
у групи, 
индивидуализа
ција, панои, …. 

Књиге, свеске, 
тестови, 
часописи,…. 

Усмено и 
писмено 
изражавање, 
решавање 
задатака, 
читање текстова 
и тумачење 
истих. 

Заинтересова
ност, 
белешке, 
тестови. 
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– запише једноставну 
информацију користећи оба писма; 
– напише разумљиву, 
граматички исправну реченицу; 
– преприча једноставан текст; 
– користи основне жанрове 
писане комуникације: састави писмо, 
попуни образац, захтев, напише молбу, 
жалбу, изјаву, CV; 
– користи Правопис српског 
језика (школско издање) и примени 
основна правописна правила. 
 

– правилно коришћење оба писма; 
– увежбавање структуре писања 
једноставног текста; 
– писање молбе за посао; 
– писање великог слова: властите 
именице – имена, презимена, надимци, 
географски појмови (државе, градови); 
– израда краћих диктата; 
– израда састава на тему (Моје 
запажање о људима које свакодневно срећем; 
Да се представим; Омиљена телевизијска 
серија; Песма коју волим; У друштву са 
_______ пријатно ми је...); 
– писање назива улица, општина и 
насеља; 
– писање речца НЕ и ЛИ; 
–  писање службеног и приватног 
писма; 
– попуњавање обрасца, изјаве, 
уплатнице. 
 

Историја – писање датума, 
година, векова уз правописну 
норму 
Енглески језик – писање бројева  

Дијалошка, 
фронтална, рад 
у групи, 
индивидуализа
ција, панои, …. 

Књиге, свеске, 
тестови, 
часописи,…. 

Усмено и 
писмено 
изражавање, 
решавање 
задатака, 
читање текстова 
и тумачење 
истих. 

Заинтересова
ност, 
белешке, 
тестови. 
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– примени основне 
књижевнојезичке норме у 
свакодневном говору; 
– начином говора искаже 
различите облике изражавања (дијалог, 
опис, нарација); 
– у расправи о теми или 
проблему користи аргументе, јасно 
износи свој став, уз уважавање и 
поштовање саговорниковог мишљења; 
–  разговара о слободно 
одабраној или задатој теми (породица, 
пријатељ, филм, фудбалска утакмица). 
 

– препричавање кратких текстова; 
– уочавање структуре приче (увод − 
почетак приче, ток радње и завршетак); 
 
 

Енглески језик – превод текста 
на српски језик 

Дијалошка, 
фронтална, рад 
у групи, 
индивидуализа
ција, панои, …. 

Књиге, свеске, 
тестови, 
часописи,…. 

Усмено и 
писмено 
изражавање, 
решавање 
задатака, 
читање текстова 
и тумачење 
истих. 

Заинтересова
ност, 
белешке, 
тестови. 
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– примени поделу речи на 
слогове; 
–  разликује основне 
граматичке категорије променљивих 
речи (именице и глаголе); 
–  правилно користи падеже; 
–  правилно употреби основне 
глаголске облике (садашње, будуће и 
прошло време); 
–  препозна основне лексичке 
појмове (једнозначност и 
вишезначност речи) и лексичке односе 
(синонимију и антонимију); 
–  разуме фразеологизме који 
се употребљавају у свакодневној 
комуникацији; 
–  у једноставним случајевима 
одреди значење непознатих речи и 
израза на основу њиховог састава или 
контекста у коме су употребљени; 
–  користи Речник српског 
језика и Речник страних речи и израза; 
–  наведе најзначајнији 
тренутак у развоју српског књижевног 
језика – увођење фонетског принципа 
(значај Вука Караџића). 
 

– проста реченица и њени делови; 
– појам променљивих и 
непроменљивих речи; 
– уочавање разлика између језика 
којим су написана књижевна дела и језика који 
користимо у свакодневној комуникацији; 
– основна сазнања о српском 
књижевном језику (узимање народног језика за 
основу књижевног – XIX век); 
– препознавање на примерима 
различитих значења вишезначних речи 
(полисемија) које се употребљавају у контексту 
свакодневне комуникације (на улици, у кући, на 
послу); 
 
 

Биологија – писање есеја уз 
употребу граматичких правила 
Енглески језик – сличности и 
разлике граматике два језика 

Дијалошка, 
фронтална, рад 
у групи, 
индивидуализа
ција, панои, …. 

Књиге, свеске, 
тестови, 
часописи,…. 

Усмено и 
писмено 
изражавање, 
решавање 
задатака, 
читање текстова 
и тумачење 
истих. 

Заинтересова
ност, 
белешке, 
тестови. 
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Избор текстова за читање и обраду: 
– кратка народна приповетка 
(Крепао котао, Коме је пчела на капи), 
анегдоте (везане за неку личност, на 
пример, о Светом Сави), легенде (о 
називу села, града, неког места); 
– избор питалица, пословица, 
загонетки (из Вукових записа) – 
разумевање поруке; 
– Бранислав Нушић: 
Аутобиографија – одломак; 
– изабрани текстови из 
часописа: Живети здравије, Вива, 
Лековито биље, Риболов, Родитељ и 
дете, Украсно биље, Уради сам, Кућа 
– стил, Политикин Магазин; 
 
 

– кратка народна приповетка (Крепао 
котао, Коме је пчела на капи), анегдоте (везане 
за неку личност, на пример, о Светом Сави), 
легенде (о називу села, града, неког места); 
– избор питалица, пословица, 
загонетки (из Вукових записа) – разумевање 
поруке; 
– Бранислав Нушић: Аутобиографија 
– одломак; 
– изабрани текстови из часописа: 
Живети здравије, Вива, Лековито биље,  
 

Енглески језик – тумачење 
енглеских књижевних дела са 
преводом на српски језик 
 

Дијалошка, 
фронтална, рад 
у групи, 
индивидуализа
ција, панои, …. 

Књиге, свеске, 
тестови, 
часописи,…. 

Усмено и 
писмено 
изражавање, 
решавање 
задатака, 
читање текстова 
и тумачење 
истих. 

Заинтересова
ност, 
белешке, 
тестови. 
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Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

чита са разумевањем препоручене књижевноуметничке и неуметничке текстове; 
– тумачи текст у основним слојевима његовог значења; 
– пише једноставне текстове, користећи фонд фреквентних речи и примењујући правописна правила; 
– има основна знања о српском књижевном језику.  
О3.СЈ.1.2.1. Разликује књижевноуметнички и неуметнички текст и одређује сврху неуметничког текста. 
О3.СЈ.1.2.2. Проналази и издваја основне информације из текста; повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски след, средство – 
циљ, узрок – последица и сл.). 
О3.СЈ.1.2.3. Чита једноставне легенде, табеле, дијаграме и графиконе. 
О3.СЈ.1.2.4. Разликује чињеницу од коментара, објективност од пристрасности и пропаганде на једноставним примерима. 
О3.СЈ.1.2.5. Проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или више њих (према датим критеријумима), у штампаном или у електронском облику (нпр. у 
новинама, у књизи, на интернету). 
О3.СЈ.1.2.6. Препознаје бирократски начин изражавања као непожељан. 
О3.СЈ.1.2.7. Уноси се у свет књижевноуметничког текста и тумачи га путем изражајног читања. 
 
3. Област ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

О3.СЈ.1.3.1. Користи оба писма дајући предност ћирилици. 
О3.СЈ.1.3.2. Примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним случајевима. 
О3.СЈ.1.3.3. Саставља разумљиву, граматички исправну реченицу. 
О3.СЈ.1.3.4. Записује једноставну информацију или белешку приликом слушања неког излагања. 
О3.СЈ.1.3.5. Саставља писмо, молбу и жалбу; попуњава различите обрасце и формуларе с којима се сусреће у свакодневном животу. 
О3.СЈ.1.3.6. Саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста). 
 
4. Област ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

О3.СЈ.1.4.1. Примењује књижевнојезичку норму у вези с гласовним алтернацијама. 
О3.СЈ.1.4.2. Одређује место реченичног акцента у једноставнијим примерима. 
О3.СЈ.1.4.3. Разликује врсте речи и основне граматичке категорије променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи. 
О3.СЈ.1.4.4. Гради реч према задатом значењу на основу постојећих творбених модела. 
О3.СЈ.1.4.5. Уочава синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску и комуникативну реченицу); именује врсте реченица према комуникативној функцији и по 
потврдности/одричности (потврдне и одричне). 
О3.СЈ.1.4.6. Правилно употребљава основне реченичне и синтагматске конструкције; употребљава основне напоредне конструкције. 
О3.СЈ.1.4.7. Правилно употребљава глаголске облике (презент, перфекат, футур, императив и потенцијал). 
О3.СЈ.1.4.8. Познаје основне лексичке појаве (једнозначност и вишезначност речи) и лексичке односе (синонимију, антонимију и хомонимију). 
03.СЈ.1.4.9. Зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној комуникацији (нпр. у школи, у медијима), као и оних у уџбеницима, текстовима из 
лектире и сл. 
О3.СЈ.1.4.10. Разликује појмове књижевног и народног језика; разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за лични развој. 
О3.СЈ.1.4.11. Има изграђену језичку толеранцију и формирано мишљење о језику дискриминације и говору мржње као негативним појавама у друштву. 
 
5. Област КЊИЖЕВНОСТ 

О3.СЈ.1.5.1. Познаје обрађена књижевна дела (нпр. наслов дела, име аутора, садржину дела, ликове, уметничку вредност). 
О3.СЈ.1.5.2. Разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност). 
О3.СЈ.1.5.3. Разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму. 
О3.СЈ.1.5.4. Познаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарацију, дескрипцију и дијалог. 

Средњи ниво  
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Напредни ниво 

На напредном нивоу полазник: 
– има навику да редовно чита; 
– тумачи и критички промишља текст; 
– саставља сложеније текстове, служећи се школским правописом; 
– има шира знања о српском књижевном језику. 
Следећи искази описују шта полазник зна и уме на напредном нивоу. 
 
2. Област ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

О3.СЈ.2.2.1. Износи своје мишљење о прочитаном тексту (процењује колико је текст информативан, јасан, одређује његове формалне одлике и сл.). 
О3.СЈ.2.2.2. Издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе против ње. 
О3.СЈ.2.2.3. Користи делове књиге: садржај, предговор, поговор, библиографију, регистар, фусноте, табеле и графиконе. 
О3.СЈ.2.2.4. Увиђа и критички просуђује карактере, поступке, ставове и поруке испољене у књижевноуметничком тексту. 
 
3. Област ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

О3.СЈ.2.3.1. Пише сажетак наративног и једноставног експозиторног текста. 
О3.СЈ.2.3.2. Саставља краћи аргументативни текст на задату тему и уме да га организује у шире смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста). 
О3.СЈ.2.3.3. Служи се школским правописом. 
 
4. Област ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

О3.СЈ.2.4.1. Користи терминологију у вези са врстама и подврстама речи и њиховим граматичким категоријама. 
О3.СЈ.2.4.2. Познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних предикатских реченица). 
О3.СЈ.2.4.3. Препознаје главна значења и функције глаголских облика. 
О3.СЈ.2.4.4. Одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени; схвата природу термина и важност 
терминологије. 
О3.СЈ.2.4.5. Служи се речницима (нпр. Речник српског језика, Речник страних речи и израза), приручницима и енциклопедијама. 
О3.СЈ.2.4.6. Зна којим се књижевним језиком служи; зна основне податке о развоју књижевног језика код Срба и разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за 
лични развој. 
 
5. Област КЊИЖЕВНОСТ 

О3.СЈ.2.5.1. Самостално чита и ужива у књижевноуметничком делу; развија читалачку радозналост и креативност у тумачењу књижевног дела. 
О3.СЈ.2.5.2. Одређује мотиве, идеје, карактеристике ликова (психолошке, социолошке и етичке) у књижевноуметничком тексту. 
О3.СЈ.2.5.3. Изражава своје мишљење о конкретном књижевноуметничком делу (осећањима, тематици, поступцима ликова, значајним појединостима, битнијим порукама) и 
аргументовано га образлаже.__ 
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Предмет: Математика допунска настава други циклус ООО Фонд: 28 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Бр
ој

ев
и 

и 
оп

ер
ац

иј
е 

са
 њ

им
а 

18 

 
ЦИЉ наставе математике у другом и 
трећем циклусу јесте да математички 
описмени одраслог да у свакодневном 
животу решава проблеме применом знања 
о бројевима и стекне вештину извођења 
једноставнијих прорачуна и анализа, и 
како би применом знања о разноврсним 
облицима линија, фигура и тела, њихових 
особина и односа боље разумео свет који 
га окружује и могао да га мења и 
прилагођава својим потребама. 
 
По завршетку основног образовања 
одрасли: 
 
–чита и записује различите врсте бројева 
(природне, целе, рационалне); 
–преводи децимални запис броја у 
разломак и обратно; 
–упоређује по величини целе бројеве и 
једноставније разломке; 
–рачуна једноставне бројевне изразе, 
користи калкулатор; 
–користи бројеве и бројевне изразе у 
једноставним реалним ситуацијама 
(користећи стечена основна знања); 
–процењује приближну вредност броја или 
израза у једноставним реалним 
ситуацијама; 
–примењује проценте у једноставним 
реалним ситуацијама; 
–примењује размеру и пропорцију у 
једноставним реалним ситуацијама; 
–рачуна степен датог броја; 
–уме да одреди положај тачке у 
координатном систему ако су дате 
координате и прочита координате дате 
тачке, и да то примени у једноставним 
реалним ситуацијама (географска карта, 
план града, биоскоп...); 

 
Разломци 
–појам разломка, читање и запис;  
–упоређивање разломака са истим имениоцем 
или бројиоцем; 
–децимални запис броја; превођење 
децималног записа броја у разломак и 
обратно; 
–придруживање тачака бројевне полуправе 
разломцима и децималним бројевима; 
–основне рачунске операције са бројевима 
истог облика (децимални запис или разломак) 
 
Цели бројеви 
–скуп целих бројева; потреба за увођењем 
негативног броја, појам негативног броја; 
–представљање целих бројева на бројевној 
правој, координата тачке; 
–упоређивање по величини целих бројева; 
–основне рачунске операције са целим 
бројевима 
 
Рационални бројеви 
–скуп рационалних бројева; однос скупова 
природних, целих и рационалних бројева; 
–представљање природних, целих и 
рационалних бројева на бројевној правој и 
упоређивање по величини; 
–основне рачунске операције са рационалним 
бројевима 
 
Примене 
–аритметичка средина; 
–размера и њене елементарне примене; 
–проценат и примена у једноставним 
ситуацијама; 
–примена бројева и бројевних израза у 
једноставним реалним ситуацијама; 
–процена приближне вредности броја и 
израза 
 

 
С обзиром на то да математика 
развија нумеричку писменост, 
јасно је да се мора повезати са 
другим наставним областима.  
 
 
Стога је неопходно да 
наставник математике, у 
сарадњи са осталим колегама, 
креира примере за увежбавање 
математичких знања и 
вештина који ће бити у 
функцији разумевања 
наставних садржаја других 
предмета.  
 
 
Oбрадити податкe прикупљенe 
приликом извођења огледа на 
часовима природних наука 
(огледи из физике, хемије, 
биологије), или подаци 
релевантни за неку тему из 
друштвених наука 
(хронологија историјских 
догађаја, висине планина, 
дубине језера и мора, 
растојања између градова, 
дужине река, површине 
области...). За рад на оваквим 
задацима одрасли се могу 
организовати у групе које ће 
заједно обрадити задату тему, 
тако да се истовремено стиче 
вештина тимског рада.  
 
 
Коришћењем знања из 
предмета Дигитална 
писменост резултати обраде 

Пројектна 
настава, групни 
рад, тимски 
рад, рад у пару, 
експеримент, 
истраживање,  

Наставни 
листићи, 
плакати, 
рачунар, 
пројектор, 
креде, табла, 
материјал за 
полазнике 

Бројање и 
упоређивање  
решавање 
проблема, 
експеримент 
цртање, 
решавање 
задатака, 
процењивање, 
упоређивање 
 

Систематско 
и 
континуиран
о праћење 
активности 
на часовима, 
усмени 
одговори и 
задаци који 
се решавају 
на часу, али и 
активности у 
формулисању 
нових 
задатака или 
примера из 
свакодневног 
живота у 
којима 
препознаје 
примену 
наставног 
садржаја, 
учешће у 
реализацији 
пројеката, 
мотивисаност
, сарадња 
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Ге
ом

ет
ри

ја
 у
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ав

ни
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–уочава једноставну функционалну 
зависност података представљених 
табелом 
–чита податак са графикона, дијаграма или 
из табеле, и одређује минимум или 
максимум; 
–решава једноставне проблеме који се 
своде на линеарне једначине са једном 
непознатом; 
–користи једначине у једноставним 
текстуалним задацима; 
–разликује дуж, полуправу, праву, раван и 
угао и уочава њихове моделе у реалним 
ситуацијама; 
–разликује неке врсте углова и користи 
степен као јединицу мере угла; 
–уочава моделе троугла у реалним 
ситуацијама и уме да их нацрта; разликује 
основне врсте троуглова, уме да 
идентификује основне елементе и израчуна 
обим и површину троугла; 
–уочава моделе квадратa и правоугаоникa 
у реалним ситуацијама и уме да их нацрта; 
уме да дефинише њихова својства и 
израчуна обим и површину; 
–препознаје круг и његове основне 
елементе, уме да га нацрта; уочава моделе 
круга у реалним ситуацијама; 
–уочава сличне фигуре; 
–уочава подударне фигуре; 
–уочава осно симетричне фигуре; 
–уочава моделе призме, пирамиде, купе, 
ваљка и лопте у реалним ситуацијама; 
–користи особине коцке и квадра; 
–рачуна површину и запремину коцке и 
квадра; 
–користи одговарајуће јединице за мерење 
дужине, површине, запремине, масе, 
времена и угла; 
–претвара већу јединицу у мању. 

Скупови тачака у равни 
–разликовање дужи, полуправе, праве, равни 
и угла, препознавање у реалним ситуацијама; 
–врсте линија: права, крива, отворена, 
затворена, изломљена; појам области; 
–уочавање модела круга у реалним 
ситуацијама, појам центра и полупречника, 
цртање круга 
 
Угао 
–настанак, елементи и обележавање угла; 
–централни угао круга, мерење угла; 
–врсте углова: оштар, прав и туп; 
–паралелне и нормалне праве 
*упоређивање углова; 
 
Троугао 
–појам троугла, врсте троуглова према 
страницама; 
–однос између дужина страница троугла; 
–углови троугла, збир углова у троуглу, врсте 
троуглова према угловима; 
*уочавање подударних троуглова; 
*израчунавање обима и површине троугла 
(када су непосредни подаци познати) 
 
Четвороугао, многоугао и круг 
–појам четвороугла; углови четвороугла; 
–елементи и особине квадрата и 
правоугаоника; 
–обим и површина квадрата и правоугаоника 
–уочавање модела четвороугла и многоугла у 
реалним ситуацијама и скицирање;  
–појам четвороугла; углови четвороугла, збир 
углова у четвороуглу.  
–појам паралелограма и трапеза и њихова 
својства; рачунање елемената; 
–обим и површина паралелограма и трапеза 
 
Сличност, подударност и симетрија 
–уочавање сличних фигура; 
–уочавање подударних фигура; 
–уочавање осно симетричних фигура 
*особине подударних троуглова и 
четвороуглова; 
 

података у овим 
истраживањима могу се 
представити на рачунару 
табеларно или графички, а 
писањем пратећег текста 
вежба се и језичка писменост.  
 
 

Пројектна 
настава, групни 
рад, тимски 
рад, рад у пару, 
експеримент, 
истраживање, 

Наставни 
листићи, 
плакати, 
рачунар, 
пројектор, 
креде, табла, 
материјал за 
полазнике 

Бројање и 
упоређивање  
решавање 
проблема, 

Систематско 
и 
континуиран
о праћење 
активности 
на часовима, 
усмени 
одговори и 
задаци који 
се решавају 
на часу, али и 
активности у 
формулисању 
нових 
задатака или 
примера из 
свакодневног 
живота у 
којима 
препознаје 
примену 
наставног 
садржаја, 
учешће у 
реализацији 
пројеката, 
мотивисаност
, сарадња 
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Предмет: Енглески језик, допунска настава Циклус: Други Фонд: 28 часова 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Е
нг

ле
ск

и 
ок

о 
на

с 

2 

 
Циљ наставе енглеског 
језика у другом  циклусу 
ООО је оспособљавање 
одраслог зa елементарну 
комуникацију у 
свакодневним ситуацијама 
коришћењем енглеског 
језика. 
 
 
 
По завршетку другог 
циклуса одрасли ће бити у 
стању да: 
 
Рецептивне вештине 
(слушање и читање) 
 
–разуме фреквентне речи и 
изразе који се односе на 
блиске теме; 
–разуме основни смисао 
или конкретне информације 
(на пример, личне податке, 
бројеве, боје) у 
једноставном тексту или 
говору (уз понављање 
читања и слушања); 
–разуме кратке и 
једноставне натписе који су 
чести на јавним местима (на 
пример, знаци за 
оријентацију, ресторани, 
продавнице, станице), 
нарочито ако садрже слике; 
–разуме једноставна питања 
о блиским темама. 
 
Продуктивне вештине 
(говор и писање) 
 
–оствари веома једноставну 
конверзацију у 
предвидљивим, 
свакодневним ситуацијама 

Основне речи приликом 
поздрављања и упознавања 
Алфабет 
Интернационални изрази 
Једноставни натписи на јавним 
местима 

Корелација: српски језик језик, математика, дигитална 
писменост, предузетништво 
 

 

Начин развоја међупредметних компетенција 

 

 

Пројекти  - проблемски и истраживачки усмерена 
настава 

 

Уважавање иницијативе полазника у процесу учења и 
његове унутрашње мотивације и тиме стављање 
полазника у позицију субјекта, а не објекта, тј. главног 
носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или групни, 
може обухватити рад у школи и код куће, може бити 
задат у склопу једног или више предмета. У сваком 
случају овај приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и интересовањима и 
њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено учење и 
делање; 
- Препознавање изазова и структурирање проблемских 
ситуација, као и развој креативних приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина и 
компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта посла. 
 
Лични планови учења 

 

Полазници су охрабрени и подстакнути да самостално 
уче и сходно томе праве лични план учења. Када прикупе 
одређено искуство, у следећем кораку важно је да им се 
пружи прилика да искусе и увежбају само-процену и 
вршњачку процену. Овакво искуство је неопходно за 
припрему за целоживотно учење и директно доприноси 
развоју компетенције учити како се учи. 
 
Групни и тимски рад 

 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у малој 
групи које су усмерене на постизање заједничког циља, 
представља ефикасно средство за постизање академских 

Индивидуални 
рад, искуствено 
учење, рад у 
пару, рад у 
групи, 
истраживачки 
рад, вербална 
метода, 
демонстративна, 
учење 
откривањем, 
фронтални  

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 
истраживање, 
читање, писање 

Ангажованос
т полазника, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 

За
по

чи
њ

ањ
е 

ра
зг

ов
ор

а 
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Представљање 
Учествовање у разговору 
Изражавање допадања и 
недопадања 
Исказивање потребе 

Индивидуални 
рад, искуствено 
учење, рад у 
пару, рад у 
групи, 
истраживачки 
рад, вербална 
метода, 
демонстративна, 
учење 
откривањем, 
фронтални 

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 

истраживање, 
читање, писање 

Ангажованос
т полазника, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 

П
ут

ов
ањ

е 
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Тражење и давање информација 
или упутстава 
Сналажење на јавним местима 
Казивање времена 

Индивидуални 
рад, искуствено 
учење, рад у 
пару, рад у 
групи, 
истраживачки 
рад, вербална 
метода, 
демонстративна, 
учење 
откривањем, 
фронтални 

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 

истраживање, 
читање, писање 

Ангажованос
т полазника, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 

П
ос

ао
 и

 с
ло

бо
дн

о 
вр

ем
е 

6 
Тражење и давање информација о 
занимању/хобију 

Индивидуални 
рад, искуствено 
учење, рад у 
пару, рад у 
групи, 
истраживачки 
рад, вербална 
метода, 
демонстративна, 
учење 
откривањем, 
фронтални 

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 

истраживање, 
читање, писање 

Ангажованос
т полазника, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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ослањајући се на помоћ 
саговорника; 
–затражи помоћ (на пример, 
тражи да се нешто понови); 
–искаже своје потребе 
(приликом путовања, 
куповине...); 
–изрази допадање или 
недопадање; 
–затражи и пружи 
информацију о правцу, 
месту и времену 
(једноставним речима и 
изразима); 
–попуни једноставан 
формулар у коме се траже 
лични подаци; 
–напише кратке одговоре на 
једноставна питања. 

Именовање одевних предмета 
Тражење и давање информација о 
одевном предмету/цени 

и социјалних постигнућа. Оно полази од претпоставки 
да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за ученике; 
- се полазници разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу  (различито порекло, стилови 
учења, искуства, интересовања и аспирације – један исти 
приступ не може да одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број умова 
усмерава на исти проблем. 
 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава полазницима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и усвоје нове 
чињенице и научно размишљање. Експеримент развија 
способност посматрања и уочавања, развој логичног 
мишљења (анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште подржавају 
и развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања односа 
међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања правилности и 
значења 
- Експериментисање, способност налажења личног пута у 
трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 
 
Практично искуство 

Полазници зависно од својих интересовања и склоности 
стичу способност практичне примене знања и вештина 
стечених у школи. 

Индивидуални 
рад, искуствено 
учење, рад у 
пару, рад у 
групи, 
истраживачки 
рад, вербална 
метода, 
демонстративна, 
учење 
откривањем, 
фронтални 

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 
истраживање, 
читање, писање 

Ангажованос
т полазника, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 

О
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Вокабулар хране и пића 
Изражавање потребе 
Исказивање осећања и тражење 
помоћи 

Индивидуални 
рад, искуствено 
учење, рад у 
пару, рад у 
групи, 
истраживачки 
рад, вербална 
метода, 
демонстративна, 
учење 
откривањем, 
фронтални 

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 
истраживање, 
читање, писање 

Ангажованос
т полазника, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 

О
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Т
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Д

А
РД

И
 

Основни ниво 

О2.EЈ.1.1.1. Препознаје основни смисао једноставних и кратких исказа уколико се изговарају полако и разговетно (поздрављање, извињење, захваљивање и сл.). 
О2.ЕЈ.1.1.2. Разуме лична питања која се полако саопштавају и брижљиво формулишу. 
О2.ЕЈ.1.1.3. Разуме једноставна и кратка упутства која прати визуелна помоћ (слике, покрет). 
О2.ЕЈ.1.2.1. Разуме кратка и једноставна писана упутства (1–3 речи), поруке и натписе    (ако садрже слике). 
О2.ЕЈ.1.2.2. Идентификује конкретне детаље у једноставним реченицама или веома кратким текстовима у којима преовлађују интернационални термини или речи у 
свакодневној употреби (уз понављање читања, ако је потребно). 
О2.ЕЈ.1.3.1. Пише личне податке (име, презиме, адреса, број телефона) у једноставним формуларима или кратком тексту са празнинама. 
О2.ЕЈ.1.3.2. Преписује бројеве, слова, речи, једноставне изразе. 
О2.ЕЈ.1.4.1. Представља себе и наводи основне личне податке. 
О2.ЕЈ.1.4.2. Поздравља, захваљује се и извињава. 
О2.ЕЈ.1.4.3. Показује разумевање или неразумевање саговорника на вербални или невербални начин (нпр. потврђује и негира, показује предмете или правац). 
О2.ЕЈ.1.4.4. Именује ствари из свог окружења. 

Средњи ниво  

Напредни ниво 

О2.ЕЈ.2.1.1. Разуме једноставна питања о блиским темама или краћа упутства која се полако саопштавају и брижљиво формулишу. 
О2.ЕЈ.2.1.2. Препознаје основни смисао или конкретне детаље (нпр. имена,  бројеве, боје,величину) у тексту или разговору који слуша, уколико се говори полако и 
разговетно. 
О2.ЕЈ.2.2.1. Схвата основни смисао и издваја тражену информацију из краћег, једноставног текста који говори о људима, стварима, свакодневним активностима и сл. 
О2.ЕЈ.2.3.1. Преписује/пише потребне информације (речи, реченице, бројеве, датуме). 
О2.ЕЈ.2.3.2. Пише кратке одговоре на једноставна писана питања. 
О2.ЕЈ.2.4.1. Уме да искаже своје потребе, допадање или недопадање. 
О2.ЕЈ.2.4.2. Тражи помоћ или указује на проблем у комуникацији (нпр. тражи да се нешто понови или појасни). 
О2.ЕЈ.2.4.3. Именује и даје кратак опис ствари из свог окружења (боја, величина, број). 
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Предмет: Биологија, допунска настава Циклус: други циклус Фонд: 12 часова 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ  САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Н
ау

ка
 о

 ж
ив

от
у 

 2 

– примени основна биолошка 
знања у свакодневно-м животу 
(појмове, закључке, законитости) 

– препозна, упореди и наведе 
основне разлике између живе и 
неживе природе из непосредног 
окружења 

– објасни по којим се особинама 
жива бића групишу у одређене 
систематске категорије (до нивоа 
царства) 

– наведе основне особине вируса и 
микроорганизама - бактерије и 
протисти, објасни њихов значај 
за природу и човека и ова знања 
примењује у одлукама и 
поступцима у свакодневном 
животу 

– наведе основне особине гљива и 
лишајева и објасни њихову 
улогу у природи и значај за 
човека и ова знања примењује у 
свакодневном животу  

– именује и опише основну грађу 
биљака (корен, стабло, лист, 
цвет, плод, семе) и ова знања о 
грађи биљака примењује у 
свакодневном животу (гајење и 
сакупљање јестивог и лековитог 
биља за исхрану и припремање 
чајева, коришћење биљака у 
припремању хране, сушење воћа 
и поврћа, лековитих биљака)   

- извори биолошких знања и њихов значај и 
примена у свакодневном животу 
- разлике између живе и неживе природе,особине 
живих бића(дисање,исхрана,раст 
и развој,размножавање,старење и смрт) 
-разноврсност живог света и подела на царства 

• језичка присменост 
културна свест, 
мултикултуралност и 
креативност 

• социјална интеракција и 
сарадња са другима 

• грађанска одговорност у и 
за демократију 

• основе научне писмености 

• математичка писменост 

• дигитална писменост 

• управљање сопственим 
учењем 

• решавање проблема 

• вештине комуникације 

• еколошке компетенције 

• иницијатива и 
предузетништво и 

здравствена свест  

Фронтална 
настава, 
индивидуална 
настава 

Табла, 
креда,лаптоп, 
пројектор,књи
га, свеска 

Предавања, 
дијалог,проблем
ске ситуације, 
извођење 
закључака, 
решавање 
задатака 

Посматрање 
,белешке 
,тестови 

Ра
зн

ов
рс

но
ст

 ж
ив

от
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- вируси, бактерије, протисти, значај 
микроорганизама за природу и човека (улога 
микроорганизама у прехрамбеној индустрији, у 
биоразградњи), болести које изазивају вируси и 
бактерије, превенција и лечење инфекција;  
- разноврсност гљива и лишајева, значај гљива за 
природу и човека (јестиве, нејестиве и отровне 
врсте гљива, хранљива вредност гљива);  
- биљке, значај биљних органа (корен, стабло, 
лист, цвет, плод, семе);  
-  дисање, фотосинтеза,   опрашивање, оплођење, 
клијање, плодоношење, значај биљних процеса за 
природу и човека; 
- разноврсност биљака, значај биљака за човека 
(јестиве, лековите, отровне врсте биљака), гајење 
и нега биљака (сађење, окопавање, заливање, 
прехрањивање, орезивање, калемљење, заштита 
биљака од непожељних врста);   
- разноврсност животиња, значај животиња за 
човека (у исхрани, као регулатори бројности 
непожељних врста);                                                                                                           
- разноврсност инсеката и њихов значај за 
природу, значај инсеката за човека; 
- паразитске врсте животиња (метиљ, пантљичара, 
крпељ, бува, ваши), превентивне мере; 
- одговоран однос према животињама, узгој и нега 
животиња, кућни љубимци.  

Фронтална 
настава, 
групна 
настава, 
индивидуални 
облик наставе 

Табла, 
креда,лаптоп, 
пројектор,књи
га, свеска 

Предавања, 
дијалог,проблем
ске ситуације, 
извођење 
закључака, 
решавање 
задатака 

Посматрање 
,белешке 
,тестови 



 

731 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 Н
ау

ка
  ч

ов
ек

у 
  

  
  
 

4 

– препозна и опише значај биљних 
процеса (дисање, фотосинтеза, 
клијање, раст, опрашивање, 
оплођење, плодоношење) и ова 
знања примењује приликом 
гајења биљака (услови који 
погодују за раст биљака)  

– наведе основне особине и значај 
животиња (из непосредног 
окружења) за природу и човека и 
ова знања примењује у одлукама 
и поступцима у свакодневном 
животу (одговоран однос према 
животињама, начин  гајења 
животиња) 

– именује и опише основну грађу 
и начин функционисања система 
органа човека. 

– препозна и примени основна 
знања из прве помоћи, како би 
помогао себи и другима 
(заштита на/при раду)  

– разликује особине које се 
наслеђују од особина које се не 
наслеђују и та знања користи 
приликом формирања 
одговорног односа према 
сопственом здрављу и здрављу 
породице  

– препозна и објасни разоран 
утицај болести зависности на 
укупан квалитет живота  

-препозна значај и начине очувања 
здравља и примењује знања ради 
спречавања болести (личне и 
просторне хигијенске навике за здрав 
живот) 
примени стечена знања, вештине и 
вредности, унапређујући културу 
живљења у свакодневном животу   

- кожни систем – основна грађа и улога; нега и 
заштита; прва помоћ код повреда; 
- скелетни систем – основна грађа и улога; нега и 
заштита; прва помоћ код повреда; 
- мишићни систем – основна грађа и улога; нега 
(значај физичке активности, значај правилне 
исхране) и заштита; прва помоћ код повреда; 
- нервни систем – основна грађа и улога; нега и 
заштита (утицај стреса на нерви систем, значај 
одмора и сна); 
- систем чулних органа – основна грађа и улога; 
нега и заштита; прва помоћ код повреда; 
- систем жлезда са унутрашњим лучењем – 
основна грађа и улога, поремећаји 
функционисања жлезда са унутрашњим лучењем; 
- систем органа за циркулацију – основна грађа и 
улога, нега и заштита, прва помоћ код повреда; 
- систем органа за размену гасова – основна грађа 
и улога, нега и заштита; 
- систем органа за варење – основна грађа и улога; 
нега и заштита (цревни паразити, начин заразе и 
лечење), болести као последица неправилне 
исхране, значај правилне и здраве исхране у 
очувању здравља (основни састојци хране, 
енергетска вредност хране); 
- систем органа за излучивање – основна грађа и 
улога, нега и заштита; 
- систем органа за размножавање – основна грађа 
и улога, нега и заштита, репродуктивно здравље 
(полне болести, превенција); 
- планирање породице, оплођење и трудноћа, 
наследне особине код људи. 

• језичка присменост 
културна свест, 
мултикултуралност и 
креативност 

• социјална интеракција и 
сарадња са другима 

• грађанска одговорност у и 
за демократију 

• основе научне писмености 

• математичка писменост 
здравствена свест и  
• вештине комуникације 

• еколошке компетенције 

• иницијатива и 
предузетништво 

• дигитална писменост 

• управљање сопственим 
учењем 

• решавање проблема 
 

Фронтална 
настава, 
групна 
настава, 
индивидуални 
облик наставе 

Табла, 
креда,лаптоп, 
пројектор,књи
га, свеска 

Предавања, 
дијалог,проблем
ске ситуације, 
извођење 
закључака, 
решавање 
задатака 

Посматрање 
,белешке 
,тестови 
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- болести зависности, штетно деловање и 
последице конзумирања алкохола, пушења и 
наркотика на организам;  
- важност хигијене као превентиве и значај 
очувања и одржања здравља;  
култура живљења 

Фронтална 
настава, 
групна 
настава, 
индивидуални 
облик наставе 

Табла, 
креда,лаптоп, 
пројектор,књи
га, свеска 

Предавања, 
дијалог,проблем
ске ситуације, 
извођење 
закључака, 
решавање 
задатака 

 
Посматрање 
,белешке 
,тестови 
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Основни 
ниво 

БИ.1.1.1. Омогућава преживљавање различитих врста (биљке, животиње, гљиве) пружајући им основне услове за живот (залива биљке, расејава биљке, храни животиње, гаји печурке) 
БИ.1.1.2. Планира и организује активности у складу са просторним и временским променама које се дешавају код живих бића (листање, цветање, плодоношење; подизање младих) 
БИ.1.1.3. Користи одређена жива бића и њихове делове у исхрани, одевању и за друге потребе 
БИ.1.3.1. Одржава хигијенске навике (води рачуна о личној  хигијени, хигијени животиња са којима је у додиру и хигијени околине).  
БИ.1.3.2. Примењује хигијенске навике у исхрани као и термичку обраду хране и зна како да сачува њену хранљиву вредност 
БИ.1.3.3. Примењује здрав стил живота (физичка активност, одмор и сан, правилна исхрана) 

Средњи ниво -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Напредни 
ниво 

БИ.2.1.1. Описује, упоређује и класификује организме према различитим критеријумима (нпр. по употребној вредности: јестиве, лековите, нејестиве, отровне...) 
БИ.2.1.2. Хумано и одговорно се односи према живом свету који га окружује 
БИ.2.1.3. Користи знања о основним животним процесима који се одвијају на нивоу организма (дисање, исхрана, раст, размножавање) ради побољшања квалитета сопственог живота 
БИ.2.3.1. Препознаје положај одређеног органа у људском телу и његову основну улогу 
БИ.2.3.2. Примењује знања о наслеђивању приликом планирања породице 
БИ.2.3.3. Зна путеве преношења полних болести, као и начине превенције (како да се заштити у циљу смањења ризика од полних болести и нежељене трудноће) 
БИ.2.3.4. Препознаје болести зависности и способан је да потражи адекватну помоћ 
БИ.2.4.1. По упутству примењује једноставно истраживање и уме да тумачи графиконе и табеле како би олакшао себи избор, решио проблем, донео исправну одлуку у свакодневном 
животу 
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Предмет: Географија, допунска настава Циклус: други циклус Фонд: 6 часова 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

П
ла

не
та

 З
ем

љ
а 
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Циљ наставе географије је да оспособи 
одраслог да активно користи и примењује 
основна географска знања и вештине које 
ће му помоћи да унапреди свој свакодневни 
живот у географској средини у којој људи 
заједно живе и сарађују 
Исходи 

– кoристи географску карту, основне 
географске термине, слику, табелу, 
график и једноставне моделе као изворе 
информација у стицању и примени знања 
и у свакодневној комуникацији; 

– одреди главне и споредне стране света у 
простору и на географској карти; 

– опише кретања Земље и наведе главне 
последице; 

– на географској карти именује и покаже 
на географској карти велике копнене и 
водене површине (континенти, океани, 
мора); 

– на географској карти одреди географски 
положај Европе, Балканског полуострва, 
Србије, области и места у коме живи; 

– на географској карти и у средини у којој 
живи разликује и опише основне облике 
рељефа (планине, котлине, низије, 
пустиње) и његов утицај на начин 
живота и активности људи; 

– наведе главне одлике основних типова 
климе и времена на Земљи, у Републици 
Србији, у средини у којој живи и користи 
податке о времену и временску прогнозу 
за планирање својих активности; 

-Оријентација у простору и 
на географској карти 
-Планине, велике реке и 
језера на Земљи, време и 
клима 
-Природне непогоде, 
земљина блага 

Ученик уме да организује процес 
учења, да организује простор и 

обезбеди услове за учење, да управља 
временом.  Активно конструише 
знање; уочава структуру градива, 

активно селектује битно од небитног, 
релеватно од ирелеватног, познато од 

непознатог; уме да резимира и 
елаборира основне идеје.  Ефикасно 
користи различите стратегије учења, 
прилагођава их природи градива и 

циљевима учења.  Уме јасно да 
искаже одређени садржај, усмено и 
писано. У ситуацији комуникације, 
изражава своје ставове, мишљења, 

осећања, вредности. Ученик користи 
на одговарајући и креативан начин 
језик и стил комуникације који су 
специфични за поједине научне, 

техничке и уметничке дисциплине. 
Користи табеларни и графички 
приказ података и уме да овако 

приказане податке чита, тумачии 
примењује. 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 

илустративно-
демонстративна, 
истраживачка, 

фронтална, 
индивидуална, 
групна, рад у 

пару. 

материјал за 
полазнике, 
рачунар са 

пројектором, 
презентације у 
ПП, материјал 

на ЦД за 
полазнике, 

слике, 
текстови, 

географске 
карте, атласи, 

глобус 

Активност наставника: 
Предаје, објашњава, 
илуструје, проверава 

знање полазника, 
самосталан рад са 

полазницима, кординира 
дијалог између полазника 

и подстиче изношење 
мишљења и закључака 

код полазника, мотивише. 
Активност полазника: 

Посматра, слуша, бележи, 
самостално ради,износи 

своје мишљење, 
читање и саопштавање 

прочитаног, записивање, 
описивање слике/ 

фотографије са 
историјским садржајем, 

решавање проблема, 
дискусија, израда табела, 

графикона, уписивање 
кључних година на линији 

времена, показивање 
историјског простора на 

карти. Самостално 
истражују теме за које су 

заинтересовани 

Портфолио и 
андрагошка 

свеска: 
заинтересова

ност 
полазника, 

кратке 
писмене 

провере које 
трају од 5 до 
15 минута, 

евидентирање
, белешке, 
активност 
полазника, 

индивидуалн
и разговор са 

одраслим, 
разговор са 

одраслима на 
задату тему, 
саопштавање 

резултата 
рада групе на 
задату тему. 



 

733 

С
та

но
вн

иш
тв

о 
и 

њ
их

ов
е 

ак
ти

вн
ос

ти
 

3 

– на географској карти Србије и у својој 
средини покаже подземне и текуће воде 
и објасни њихов значај за живот и рад 
људи; 

– разликује природне феномене (олујни 
ветар, вулканска ерупција, земљотрес, 
суша, поплава, клизиште) и опише 
њихове последице за људе и географску 
средину; 

– разликује главне облике обновљивих 
(Сунчева енергија, снага ветра, вода) и 
необновљивих природних ресурса 
(нафта, природни гас, угаљ, минералне 
сировине) и на географској карти (света, 
Европе, Србије) покаже њихов размештај 
и наведе начине њиховог коришћења за 
потребе људи; 

– опише размештај становништва и насеља 
на Земљи и препозна факторе који утичу 
на кретање становништва; 

– опише типове насеља и факторе који 
утичу на њихово стварање, ширење и 
изумирање; 

– наведе и опише основне привредне 
делатности људи у Србији и у локалној 
средини; 

– на карти света покаже географски 
размештај великих држава; 

– наведе глобалне проблеме човечанства и 
неке начине за њихово решавање;наведе 
позитивне и негативне утицаје човека на 
животну средину и учествује у акцијама 
за њену заштиту и унапређивање. 

-Географски размештај 
великих регија и држава у 
свету 
-Глобални проблеми 
човечанства 
-Еколошки проблеми 
човечанства 

Користи информационе технологије 
за чување, презентацију и основну 

обраду података. Компетентно 
користи апликације за комуникацију, 

Претражујући интернет и базе 
података. Испитујући проблемску 
ситуацију, ученик идентификује 

ограничења и релевантне 
карактеристике проблемске ситуације 

и разуме како су оне међусобно 
повезане.  Ученик 

проналази/осмишљава могућа 
решења проблемске ситуације. 

Ученик припрема примену изабраног 
решења, прати његову примену 

усклађујући се са новим сазнањима 
које стиче током примене датог 

решења и успева да реши проблемску 
ситуацију. Конструктивно, 
аргументовано и креативно 

доприноси раду групе, усаглашавању 
и остварењу заједничких циљева 

Разуме концепт здравог и безбедног 
окружења (вода, ваздух, земљиште). 

Познаје факторе који утичу на 
загађење земљишта, воде и ваздуха. 
Повезује уметничка и културна дела 

са историјским, друштвеним и 
географским контекстом њиховог 

настанка. 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 

илустративно-
демонстративна, 
истраживачка, 

фронтална, 
индивидуална, 
групна, рад у 

пару. 

материјал за 
полазнике, 
рачунар са 

пројектором, 
презентације у 
ПП, материјал 

на ЦД за 
полазнике, 

слике, 
текстови, 

географске 
карте, атласи, 

глобус 

Активност наставника: 
Предаје, објашњава, 
илуструје, проверава 

знање полазника, 
самосталан рад са 

полазницима, кординира 
дијалог између полазника 

и подстиче изношење 
мишљења и закључака 

код полазника, мотивише. 
Активност полазника: 

Посматра, слуша, бележи, 
самостално ради,износи 

своје мишљење, 
читање и саопштавање 

прочитаног, записивање, 
описивање слике/ 

фотографије са 
историјским садржајем, 

решавање проблема, 
дискусија, израда табела, 

графикона, уписивање 
кључних година на линији 

времена, показивање 
историјског простора на 

карти. Самостално 
истражују теме за које су 

заинтересовани 

Портфолио и 
андрагошка 

свеска: 
заинтересова

ност 
полазника, 

кратке 
писмене 

провере које 
трају од 5 до 
15 минута, 

евидентирање
, белешке, 
активност 
полазника, 

индивидуалн
и разговор са 

одраслим, 
разговор са 

одраслима на 
задату тему, 
саопштавање 

резултата 
рада групе на 
задату тему. 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

• 03.ГЕ.1.1. Одређује стране света у свом окружењу ради организовања својих активности 
• 03.ГЕ.1.1.2. Планира и организује своје активности узимајући у обзир доба дана и годишње доба 
• 03.ГЕ.1.1.3. Разликује облике рељефа и природне ресурсе копна, рационално их користи и учествује у њиховој заштити 
• 03.ГЕ.1.1.4. Користи временску прогнозу за планирање својих активности 
• 03.ГЕ.1.1.5. Предузима заштитне мере у условима временских непогода 
• 03.ГЕ.1.1.6. Одговорно користи расположиве изворе и текуће воде у свом окружењу 
•03.ГЕ.1.1.7.Користи опште агротехничке мере у пољопривредној производњи 
• 03.ГЕ.1.1.8.Одговорно се односи према геонаслеђу и природним и културним добрима и учествује у акцијама које се односе на заштиту и унапређење животне средине 
• 03.ГЕ.1.1.9.Планира своју породицу и одговорно се односи према проблемима у њој 
• 03.ГЕ.1.1.10.Правилно и одговорно планира и изграђује свој дом и окућницу и учествује у планирању и одржавању инфраструктуре у насељу 

Средњи ниво У ООО нема средњег нивоа. 

Напредни ниво 

03.ГЕ.2.1.1. Користи географску карту различитог размера и садржаја, табеле, дијаграме, шеме, слике 
• 03.ГЕ.2.1.2.Планира и организује активности у складу са природним факторима животне средине (облицима рељефа, климатским елементима, особинама вода, типовима тла, 
распоредом биљних зона) 
• 03.ГЕ.2.1.3.Разуме принципе одрживог развоја и рационално користи минералне сировине и енергетске изворе 
• 03.ГЕ.2.1.5.У својој непосредној средини учествује у иницијативама и активностима ради решавања проблема који се односе на заштиту и унапређивање животне средине 
(прекомерна сеча, сушење и паљење шума, неадекватна испаша, спречавање ерозије, загађивање вода, ваздуха и тла, прекомерна употреба хемијских средстава, непланска и 
недозвољена изградња објеката, ненаменско и недозвољено коришћење јавних и туђих површина). 
• 03.ГЕ.2.1.4.Планира и организује активности у складу са демографским и економским одликама своје средине 
• 03.ГЕ.2.1.6.Уочава рефлексију глобалних проблема човечанства у својој средини (сукоби и насиље, глад, недостатак пијаће воде, дискриминација, болести зависности), 
предлаже начине и учествује у њиховом решавању у својој породици и у локалној средини. 
• 03.ГЕ2.1.7.Познаје и користи могућности које пружају различите локалне, националне и међународне организације за решавање својих животних проблема. 
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Предмет: Историја (допунска настава) Циклус: 2. циклус Фонд часова: 16 

Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 
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Прилагођавање (индивидуализација) 
наставних садржаја историје 
полазницима који из било којих 
разлога имају тешкоћа у свладавању 
програма како би им се омогућило 
усвајање програма и развитак 
њихових способности. 
 
 
 

 
 

Историја (различита значења појма историја: наука, 
део прошлости и садашњост, наставни предмет; 
предмет проучавања историјске науке); 
Историјски извори (значај извора за проучавање 
прошлости, врсте извора: материјални, писани, 
усмено предање; извори на основу којих се 
реконструише праисторија и историја старог века); 
Периодизација прошлости (праисторија и историја)  
и историје (стари век, средњи век, нови век и 
савремено доба; основне одлике старог века); 
Хронологија (временске одреднице: деценија, век, 
миленијум); историјско време: кључни догађаји 
старог века на временској линији (појава писма и 
настанак првих држава у IV м.п.н.е. хришћанство 
постаје призната вера 313. године,  пад Западног 
римског царства и крај старог века V век, 476. 
година). 
Периодизација историје: основне одлике средњег 
века; 
Историјски извори (извори на основу којих се 
реконструише историја средњег века: манастири, 
цркве, џамије, фреске, повеље, романи, наративни 
извори); 
Хронологија: временске одреднице (ера: 
хришћанска и муслиманска); кључни догађаји 
средњег века на временској линији (долазак Хуна у 
Европу и почетак Велике сеобе народа у IV век, 
Велика шизма 1054. године, Стефан Немањић добија 
краљевску круну од папе 1217. године, Српска 
православна црква стиче аутокефалност 1219. 
године, Стефан Душан се крунише за цара а Србија 
постаје царство 1346. године, Маричка битка/ крај 
Српског царства и крај владавине Немањића у 
Србији/ настанак Моравске Србије 1371. године, 
Косовска битка 1389. године, Османлије освајају 
Цариград 1453. године, Османлије освајају 
Смедерево и пад Србије под османску власт 1459. 
година). 

Корелација: Српски језик, 
Географија, Страни језик, 
Одговорно живљење у 
грађанском друштву, 
Математика, Физика и 
Хемија.  
Српски језик доприноси 
развијању културе говора и 
изражавања, како усменог 
тако и писаног, што је за 
наставу историје посебно 
важно. То значи да наставник 
од полазника очекује да своје 
мисли јасно и прецизно 
изражавају реченицама које 
неће бити просте или просто 
проширене. Поред српског 
језика овај предмет се ослања 
на знања која су полазници 
стекли у настави географије – 
картографска писменост, 
математике – писање бројева 
и рачунање. Али и оно што су 
полазници научили у настави 
историје допринеће бољем 
разумевању наставе 
одговорног живљења у 
грађанском друштву 
(друштво, људска права), 
географије (географска 
открића, држава), српског 
језика (тумачење књижевних 
дела која у основи имају 
историјски догађај), 
биологије, физике, хемије 
(научна открића). 
Уважавање иницијативе 
полазника у процесу учења и 
његове унутрашње  
мотивације. 
Лични планови учења 
Полазници су охрабрени и 
подстакнути да самостално 
уче и сходно томе праве 
лични план учења. Када 

Диференцијациј
а задатака према 
индивидуалним 
способностима 
полазника у 
виду 
радних/наставн
их листића, или 
делова 
одређених 
целина из 
наставних 
садржаја. 
Индивидуални 
рад, рад у пару, 
рад у групи.. 

материјал за 
полазнике, 
материјал на 
ЦД за 
полазнике, 
слике, 
историјски 
текстови., 
историјске 
карте, посебно 
припремљени 
задаци за 
полазнике. 

Активност 
полазника: 
Слушају, 
питају, уочавају, 
упоређују 
разговарају 
 
Активност 
наставника: 
 
Подстиче на 
усвајање знања, 
мотивише за 
рад, методе рада 
прилагођава 
карактеристика
ма и 
способностима 
ученика 
 

усмена и 
писмена 
провера 
постигнућа 
полазника, 
 вођење 
педагошке 
документациј
е, портфолија 
полазника, 
где се бележе 
сви резултати 
и успеси 
полазника и у 
складу с тим 
вреднује 
њихов рад. 
Ови 
полазници се 
оцењују у 
току 
савладавања 
индивидуалн
ог образовног 
плана. 
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Прилагођавање (индивидуализација) 
наставних садржаја историје 
полазницима који из било којих 
разлога имају тешкоћа у свладавању 
програма како би им се омогућило 
усвајање програма и развитак 
њихових способности. 

Друштво и друштвени односи (значење појма 
друштво и друштвени односи; породица као основна 
људска заједница; развој друштва и друштвених 
односа у праисторији и старом веку). 
Друштво и друштвени односи (развој друштва и 
друштвених односа у средњем  веку). 
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Прилагођавање (индивидуализација) 
наставних садржаја историје 
полазницима који из било којих 
разлога имају тешкоћа у свладавању 
програма како би им се омогућило 
усвајање програма и развитак 
њихових способности. 

Држава и облици државног уређења (значење појма 
држава и државни суверенитет/ границе;  врсте 
државног уређења у старом веку: демократија, 
монархија, република, империја); 
Основни типови државних институција и правног 
поретка у старом веку (основне државне 
институције: влада, скупштина, владар, монарх, 
закон, суд). 
Основни типови државних институција и правног 
поретка у средњем веку (основне државне 
институције: скупштина, владар/ монарх, закон, 
суд). 

прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да 
им се пружи прилика да 
искусе и увежбају 
самопроцену. Овакво 
искуство је неопходно за 
припрему за целоживотно 
учење и директно доприноси 
развоју компетенције учити 
како се учи. 
 
Групни и тимски рад 
Сарадничко учење, кроз 
разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене 
на постизање заједничког 
циља, представља ефикасно 
средство за постизање 
академских и социјалних 
постигнућа.  
Практично искуство 
Полазници зависно од својих 
интересовања и склоности 
стичу способност практичне 
примене знања и вештина 
стечених у школи. 
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Прилагођавање (индивидуализација) 
наставних садржаја историје 
полазницима који из било којих 
разлога имају тешкоћа у свладавању 
програма како би им се омогућило 
усвајање програма и развитак 
њихових способности. 

Открића (прва открића човека: ватра, точак, 
писмо,иригациони системи); 
Настанак првих држава: време и простор настанка 
првих држава (долина река, простор око 
Средоземног мора);  
Карактеристичне државе старог века (Древни 
Египат, полис Атина, Римско царство); 
Личности које су обележиле историју старог века 
(Александар Велики, Исус Христ, цар Константин). 
Сеобе (појам и узроци сеоба, Велика сеоба народа);  
Европа после Велике сеобе народа, 
христијанизација, настанак ислама, Крсташки 
ратови;  
Карактеристичне државе средњег века: Византија, 
Османско царство, Српска држава (основне одлике 
наведених држава - преглед историје ових држава у 
средњем веку); 
Српска историја: писменост и христијанизација, 
Српска аутокефалност и стварање патријаршије, 
Душанов законик, Косовска битка - у историји и 
традицији, пад под Османлије, сеобе Срба током 
средњег века; 
Улога личности у историји (Мухамед, Мехмед 
Освајач, Стефан Немања, монах Сава - Св. Сава, 
краљ Милутин, краљ/ цар Стефан Душан, кнез 
Лазар, деспот Стефан Лазаревић, монахиња 
Јефимија). 

Култ
урно-

умет
ничк

о 
налсе
ђе и 
рели
гија 

2 
 
 
 
 
 

Прилагођавање (индивидуализација) 
наставних садржаја историје 
полазницима који из било којих 
разлога имају тешкоћа у свладавању 
програма како би им се омогућило 
усвајање програма и развитак 
њихових способности. 

Религијски системи у историји (политеизам, 
монотеизам, врсте основних монотеистичких 
религија у старом веку /јудаизам, хришћанство); 
Значај културе, уметности и културног наслеђа 
(основне одлике и компоненте културе; одлике 
уметности; одговоран однос појединца/ групе/ 
народа према свакој врсти културно-уметничког 
наслеђа тј. баштине); 
Култура свакодневног живота у праисторији и 
старом веку (основне одлике свакодневног живота, 
култура становања, исхране, хигијене, обичаја, 
односа међу половима и према деци, образовање, 
традиција, спортови –олимпијада); Споменици 
културе (писмо, Библија, храмови, пирамиде, 
статуе, вазе,  ћупови). 
Религије: хришћанство (православље, 
католичанство), ислам; верске институције 
основних монотеистичких цркава; 
Средњовековна култура и уметност (утицај цркве, 
одлике културе и уметности, значај); културно-
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уметничко наслеђе средњег века и одговоран однос 
према наслеђу тј. баштине); 
Култура свакодневног живота у средњем веку 
(основне одлике свакодневног живота, култура 
становања, исхране, хигијене, обичаја, односа међу 
половима и деци, образовање, традиција);  
Споменици културе (писмо/ ћирилица, 
грађевинарство – цркве и манастири, 
средњовековни градови и замкови, уметност - 
фреске и арабеске, народно стваралаштво). 

Лока
лна 
исто
рија 

2 

Прилагођавање (индивидуализација) 
наставних садржаја историје 
полазницима који из било којих 
разлога имају тешкоћа у свладавању 
програма како би им се омогућило 
усвајање програма и развитак 
њихових способности. 

Локална средина у прошлости (најстарији познати 
помен локалне средине у изворима, развој насеља у 
праисторији/ старом веку/ средњем веку); 
Националне, друштвене, културне и економске 
прилике у прошлости (праисторија/ стари век/ 
средњи век) локалне средине (етничке промене у 
демографском саставу локалне средине, привредна 
оријентација на регионалном и локалном нивоу 
/пољопривредна, занатска, трговачка и културни 
живот локалне средине). 

    

Образовни 
стандарди 

Основн
и ниво 

Учењем историје полазник је оспособљен да: користи хронолошке одреднице; препознаје  основне појмове из историје цивилизације; уочава међусобну повезаност најважнијих  
историјских догађаја, појава, процеса; уочава историјско порекло савремених појава и процеса; показује одговоран однос према културно-историјском наслеђу, меморијалима и празницима  
свог народа, других народа и етничких заједница; води конструктиван дијалог. 
Следећи искази описују шта полазник зна и уме на oсновном нивоу у свакој области. 
1. Област РАЗУМЕВАЊЕ ИСТОРИЈЕ (ИСТОРИЈСКА ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ) 
О3.ИС.1.1.1. Познаје и правилно користи основне хронолошке одреднице (година, деценија, век). 
О3.ИС.1.1.2. Зна да се прошлост/историја реконструише на основу извора. 
О3.ИС.1.1.3. Уме да смести најважније догађаје, личности или појаве у одговарајући  историјски период. 
О3.ИС.1.1.4. Препознаје основне појмове из историје човечанства (цивилизација, држава,  друштво, култура, религије, револуција и др.). 
О3.ИС.1.1.5. Уочава међусобну повезаност најважнијих историјских догађаја, појава,  процеса. 
О3.ИС.1.1.6. Разуме да постоји више углова гледања на исти догађај, личност или појаву и у  историјском и у савременом контексту. 
О3.ИС.1.1.7. Разуме појам стереотипа и пропаганде. 
2. Област ИСТОРИЈА У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ 

О3.ИС.1.2.1. Препознаје историјско порекло савремених друштвених појава. 
О3.ИС.1.2.2. Познаје основне симболе државе и главне државне институције. 
О3.ИС.1.2.3. Познаје основна људска права. 
О3.ИС.1.2.4. Конструктивно учествује у различитим видовима комуникације с  припадницима своје и различитих друштвених група непосредно доприносећи  унапређивању толеранције и 
спречавању конфликата. 
О3.ИС.1.2.5. Показује одговоран однос према културно-уметничком наслеђу, празницима  и меморијалима свог народа, других етничких, друштвених група и верских  заједница. 

Средњи 
ниво 

У ООО нема стандарда за средњи ниво 

Напред
ни ниво 

Учењем историје полазник је оспособљен за: правилну оријентацију у времену  коришћењем хронолошких одредница; разликовање и коришћење историјских извора;  
препознавање пропаганде и стереотипа; успостављање узрочно-последичних веза између  главних историјских догађаја, појава и процеса; повезивање догађаја са истакнутим личностима  и 
историјским периодом у општој и националној историји. 
Следећи искази описују шта полазник зна и уме на напредном нивоу у свакој области. 
1. Област РАЗУМЕВАЊЕ ИСТОРИЈЕ (ИСТОРИЈСКА ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ) 
О3.ИС.2.1.1. Правилно се оријентише у времену користећи oсновне временске одреднице  (година, деценија, век, миленијум). 
О3.ИС.2.1.2. Разликује и уме правилно да користи основне врсте историјских извора –  материјални, писани, сликовни, усмени, савремени. 
О3.ИС.2.1.3. Уме да повеже најважније догађаје са истакнутим личностима и историјским  периодима из опште историје (светска, европска, регионална), историје државе  Србије и 
националне историје (мањине). 
О3.ИС.2.1.4. Препознаје узрочно-последичне везе између историјских догађаја, појава и  процеса. 
О3.ИС.2.1.5. Уме да препозна стереотип и пропаганду на примерима из прошлости и  садашњости. 
2. Област ИСТОРИЈА У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ 
О3.ИС.2.2.1. Уме да повеже неке од главних елемената садашњих догађаја, појава и процеса  са догађајима из прошлости. 
О3.ИС.2.2.2. Разуме историјску и савремену улогу главних државних и друштвених  институција. 
О3.ИС.2.2.3. Уочава кршење основних људских права на примерима из историје и  савременог друштва 
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Предмет: Физика, допунска настава други циклус Фонд: 17 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ  САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

К
ре

та
њ

е 

4 

Прилагођавање (индивидуализација) наставних 
садржаја физике полазницима који из било којих 
разлога имају тешкоћа у свладавању 
програма како би им се омогућило усвајање 
програма и развитак њихових 
способности. 

Подела кретања на основу 
брзине и путање, брзина, 
време, пређени пут, путања, 
јединице за наведене физичке 
величине. 

Природа и друштво, 1-4. разреда, 
провера да ли су упознати до сада са 
овим појмовима 

Дијалошка, 
фронтални, 
индивидуални 

Уџбеник 
Израда задатака 
и усмено 
излагање 

Провера и 
анализа 
урађених 
задатака 

С
ил

а 

4 

Прилагођавање (индивидуализација) наставних 
садржаја физике полазницима који из било којих 
разлога имају тешкоћа у свладавању 
програма како би им се омогућило усвајање 
програма и развитак њихових 
способности. 

Сила, врсте сила Математика 
Дијалошка, 
фронтални, 
индивидуални 

Уџбеник 
Израда задатака 
и усмено 
излагање 

Провера и 
анализа 
урађених 
задатака 

М
ер

њ
ењ

 

5 

Прилагођавање (индивидуализација) наставних 
садржаја физике полазницима који из било којих 
разлога имају тешкоћа у свладавању 
програма како би им се омогућило усвајање 
програма и развитак њихових 
способности. 

Си систем 
Српски језик, Енглески језик, 
Математика 

Дијалошка, 
фронтални, 
индивидуални 

Уџбеник 
Израда задатака 
и усмено 
излагање 

Провера и 
анализа 
урађених 
задатака 

П
ри

ти
са

к 

4 

Прилагођавање (индивидуализација) наставних 
садржаја физике полазницима који из било којих 
разлога имају тешкоћа у свладавању 
програма како би им се омогућило усвајање 
програма и развитак њихових 
способности. 

Притисак, јединице за 
притисак, притисак у 
течностима, притисак чврстих 
тела 

Српски језик, Математика 
Дијалошка, 
фронтални, 
индивидуални 

Уџбеник 
Израда задатака 
и усмено 
излагање 

Провера и 
анализа 
урађених 
задатака 

Образовни 
стандарди 

Основни 
ниво 

МЕРЕЊЕ  
ФИ.1.1.1. Употребљава у домаћинству и на радном месту мерне јединице за масу, дужину и време.  
ФИ.1.1.2. Употребљава у домаћинству и на радном месту мерне јединице за температуру.  
ФИ.1.1.3. Употребљава мерила и мерне инструменте у домаћинству и послу у складу са правилима мерења 
КРЕТАЊЕ, СИЛА, СВЕТЛОСТ И ЗВУК  
ФИ.1.2.1. Безбедно се понаша у саобраћају и на послу на основу процене карактеристика кретања (брзина, убрзање). 
ФИ.1.2.2. Мења силу трења и силу отпора средине ради ефикаснијег узајамног деловања.  
ФИ.1.2.3. Предвиђа последице деловања гравитационе силе.  
ФИ.1.2.4. Уочава деловање електричне силе и магнетне силе.  
ФИ.1.2.5. Kористи особине светлости о простирању и адекватно их примењује у кући и окружењу.  
ФИ.1.2.6. Користи особине звука и штити себе и околину од буке 

Средњи ниво  

Напредни 
ниво 

МЕРЕЊЕ  
ФИ.2.1.1. Употребљава у домаћинству и на радном месту мерне јединице за површину и запремину.  
ФИ.2.1.2. Употребљава табеларно представљене податке за густину супстанције и закључује како ће се тело од те супстанције понашати у води.  
ФИ.2.1.3. Употребљава у саобраћају и на радном месту мерне јединице за брзину.  
КРЕТАЊЕ, СИЛА, СВЕТЛОСТ И ЗВУК  
ФИ.2.2.1. На основу процене временa заустављања понаша се у саобраћају и на послу у складу са безбедносним правилима.  
ФИ.2.2.2. У складу са потребама решава практичне проблеме у окружењу мењајући интензитет сила.  
ФИ.2.2.3. Одређује које оптичке уређаје и инструменте користити у специфичним ситуацијама 
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ХЕМИЈА - ДОПУНСКА НАСТАВА 2. ЦИКЛУС Фонд: 4 часа 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1
. 
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Е

Н
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2 

 
Прилагођавање (индивидуализација) наставних 
садржаја полазницима који из било којих разлога 
имају тешкоћа у свладавању програма како би им 
се омогућило усвајање програма и развитак 
њихових способности. 

- супстанце у свакодневном 
окружењу и пракси и њихова 
физичка и хемијска својства;  
- физичке промене супстанци у 
свакодневном животу и 
пракси;  
хемијске промене супстанци у 
свакодневном животу и 
пракси; 
 

yченик је формирао основне хемијске 
појмове о својствима и променама 
супстанци и повезује их с 
комерцијалним производима с којима је 
у контакту у свакодневном животу. 
Безбедно и одговорно рукује 
производима, правилно складишти 
отпад, брине о очувању здравља и 
животне средине. 

Диференцијаци
ја задатака 

према 
индивидуалним 
способностима 

полазника у 
виду 

радних/наставн
их листића, или 

делова 
одређених 
целина из 
наставних 
садржаја. 

Индивидуални 
рад, рад у пару, 
рад у групи. 

материјал за 
полазнике, 
материјал на 
ЦД за 
полазнике, 
слике, 
историјски 
текстови., 
историјске 
карте, посебно 
припремљени 
задаци за 
полазнике. 

Активност 
полазника: 

Слушају, 
питају, 

уочавају, 
упоређују 

разговарају 

Активност 
наставника: 
Подстиче на 

усвајање 
знања, 

мотивише за 
рад, методе 

рада 
прилагођава 

карактеристика
ма и 
способностима 
ученика 

усмена и 
писмена 
провера 

постигнућа 
полазника, 

 вођење 
педагошке 

документације
, портфолија 
полазника. 

Ови 
полазници се 
оцењују на 

основу 
остварености 

циљева и 
стандарда 

постигнућа у 
току 

савладавања 
индивидуално
г образовног 

плана. 
 показатељ 
успеха је 

степен 
остварености 

циљева и 
прилагођених 

стандарда 
постигнућа 
полазника. 

2
. 

С
М

ЕШ
Е

 И
 Р

А
С

ТВ
О

РИ
 У
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РИ

РО
Д

И
 И

 
П

РА
К

С
И

 

1 

 
Прилагођавање (индивидуализација) наставних 
садржаја полазницима који из било којих разлога 
имају тешкоћа у свладавању програма како би им 
се омогућило усвајање програма и развитак 
њихових способности. 

- смеше у природи и пракси, 
- поступци за раздвајање 
састојака смеша  
- раствори у свакодневној 
употреби;  
- процентни састав раствора 

yченик је формирао основне хемијске 
појмове о својствима и променама 
супстанци и повезује их с 
комерцијалним производима с којима је 
у контакту у свакодневном животу. 
Безбедно и одговорно рукује 
производима, правилно складишти 
отпад, брине о очувању здравља и 
животне средине. 

3.
 Е

Л
Е

М
Е

Н
Т

И
 У

 П
РИ

РО
Д

И
 

И
 П

РА
К

С
И

 –
 С

В
О

ЈС
ТВ

А
 И

 
ЗН

А
Ч

А
Ј 

1 

 
Прилагођавање (индивидуализација) наставних 
садржаја полазницима који из било којих разлога 
имају тешкоћа у свладавању програма како би им 
се омогућило усвајање програма и развитак 
њихови  
способности. 

- неметали, заступљеност 
неметала у природи и њихов 
значај, физичка и хемијска 
својства  
- метали, заступљеност метала 
у природи и њихов значај; 
физичка и хемијска својства  

yченик је формирао основне хемијске 
појмове о својствима и променама 
супстанци и повезује их с 
комерцијалним производима с којима је 
у контакту у свакодневном животу. 
Безбедно и одговорно рукује 
производима, правилно складишти 
отпад, брине о очувању здравља и 
животне средине. 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво ХЕ.1.1.1., ХЕ.1.1.2, ХЕ.1.1.3., ХЕ.1.1.4., ХЕ.1.1.5. 

Средњи ниво У ООО нема образовних стандарда средњег нивоа 

Напредни ниво ХЕ.3.1.1., ХЕ.3.1.2., ХЕ.3.1.3., ХЕ.3.1.4., ХЕ.3.1.5. 
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Предмет: Предузетништво (допунска настава) Разред: 2. циклус Фонд часова: 8 

Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Фор
мули
сање 
циље
ва и 
план
ирањ

е 
спро
вође
ња 

актив
ност

и 

4 

Прилагођавање 
(индивидуализација) наставних 
садржаја предузетништва 
полазницима који из било којих 
разлога имају тешкоћа у 
свладавању програма како би им 
се омогућило усвајање програма и 
развитак њихових способности. 

–доношење одлука и постављање 
циљева; 
–припрема организационог плана за 
спровођење активности; 
–планирање потребних средстава за 
реализацију активности; 
–израда временског плана за 
реализацију активности. 

Предузетничко учење у настави математике се 
огледа кроз повезивање наставних садржаја са 
реалним животним и радним окружењем – 
примена математике у спорту, грађевинарству, 
финансијама, истраживању тржишта, техници и 
др.: процена трошкова за организовање 
екскурзије, излета, манифестације спровођење 
истраживања у школи, анализа резултата и 
коришћење графичких приказа при 
презентовању статистичко, табеларно и 
графичко представљање података; 
развој писане и усмене комуникације, развој 
генеричких вештина и изградњу 
предузетничких ставова. Настава језика је веома 
погодна за све облике предузетничког учења и 
веома је важна за стицање самопоуздања кроз 
развој вештине презентовања и јавног 
наступања:  
• пројекат – школски часопис који обрађује 
друштвено економске теме које су интересантне 
и блиске полазницима 
•Осмишљавање рекламних кампања – 
промоција једнодневних излета 
• Писање разних чланака, огласа и сл. 
•„Преводилачки биро“ –  превођење  
•Израда тематских речника  
•Истраживање одређене социо-економске теме 
и израда есеја у задатим роковима 
•Писана комуникација, израда презентација 
•Осмишљавање брошура, летака, јеловника на 
матерњем и неком другом језику за локалне 
фирме и угоститеље; 
Примена предузетничког учења у настави 
географије могућа је у темама које се односе на 
туризам, транспорт, 
путовања,индустрију,демографију, тржиште 
рада, заштиту животне средине и сл.: 
•Развој предузетничког размишљања кроз 
дискусију о локалним и глобалним питањима, 
као што су туризам, прехрамбена индустрија, 
проблем недостатка хране 
• Компаративне предности привреде једне 
земље наспрам друге 
•Анализа статистичких података, графичких 
приказа, географских карата и припрема 
презентација 
•Разумевање значаја очувања животне средине 
и развој еколошке свести 
•Разумевање односа и међузависности између 
природног окружења, начина живота и света 
рада; 

Диференцијациј
а задатака према 
индивидуалним 
способностима 

полазника у 
виду 

радних/наставн
их листића, или 

делова 
одређених 
целина из 
наставних 
садржаја. 

Индивидуални 
рад, рад у пару, 

рад у групи. 
 

Водич за 
наставника за 

предмет 
предузетништ

во 
 Материјал за 
полазнике за 

предмет 
предузетништ

во 

 Материјал на 
CD за 
наставнике и 
полазнике 

Активност 
полазника: 
Слушају, 

питају, уочавају, 
упоређују 

разговарају 
 

Активност 
наставника: 

 

Подстиче на 
усвајање знања, 

мотивише за 
рад, методе рада 

прилагођава 
карактеристика

ма и 
способностима 

ученика 
 

усмена и 
писмена 
провера 

постигнућа 
полазника, 

вођење 
педагошке 

документациј
е, портфолија 

полазника, 
где се бележе 
сви резултати 

и успеси 
полазника и у 
складу с тим 

вреднује 
њихов рад. 

Ови 
полазници се 
оцењују на 

основу 
остварености 

циљева и 
стандарда 

постигнућа у 
току 

савладавања 
индивидуалн
ог образовног 

плана. 
показатељ 
успеха је 

степен 
остварености 

циљева и 
прилагођених 

стандарда 
постигнућа 
полазника. 

 

Спров
ођење 
активн
ости и 
процен

а 
постиг
нућа 

4 

Прилагођавање 
(индивидуализација) наставних 
садржаја предузетништва 
полазницима који из било којих 
разлога имају тешкоћа у 
свладавању програма како би им 
се омогућило усвајање програма и 
развитак њихових способности. 

–одговорно извршавање задатака у 
складу са планом реализације 
активности; средствима која су на 
располагању и у предвиђеним 
временским оквирима; 
–иницијативност и преузимање 
разумног ризика при извршавању 
задатака; 
–разумевање улоге, права и 
одговорности чланова тима; 

Диференцијациј
а задатака према 
индивидуалним 
способностима 

полазника у 
виду 

радних/наставн
их листића, или 

делова 
одређених 

Водич за 
наставника за 

предмет 
предузетништ

во 
 Материјал за 
полазнике за 

предмет 
предузетништ

во 

Активност 
полазника: 
Слушају, 

питају, уочавају, 
упоређују 

разговарају 
 

Активност 
наставника: 

 

усмена и 
писмена 
провера 

постигнућа 
полазника, 

вођење 
педагошке 

документаци
је, 

портфолија 
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–праћење остваривања постигнутих у 
односу на планиране резултате и 
процена постигнућа. 

У настави физике, хемије и биологије, 
предузетничко учење се може интегрисати са 
активностима које су базиране на 
експериментима, групном и тимском раду, 
практичним активностима, али и садржајима 
који се баве природним ресурсима и енергијом.  
Пример: 
•Здрава исхрана, припрема јеловника, 
потрошачко трошење, трошкови  
Предузетничко учење у информатици може да 
се примени кроз практична знања у областима 
као што су статистичка анализа, развој 
једноставних апликација, прављење различитих 
једноставних база података за школу или 
локалну заједницу, израда школских новина, 
публикација и промотивних материјала (веб 
сајтови, видео записи, брошуре, итд). 
 

целина из 
наставних 
садржаја. 

Индивидуални 
рад, рад у пару, 

рад у групи. 

 Материјал на 
CD за 

наставнике и 
полазнике 

Подстиче на 
усвајање знања, 

мотивише за 
рад, методе рада 

прилагођава 
карактеристика

ма и 
способностима 

ученика 
 

полазника, 
где се бележе 

сви 
резултати и 

успеси 
полазника и 

у складу с 
тим вреднује 
њихов рад. 

Ови 
полазници се 

оцењују на 
основу 

оствареност
и циљева и 
стандарда 

постигнућа у 
току 

савладавања 
индивидуалн

ог 
образовног 

плана. 
показатељ 
успеха је 

степен 
оствареност
и циљева и 

прилагођени
х стандарда 
постигнућа 
полазника. 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

О3.ПД.1.1.1. Процењује сопствене предузетничке особине и потенцијале.  
О3.ПД.1.1.2. Поставља циљеве у реалним ситуацијама и окружењу, разликује и разврстава циљеве према реалном времену потребном за њихово остваривање (СМАРТ).  
О3.ПД.1.1.3. Самостално и индивидуално предузима осмишљене и испланиране једноставне активности.  
О3.ПД.1.1.4. Радећи са другима руководи се основним принципима тимског рада.  
О3.ПД.1.1.5. Припрема организациони план за спровођење активности која је временски и квалитативно мерљива и планира потребна средства за реализацију активности. 
О3.ПД.1.1.6. Процењује успешност реализације планираних активности. 

Средњи ниво У ООО нема стандарда за средњи ниво 

Напредни ниво У ООО нема стандарда за напредни ниво 
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ТРЕЋИ ЦИКЛУС 
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Предмет: Српски језик ООО Циклус: трећи циклус Годишњи фонд часова: 100 часова 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

В
еш

ти
на

 ч
ит

ањ
а 

и 
ра

зу
м

ев
ањ

е 
пр

оч
ит

ан
ог
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– користи оба писма (ћириличко и 
латиничко); 

– разликује уметнички од 
информативног и неуметничког 
текста;  

– на једноставним примерима 
препознаје различите 
функционалне стилове 
(разговорни и 
књижевноуметнички стил);  

– чита једноставне легенде, 
табеле, дијаграме и графиконе; 

– у једноставном информативном 
тексту разликује битно од 
небитног; 

– препознаје и изабере основне 
најважније информације у 
тексту. 

– читање и казивање по улогама; 
– читање „с оловком у руци” – подвлачење, 

обележавање, записивање;   
– на једноставним примерима препознавање 

функционалних стилова; 
– „летимично” читање познатог текста ради налажења 

одређене информације (одабрани текстови из 
часописа: Храна као лек, Здрав живот, Моја беба, 
Родитељ – дете, Свет компјутерa, Ауто свет, 
Политикин Магазин...); 

– извођење закључака из краћег текста; 
– разговор о прочитаном делу, чланку из часописа, 

филму или епизоди телевизијске серије. 

Математика – читање 
текстуалних задатака са 
разумевањем 

Дијалошка, 
фронтална, рад 
у групи, 
индивидуализа
ција, панои, …. 

Књиге, свеске, 
тестови, 
часописи,…. 

Усмено и 
писмено 
изражавање, 
решавање 
задатака, 
читање текстова 
и тумачење 
истих. 

Заинтересова
ност, 
белешке, 
тестови. 
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– запише једноставну 
информацију користећи оба 
писма; 

– напише разумљиву, граматички 
исправну реченицу; 

– преприча једноставан текст; 
– користи основне жанрове 

писане комуникације: састави 
писмо, попуни образац, захтев, 
напише молбу, жалбу, изјаву, 
CV; 

– користи Правопис српског 
језика (школско издање) и 
примени основна правописна 
правила. 

 

– састављање једноставног експозиторног, наративног 
и дескриптивног текста и организовање у смисаоне 
целине (уводни, средишњи и завршни део текста); 

– правилно попуњавање обрасца у пошти, подношење 
захтева (на пример, за увођење телефона); 

– правилно састављање молбе за конкурс за радно 
место; 

– писање биографије (СV), избор података; 
– прилагођавање језика теми и прилици, препознавање 

и коришћење одговарајуће формалне или 
неформалне језичке варијанте; 

– израда диктата и краћих састава;  
– систематизација садржаја из правописа: употреба 

великог слова, коришћење знакова интерпункције – 
тачке, запете, знака питања, наводника;  

– састављено и растављено писање речи; 
– коришћење Правописа српског језика (школско 

издање). 

Енглески језик – писање 
назива улиц 
Историја – писање година, 
векова 

Дијалошка, 
фронтална, рад 
у групи, 
индивидуализа
ција, панои, …. 

Књиге, свеске, 
тестови, 
часописи,…. 

Усмено и 
писмено 
изражавање, 
решавање 
задатака, 
читање текстова 
и тумачење 
истих. 

Заинтересова
ност, 
белешке, 
тестови. 
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– примени основне 
књижевнојезичке норме у 
свакодневном говору; 

– начином говора искаже 
различите облике изражавања 
(дијалог, опис, нарација); 

– у расправи о теми или проблему 
користи аргументе, јасно износи 
свој став, уз уважавање и 
поштовање саговорниковог 
мишљења; 

–  разговара о слободно одабраној 
или задатој теми (породица, 
пријатељ, филм, фудбалска 
утакмица). 

 

– препричавање текста по самостално сачињеном 
плану; 

– причање о стварним догађајима уз коришћење 
описивања, дијалога, приповедања; 

– дискусија о прочитаном тексту из новина или о 
телевизијској емисији; 

– проналажење непознатих речи у Речнику страних 
речи и израза и тумачење њиховог значења; 

– проналажење и преузимање података са интернета 
везаних за неки актуелни догађај (на пример, сајам 
аутомобила, концерт, фудбалску утакмицу); 

– међусобно размењивање информација везаних за 
исту тему; 

– причање о стварним или измишљеним догађајима 
хронолошким или ретроспективним редом; 

– описивање сложених предмета, радних поступака, 
портретисање лика из најближег окружења, 
филмског, сценског или телевизијског дела; 

– слободно причање личног доживљаја; 
– учешће у разговору у коме се заступају супротни 

ставови и одбрана својих ставова и убеђења кроз 
избор аргумената; 

– укључивање у дискусију и расправу о темама које 
интересују одрасле; 

– понашање приликом изношења својих ставова уз 
поштовање и уважавање туђег мишљења; 

– коришћење одређених програма за електронску 
комуникацију; 

– коришћење рачунара за изналажење потребних 
информација (текстова који се читају, података о 
аутору одређеног текста). 

Предузетништво – 
интервју, разговор за посао 

Дијалошка, 
фронтална, рад 
у групи, 
индивидуализа
ција, панои, …. 

Књиге, свеске, 
тестови, 
часописи,…. 

Усмено и 
писмено 
изражавање, 
решавање 
задатака, 
читање текстова 
и тумачење 
истих. 

Заинтересова
ност, 
белешке, 
тестови. 
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– примени поделу речи на 
слогове; 

–  разликује основне граматичке 
категорије променљивих речи 
(именице и глаголе); 

–  правилно користи падеже; 
–  правилно употреби основне 

глаголске облике (садашње, 
будуће и прошло време); 

–  препозна основне лексичке 
појмове (једнозначност и 
вишезначност речи) и лексичке 
односе (синонимију и 
антонимију); 

–  разуме фразеологизме који се 
употребљавају у свакодневној 
комуникацији; 

–  у једноставним случајевима 
одреди значење непознатих 
речи и израза на основу 
њиховог састава или контекста 
у коме су употребљени; 

–  користи Речник српског језика 
и Речник страних речи и израза; 

–  наведе најзначајнији тренутак у 
развоју српског књижевног 
језика – увођење фонетског 
принципа (значај Вука 
Караџића) 

– појам вербалне и невербалне комуникације; 
– језик као основно, али не и једино, средство за 

споразумевање међу људима; 
– предности језика у односу на друга средства 

споразумевања; 
– значај језика за припаднике људске заједнице; 
– познавање основних лексичких односа: синонимије, 

антонимије, хомонимије; 
– народни и књижевни језик – сличности и разлике; 
– основне информације о српском језику; 
– примена Аделунговог правила: Пиши као што 

говориш; 
– српски језик – порекло и блискост са другим 

словенским језицима; 
– основне информације о језицима националних 

мањина; 
– разумевање важности књижевног језика за живот 

заједнице и за лични развој. 
 

Енглески језик – писање 
бројева, датума 

Дијалошка, 
фронтална, рад 
у групи, 
индивидуализа
ција, панои, …. 

Књиге, свеске, 
тестови, 
часописи,…. 

Усмено и 
писмено 
изражавање, 
решавање 
задатака, 
читање текстова 
и тумачење 
истих. 

Заинтересова
ност, 
белешке, 
тестови. 
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– препозна типове књижевног 
стваралаштва (писану и народну 
књижевност); 

– уочава битне елементе 
књижевноуметничког текста: 
тему, време, место радње, 
књижевни лик; 

– именује најчешће стилске 
фигуре (епитет, поређење, 
ономатопеју). 

 

Избор текстова за читање и обраду  
– Б. Нушић: Сумњиво лице – одломак; 
– Д. Максимовић: Песме – избор; 
– Милутин Миланковић: Сећање – одломак; 
– Никола Тесла: Моји изуми – одломак; 
– Б. Ћопић: Башта сљезове боје – одломак; 
– Јован Стерија Поповић: Покондирена тиква или Б. 

Станковић: Коштана –одломак; 
– Владислав Петковић – Дис: Међу својима или 

Милутин Бојић: Плава гробница; 

– Момо Капор: 011; 

– Б. Станковић: Увела ружа – одломак или Наш 
Божић – одломак; 

– С. Јесењин: Песма о керуши; 

– Л. Лазаревић: Све ће то народ позлатити – 

одломак; 
–  бајкe (Немушти језик; Усуд). 

   Тумачење текста 

– вођење (кроз креативне радионице)  одраслих да што 
самосталније приступе књижевном делу; 

– на изабраним конкретним примерима из уметничког 
текста са одраслима вежбати како да доживе садржај 
текста, да уживају у њему и да тај доживљај саопште 
својим речима; 

– упознавање одраслих са утицајем друштвено-

историјских услова на настанак књижевног дела; 
– битне одлике драмског дела (монолошко-дијалошка 

форма); 
– лирска поезија – одлике и основне врсте; 
– самостална анализа одабраног текста; 
– разликовање новинског (публицистичког) и 

књижевноуметничког начина изражавања и стила. 

Физика – Никола Тесла 
„Моји изуми“, анализа 
дела  
Енглески језик – превод 
књижевног текста на 
српски језик 
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2. Област ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

О3.СЈ.1.2.1. Разликује књижевноуметнички и неуметнички текст и одређује сврху неуметничког текста. 
О3.СЈ.1.2.2. Проналази и издваја основне информације из текста; повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.). 
О3.СЈ.1.2.3. Чита једноставне легенде, табеле, дијаграме и графиконе. 
О3.СЈ.1.2.4. Разликује чињеницу од коментара, објективност од пристрасности и пропаганде на једноставним примерима. 
О3.СЈ.1.2.5. Проналази, издваја и упоређује инф. из два краћа текста или више њих (према датим критеријумима), у штампаном или у електронском облику (нпр. у новинама, у књизи, на интернету). 
О3.СЈ.1.2.6. Препознаје бирократски начин изражавања као непожељан. 
О3.СЈ.1.2.7. Уноси се у свет књижевноуметничког текста и тумачи га путем изражајног читања. 
3. Област ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

О3.СЈ.1.3.1. Користи оба писма дајући предност ћирилици. 
О3.СЈ.1.3.2. Примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним случајевима. 
О3.СЈ.1.3.3. Саставља разумљиву, граматички исправну реченицу. 
О3.СЈ.1.3.4. Записује једноставну информацију или белешку приликом слушања неког излагања. 
О3.СЈ.1.3.5. Саставља писмо, молбу и жалбу; попуњава различите обрасце и формуларе с којима се сусреће у свакодневном животу. 
О3.СЈ.1.3.6. Саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста). 
4. Област ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

О3.СЈ.1.4.1. Примењује књижевнојезичку норму у вези с гласовним алтернацијама. 
О3.СЈ.1.4.2. Одређује место реченичног акцента у једноставнијим примерима. 
О3.СЈ.1.4.3. Разликује врсте речи и основне граматичке категорије променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи. 
О3.СЈ.1.4.4. Гради реч према задатом значењу на основу постојећих творбених модела. 
О3.СЈ.1.4.5. Уочава синтаксичке ј. (реч, синтагму, предикатску и комуникативну реченицу); именује врсте реченица према комуникативној функц. и по потврдности/одричности (потврдне и одричне). 
О3.СЈ.1.4.6. Правилно употребљава основне реченичне и синтагматске конструкције; употребљава основне напоредне конструкције. 
О3.СЈ.1.4.7. Правилно употребљава глаголске облике (презент, перфекат, футур, императив и потенцијал). 
О3.СЈ.1.4.8. Познаје основне лексичке појаве (једнозначност и вишезначност речи) и лексичке односе (синонимију, антонимију и хомонимију). 
03.СЈ.1.4.9. Зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној комуникацији (нпр. у школи, у медијима), као и оних у уџбеницима, текстовима из лектире и сл. 
О3.СЈ.1.4.10. Разликује појмове књижевног и народног језика; разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за лични развој. 
О3.СЈ.1.4.11. Има изграђену језичку толеранцију и формирано мишљење о језику дискриминације и говору мржње као негативним појавама у друштву. 
5. Област КЊИЖЕВНОСТ 

О3.СЈ.1.5.1. Познаје обрађена књижевна дела (нпр. наслов дела, име аутора, садржину дела, ликове, уметничку вредност). 
О3.СЈ.1.5.2. Разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност). 
О3.СЈ.1.5.3. Разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму. 
О3.СЈ.1.5.4. Познаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарацију, дескрипцију и дијалог. 
О3.СЈ.1.5.5. Уочава битне елементе структуре књижевноуметничког текста као што су: тема, радња, време и место радње, књижевни лик. 
О3.СЈ.1.5.6. Способан је за естетски доживљај уметничког дела. 
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2. Област ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

О3.СЈ.2.2.1. Износи своје мишљење о прочитаном тексту (процењује колико је текст информативан, јасан, одређује његове формалне одлике и сл.). 
О3.СЈ.2.2.2. Издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе против ње. 
О3.СЈ.2.2.3. Користи делове књиге: садржај, предговор, поговор, библиографију, регистар, фусноте, табеле и графиконе. 
О3.СЈ.2.2.4. Увиђа и критички просуђује карактере, поступке, ставове и поруке испољене у књижевноуметничком тексту. 
3. Област ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

О3.СЈ.2.3.1. Пише сажетак наративног и једноставног експозиторног текста. 
О3.СЈ.2.3.2. Саставља краћи аргументативни текст на задату тему и уме да га организује у шире смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста). 
О3.СЈ.2.3.3. Служи се школским правописом. 
4. Област ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

О3.СЈ.2.4.1. Користи терминологију у вези са врстама и подврстама речи и њиховим граматичким категоријама. 
О3.СЈ.2.4.2. Познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних предикатских реченица). 
О3.СЈ.2.4.3. Препознаје главна значења и функције глаголских облика. 
О3.СЈ.2.4.4. Одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени; схвата природу термина и важност терминологије. 
О3.СЈ.2.4.5. Служи се речницима (нпр. Речник српског језика, Речник страних речи и израза), приручницима и енциклопедијама. 
О3.СЈ.2.4.6. Зна којим се књижевним језиком служи; зна основне податке о развоју књижевног језика код Срба и разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за лични развој. 
5. Област КЊИЖЕВНОСТ 

О3.СЈ.2.5.1. Самостално чита и ужива у књижевноуметничком делу; развија читалачку радозналост и креативност у тумачењу књижевног дела. 
О3.СЈ.2.5.2. Одређује мотиве, идеје, карактеристике ликова (психолошке, социолошке и етичке) у књижевноуметничком тексту. 
О3.СЈ.2.5.3. Изражава своје мишљење о конкретном КУ делу (осећањима, тематици, поступцима ликова, значајним појединостима, битнијим порукама) и аргументовано га образлаже 
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Предмет: Математика ООО Циклус: трећи циклус ООО Годишњи фонд часова: 100 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ  САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

А
лг

еб
ра

 и
 ф

ун
кц

иј
а 

 

ЦИЉ наставе математике у другом и 
трећем циклусу јесте да математички 
описмени одраслог да у свакодневном 
животу решава проблеме применом знања 
о бројевима и стекне вештину извођења 
једноставнијих прорачуна и анализа, и 
како би применом знања о разноврсним 
облицима линија, фигура и тела, њихових 
особина и односа боље разумео свет који 
га окружује и могао да га мења и 
прилагођава својим потребама. 
 
 
По завршетку основног образовања 
одрасли: 
–чита и записује различите врсте бројева 
(природне, целе, рационалне); 
–преводи децимални запис броја у 
разломак и обратно; 
–упоређује по величини целе бројеве и 
једноставније разломке; 
–рачуна једноставне бројевне изразе, 
користи калкулатор; 
–користи бројеве и бројевне изразе у 
једноставним реалним ситуацијама 
(користећи стечена основна знања); 
–процењује приближну вредност броја или 
израза у једноставним реалним 
ситуацијама; 
–примењује проценте у једноставним 
реалним ситуацијама; 
–примењује размеру и пропорцију у 
једноставним реалним ситуацијама; 
–рачуна степен датог броја; 
–уме да одреди положај тачке у 
координатном систему ако су дате 
координате и прочита координате дате 
тачке, и да то примени у једноставним 
реалним ситуацијама (географска карта, 
план града, биоскоп...); 
–уочава једноставну функционалну 
зависност података представљених 
табелом 
–чита податак са графикона, дијаграма или 
из табеле, и одређује минимум или 
максимум; 

Реални бројеви 
–скуп реалних бројева; поновити остале 
скупове бројева који су до сада научени и 
њихове односе; 
–одређивање интервала коме припада дата 
величина, представљање на бројевној правој; 
–приближна вредност броја; 
–правилна примена закона комутације, 
асоцијације и дистрибуције 
 
Степен броја 
–појам степена; 
–рачунање степена чији је изложилац 
природан број 
 
Неке основне функције 
–одређивање положаја тачке у координатном 
систему; 
–уочавање једноставних функционалних 
зависности; 
–представљање једноставних функционалних 
зависности табеларно и графички 
 
Линеарне једначине и неједначине 
–појам непознате величине и једначине; 
–примена линеарних једначина у 
једноставним реалним ситуацијама 

 
 
 
С обзиром на то да 
математика развија 
нумеричку писменост, 
јасно је да се мора 
повезати са другим 
наставним областима. 
 
 
Стога је неопходно да 
наставник математике, у 
сарадњи са осталим 
колегама, креира примере 
за увежбавање 
математичких знања и 
вештина који ће бити у 
функцији разумевања 
наставних садржаја 
других предмета.  
 
 
Oбрадити податкe 
прикупљенe приликом 
извођења огледа на 
часовима природних 
наука (огледи из физике, 
хемије, биологије), или 
подаци релевантни за 
неку тему из друштвених 
наука (хронологија 
историјских догађаја, 
висине планина, дубине 
језера и мора, растојања 
између градова, дужине 
река, површине 
области...). За рад на 
оваквим задацима 
одрасли се могу 
организовати у групе које 
ће заједно обрадити 
задату тему, тако да се 
истовремено стиче 
вештина тимског рада.  
 
 

Пројектна 
настава, 
групни рад, 
тимски рад, 
рад у пару, 
експеримент, 
истраживање,  

Наставни 
листићи, 
плакати, 
рачунар, 
пројектор, 
креде, табла, 
материјал за 
полазнике 

Бројање и 
упоређивање  
решавање 
проблема, 
експеримент 
цртање, 
решавање 
задатака, 
процењивање, 
упоређивање 
 

Систематско и 
континуирано 
праћење 
активности на 
часовима, усмени 
одговори и задаци 
који се решавају на 
часу, али и 
активности у 
формулисању 
нових задатака или 
примера из 
свакодневног 
живота у којима 
препознаје примену 
наставног садржаја, 
учешће у 
реализацији 
пројеката, 
мотивисаност, 
сарадња 

О
бр

ад
а 

по
да

та
ка

 

 

Графички приказ 
–увод у графичку презентацију података; 
–читање података представљених у облику 
табеле, дијаграма, графикона, круга; 
–прикупљање и представљање података у 
прегледном облику (табела, графикон, круг, 
дијаграм); 
–обрада прикупљених података по једном 
критеријуму – минимум или максимум; 
–израчунавање задатог процента неке 
величине; 
–примена пропорције у једноставним 
реалним ситуацијама; 
 
Мерење 
–коришћење одговарајућих јединица за 
мерење дужине, површине, запремине, масе и 
времена; претварање веће јединице у мању 

Пројектна 
настава, 
групни рад, 
тимски рад, 
рад у пару, 
експеримент, 
истраживање,  

Наставни 
листићи, 
плакати, 
рачунар, 
пројектор, 
креде, табла, 
материјал за 
полазнике 

Бројање и 
упоређивање  
решавање 
проблема, 
експеримент 
цртање, 
решавање 
задатака, 
процењивање, 
упоређивање 
 

Систематско и 
континуирано 
праћење 
активности на 
часовима, усмени 
одговори и задаци 
који се решавају на 
часу, али и 
активности у 
формулисању 
нових задатака или 
примера из 
свакодневног 
живота у којима 
препознаје примену 
наставног садржаја, 
учешће у 
реализацији 
пројеката, 
мотивисаност, 
сарадња 



 

748 

Ге
ом

ет
ри

ја
 у

 п
ро

ст
ор

у 

 

–решава једноставне проблеме који се 
своде на линеарне једначине са једном 
непознатом; 
–користи једначине у једноставним 
текстуалним задацима; 
 
–разликује дуж, полуправу, праву, раван и 
угао и уочава њихове моделе у реалним 
ситуацијама; 
–разликује неке врсте углова и користи 
степен као јединицу мере угла; 
–уочава моделе троугла у реалним 
ситуацијама и уме да их нацрта; разликује 
основне врсте троуглова, уме да 
идентификује основне елементе и израчуна 
обим и површину троугла; 
–уочава моделе квадратa и правоугаоникa 
у реалним ситуацијама и уме да их нацрта; 
уме да дефинише њихова својства и 
израчуна обим и површину; 
–препознаје круг и његове основне 
елементе, уме да га нацрта; уочава моделе 
круга у реалним ситуацијама; 
–уочава сличне фигуре; 
–уочава подударне фигуре; 
–уочава осно симетричне фигуре; 
–уочава моделе призме, пирамиде, купе, 
ваљка и лопте у реалним ситуацијама; 
–користи особине коцке и квадра; 
–рачуна површину и запремину коцке и 
квадра; 
–користи одговарајуће јединице за мерење 
дужине, површине, запремине, масе, 
времена и угла; 
–претвара већу јединицу у мању. 

Геометријска тела 
–препознавање призме, пирамиде, купе, 
ваљка и лопте; 
–елементи коцке и квадра: ивице, стране и 
темена; 
–површина и запремина коцке и квадра 

Коришћењем знања из 
предмета Дигитална 
писменост резултати 
обраде података у овим 
истраживањима могу се 
представити на рачунару 
табеларно или графички, 
а писањем пратећег текста 
вежба се и језичка 
писменост. Несумњиво је 
да ће оваквим начином 
остваривања програма из 
математике овладати и 
другим кључним 
компетенцијама.  
 
 
На крају трећег циклуса 
предвиђен је део времена 
за примену стечених 
математичких знања и 
вештина у 
професионалној обуци за 
коју се одрасли 
определио. 

Пројектна 
настава, 
групни рад, 
тимски рад, 
рад у пару, 
експеримент, 
истраживање, 

Наставни 
листићи, 
плакати, 
рачунар, 
пројектор, 
креде, табла, 
материјал за 
полазнике 

Бројање и 
упоређивање  
решавање 
проблема, 

Систематско и 
континуирано 
праћење 
активности на 
часовима, усмени 
одговори и задаци 
који се решавају на 
часу, али и 
активности у 
формулисању 
нових задатака или 
примера из 
свакодневног 
живота у којима 
препознаје примену 
наставног садржаја, 
учешће у 
реализацији 
пројеката, 
мотивисаност, 
сарадња 

О
бр

аз
ов

ни
 с

та
нд

ар
ди

 

Основни ниво 

1. Област БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 
О3.МА.1.1.1. Чита и записује различите врсте бројева. 
О3.МА.1.1.2. Упоређује по величини бројеве истог облика. 
О3.МА.1.1.3. Користи бројеве и операције са њима у једноставним свакодневним ситуацијама. 
 
2. Област ГЕОМЕТРИЈА 
О3.МА.1.2.1. Уочава и разликује неке врсте углова, паралелне и нормалне праве; користи јединицу за мерење угла (степен). 
О3.МА.1.2.2. Користи особине троугла, квадрата и правоугаоника, рачуна њихове обиме и површине (када су непосредни подаци познати). 
О3.МА.1.2.3. Користи сличност, подударност и осну симетрију у једноставним ситуацијама. 
О3.МА.1.2.4. Користи особине коцке и квадра, рачуна њихову површину и запремину (када су непосредни подаци познати). 
 
3. Област АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ 
О3.МА.1.3.1. Израчунава степен датог броја. 
О3.МА.1.3.2. Примењује и решава једначине у једноставним реалним ситуацијама. 
 
4. Област МЕРЕЊЕ 
О3.МА.1.4.1. Употребљава одговарајуће јединице за мерење дужине, површине, запремине, масе и времена, претвара веће јединице дужине, масе и времена у мање. 
 
5. Област ОБРАДА ПОДАТАКА 
О3.МА.1.5.1. Одређује координате објекта у задатом систему или положај објекта на основу познатих координата. 
О3.МА.1.5.2. Користи податак са графикона, дијаграма или из табеле. 
О3.МА.1.5.3. Примењује размеру и проценте и одређује директно зависне величине. 

Средњи ниво  
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Напредни ниво 

1. Област БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 
О3.МА.2.1.1. Упоређује по величини бројеве записане у различитим облицима. 
О3.МА.2.1.2. Користи бројеве и бројевне изразе. 
 
2. Област ГЕОМЕТРИЈА 
О3.МА.2.2.1. Рачуна елементе, обим и површину троугла, паралелограма и трапеза. 
О3.МА.2.2.2. Рачуна обим и површину круга, кружног прстена и кружног исечка. 
О3.МА.2.2.3. Користи особине призме, пирамиде, ваљка, купе и лопте, рачуна њихову површину и запремину. 
 
3. Област АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ 
О3.МА 2.3.1. Врши операције са степенима и примењује особине степена и квадратног корена. 
О3.МА 2.3.2. Примењује и решава једначине, неједначине и системе једначина. 
О3.МА 2.3.3. Зна линеарну функцију и графички је интерпретира. 
 
4. Област МЕРЕЊЕ 
О3.МА 2.4.1. Пореди величине које су изражене мерним јединицама и рачуна са њима. 
 
5. Област ОБРАДА ПОДАТАКА 
О3.МА 2.5.1. Одређује положај (координате) тачака које задовољавају сложеније услове. 
О3.МА 2.5.2. Обрађује прикупљене податке и представља их графиконом, дијаграмом или__табелом. 
О3.МА 2.5.3. Примењује пропорцију и процентни рачун. 
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Предмет: Енглески језик ООО Циклус: трећи цилус Фонд часова: 68 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Ћ
ас

ка
њ
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Циљ наставе енглеског 
језика у трећем циклусу 
ООО је оспособљавање 
одраслог зa елементарну 
комуникацију у 
свакодневним ситуацијама 
коришћењем енглеског 
језика. 
 
 
 
 
По завршетку трећег 
циклуса одрасли ће бити у 
стању да: 
 
 
Рецептивне вештине 
(слушање и читање) 
 
1.разуме смисао 
једноставног текста и 
разговетног говора о 
блиским темама уколико 
садрже речи у честој 
употреби; 
 
2.проналази конкретне 
детаље и информације у 

Обавезни садржај 
Hi! How are you? What is you 
name? Do you like it here? What do 
you do? I am a bus driver. I like 
watching films. – Me too. – Do 
you? – Cool. 
Напредни садржаји 
I was born in Kraljevo. I started 
school when I was 6, but I did not 
like it.  
I learned to drive when I was 16. 
My first job was in a shop. I met 
my husband there. We got 
married… 

Корелација: српски језик језик, математика, дигитална 
писменост, предузетништво 
 

 

Начин развоја међупредметних компетенција 

 

 

Пројекти  - проблемски и истраживачки усмерена 
настава 

 

Уважавање иницијативе полазника у процесу учења и 
његове унутрашње мотивације и тиме стављање 
полазника у позицију субјекта, а не објекта, тј. главног 
носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или групни, 
може обухватити рад у школи и код куће, може бити 
задат у склопу једног или више предмета. У сваком 
случају овај приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и интересовањима и 
њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено учење и 
делање; 
- Препознавање изазова и структурирање проблемских 
ситуација, као и развој креативних приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина и 
компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта посла. 
 
Лични планови учења 

 

Полазници су охрабрени и подстакнути да самостално 
уче и сходно томе праве лични план учења. Када прикупе 
одређено искуство, у следећем кораку важно је да им се 
пружи прилика да искусе и увежбају само-процену и 

Индивидуални 
рад, искуствено 
учење, рад у 
пару, рад у 
групи, 
истраживачки 
рад, вербална 
метода, 
демонстративна, 
учење 
откривањем, 
фронтални  

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 
истраживање, 
читање, писање 

Ангажованос
т полазника, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 

П
ро

ш
ле
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кт
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но

ст
и 

14 

Обавезни садржај 
When/where were you born? 
I/he/she was born… 
What did you do yesterday? Did 
you watch TV last night? 
I went to a park/ studied English/ 
saw my friend/had dinner. 
Напредни садржаји 
Can I ask your advice about 
something? Sure. What’s the 
problem? I am… (too tired to 
concentrate at school). I think you 
should/ shouldn’t… (work so much, 
stay up late in the evenings...). 
I don’t have anything to wear. You 
should wear your red dress... 
Oh my God, smoking is not 
allowed in here. What can I do? 
Stop smoking, it is dangerous! I 
know, you are right, but it is 
difficult. Let’s go out. 

Индивидуални 
рад, искуствено 
учење, рад у 
пару, рад у 
групи, 
истраживачки 
рад, вербална 
метода, 
демонстративна, 
учење 
откривањем, 
фронтални 

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 

истраживање, 
читање, писање 

Ангажованос
т полазника, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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једноставном тексту (на 
пример, у мејлу, јеловнику, 
реду вожње, распореду, 
реклами, огласима); 
 
3.разуме једноставна 
упутства, упозорења или 
пригодне поруке.  
 
  Продуктивне вештине 
(говор и писање) 
 
4.комуницира на једноставан 
начин у познатим, 
свакодневним ситуацијама; 
 
 
 
5.даје једноставна упутства 
и објашњења (на пример, 
правац кретања, време, 
лоцирање ствари); 
 
6.напише једноставну, 
кратку поруку, писмо, 
разгледницу. 

Обавезни садржај 
What English words do you know 
from the computer? Enter, delete, 
search, internet, e-mail… What 
does mail mean? What computer 
parts do you know? Monitor, 
speaker, mouse... Type this text and 
insert pictures. Do you have an e-
mail? Send some photos. Write to 
me... 
Напредни садржаји 
Departure/arrival/check-
in/delayed/flight/customs. 
What’s the purpose of your visit? 
You cannot leave your bags here. I 
am sorry, it is a rule. 
I am at the airport. What now? Go 
outside and take the bus 41. 

вршњачку процену. Овакво искуство је неопходно за 
припрему за целоживотно учење и директно доприноси 
развоју компетенције учити како се учи. 
 
Групни и тимски рад 

 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у малој 
групи које су усмерене на постизање заједничког циља, 
представља ефикасно средство за постизање академских 
и социјалних постигнућа. Оно полази од претпоставки 
да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за ученике; 
- се полазници разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу  (различито порекло, стилови 
учења, искуства, интересовања и аспирације – један исти 
приступ не може да одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број умова 
усмерава на исти проблем. 
 
Експерименти 

 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава полазницима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и усвоје нове 
чињенице и научно размишљање. Експеримент развија 
способност посматрања и уочавања, развој логичног 
мишљења (анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште подржавају 
и развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања односа 
међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања правилности и 
значења 
- Експериментисање, способност налажења личног пута у 
трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 
 
Практично искуство 

 

Полазници зависно од својих интересовања и склоности 
стичу способност практичне примене знања и вештина 
стечених у школи. 

Индивидуални 
рад, искуствено 
учење, рад у 
пару, рад у 
групи, 
истраживачки 
рад, вербална 
метода, 
демонстративна, 
учење 
откривањем, 
фронтални 

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 

истраживање, 
читање, писање 

Ангажованос
т полазника, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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Обавезни садржај 
Are you OK? I am ill. My stomach 
hurts. You should stay in bed.  
Can I make an appointment with Dr 
Simic, please? I have headache. 
Take two aspirin. 
Напредни садржаји 
Hello? Hi, it’s Anna. Sorry, you 
have the wrong number. Oh, sorry, 
goodbye. 
Hello. I’d like to speak to Mr 
Brown, please. Sorry, he isn’t here 
at the moment. 
Would you like to leave a message? 
Please tell him to call me. 

Индивидуални 
рад, искуствено 
учење, рад у 
пару, рад у 
групи, 
истраживачки 
рад, вербална 
метода, 
демонстративна, 
учење 
откривањем, 
фронтални 

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 

истраживање, 
читање, писање 

Ангажованос
т полазника, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 

Е
нг

ле
ск

и 
у 

тв
ом

 ж
ив

от
у 

12 

Обавезни садржај 
Where can you see ‘Made in 
China’, ‘small, medium and large’, 
‘pull’, ‘push’, ‘light’, ‘low fat’? 
Which English songs do you like? 
Let’s sing ‘ Let it be’. 
What is that on your T-
shirt/cup/bag/dress…? It says ‘I 
love dad’. It is from my daughter. 
Where is the train station? There’s 
an info desk…Here is the timetable. 
Look, the next train leaves in 10 
minutes. We need tickets… 
Напредни садржаји 
Which issues are the most 
important to you? Why? It is 
pollution because... 
Do you know any stories in the 
news at the moment about these 
issues? 
Are there many homeless people in 
Serbia? What charities are there in 
Serbia? How can you help the 
society? 

Индивидуални 
рад, искуствено 
учење, рад у 
пару, рад у 
групи, 
истраживачки 
рад, вербална 
метода, 
демонстративна, 
учење 
откривањем, 
фронтални 

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 
истраживање, 
читање, писање 

Ангажованос
т полазника, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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Обавезни садржај 
Do you know these people in the 
pictures? Who are they? Did you 
learn that in history class? Where 
are these people from? Why are 
they famous? What else do you 
know? What happened in 1969? 
What country is this? What’s the 
capital... 
Напредни садржаји 
Every end is a new beginning. How 
do you feel at the end of the school 
year? 
Have you ever… ( thought about 
studying at the University /been to 
Italy/eaten snakes…) How long 
have you learned English? What are 
your plans for the next year? Would 
you like to continue studying? 
Where do you see yourself in 5 
years? What would be your ideal 
life? What would you like to 
change about your life? 

Индивидуални 
рад, искуствено 
учење, рад у 
пару, рад у 
групи, 
истраживачки 
рад, вербална 
метода, 
демонстративна, 
учење 
откривањем, 
фронтални 

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 
истраживање, 
читање, писање 

Ангажованос
т полазника, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 

О
БР

А
ЗО

В
Н

И
 С

Т
А

Н
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И
 

Основни ниво 

03.ЕЈ.1.1.1.Разуме једноставне/уобичајене захтеве, питања, савете, упозорења и упутства. 
03.ЕЈ.1.1.2.Схвата основни смисао и конкретне детаље у једноставном и разговетном говору који слуша. 
03.ЕЈ.1.2.1.Разуме знакове, натписе, обавештења, посебно ако садрже слике, мапе и сл. 
03.ЕЈ.1.2.2.Разуме краће или пригодне поруке (нпр. Поздраве и честитке са разгледница). 
03.ЕЈ.1.2.3. Разуме основни смисао и проналази конкретне информације у краћим текстовима о блиским темама или форматизованим текстовима (упутства, ред вожње, 
тел. Именик, распоред, ТВ програм, формулари и сл.) 
03.ЕЈ.1.3.1.Пише личне податке и једноставне реченице о себи или другима. 
03.ЕЈ.1.3.2.Пише једноставне, краће поруке који се односе на непосредне личне потребе. 
03.ЕЈ.1.3.3.Поштује основе правописа (употреба великог слова и основних знакова интерпункције). 
03.ЕЈ.1.4.1.Разговара о свакодневним активностима, потребама, осећањима, ослањајући се у нјавећој мери на питања и помоћ саговорника. 
03.ЕЈ.1.4.2. Пита и даје информацију о времену, датуму, количини и ценама. 
03.ЕЈ.1.4.3.Даје једноставна упутства или команде (1-3 речи). 

Средњи ниво  

Напредни ниво 

03.ЕЈ.2.1.1Разуме основне облике учтивог обраћања (нпр. упознавање, молбе). 
О3.ЕЈ.2.1.2.Разуме основну тему или конкретне информације у разговетном говору који слуша (нпр. јавна обавештења, рекламе, ТВ вести) или у разговору у коме 
учествује. 
О3.ЕЈ.2.2.1. Разуме краће текстове са фреквентним речима и једноставним изразима (нпр. краће приче, једноставни новински чланци, упутства, обавештења, писма). 
О3.ЕЈ.2.2.2. Проналази и издваја тражену информацију из текстова о свакодневним темама (етикете на производима, огласи, ред вожње, јеловници, проспекти, брошуре 
и сл.). 
О3.ЕЈ.2.3.1. Пише једноставне краће текстове (о себи, породици, школовању, догађајима, плановима). 
О3.ЕЈ.2.3.2. Пише личне поруке, честитке и краћа неформална писма. 
О3.ЕЈ.2.4.1. Говори о личном искуству и одређеним аспектима из свог окружења  (предмети, људи, места, активности) користећи ограничен фонд речи и израза. 
О3.ЕЈ.2.4.2. Води једноставан разговор у свакодневним ситуацијама на јавном месту (продавница, пошта, ресторан, јавни превоз и сл.). 
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Предмет: Биологија ООО Циклус: трећи циклус Годишњи фонд часова: 17 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ  САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

О
дн

ос
 ж

ив
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6 
часова 

• наведе и објасни основне особине 
популације (јато, стадо, чопор, крдо, рој, 
породица), животне заједнице и екосистема 
(травнати екосистеми, шумски екосистеми, 
екосистеми копнених вода) 

• препозна и опише односе исхране између 
појединих чланова ланаца исхране 
(произвођач, потрошач, разлагач) 

• препозна, изрази и објасни утицај човека на 
биолошку разноврсност (илегални лов и 
риболов, прекомерна експлоатација шума, 
неконтролисано брање биљака и 
недозвољена трговина угроженим врстама) 
и значај потребе за очувањем 
биодиверзитета (ресурс хране, лекова, 
грађевинског материјала, горива-дрво и 
биомаса) 

именује и опише значај заштићених природних 
добара Србије (природни резервати и национални 
паркови) 

Популација (предност живота 
у групи - чопор, стадо, крдо, 
јато, породица) и животна 
заједница.  
– Разноврсност екосистема 
(травнати екосистеми, шумски 
екосистеми, екосистеми 
копнених вода).  
– Односи исхране у 
екосистему (потрошачи, 
произвођачи, разлагачи).  
– Угроженост, заштита и 
очување биодиверзитета. 
– Заштићена природна добра 
Србије. Природни резервати. 
Национални паркови 

• језичка присменост 

• математичка писменост 

• основе научне писмености 

• дигитална писменост 

• управљање сопственим учењем 

• решавање проблема 

• социјална интеракција и сарадња 
са другима 

• грађанска одговорност у и за 
демократију 

• здравствена свест и вештине 
комуникације 

• еколошке компетенције 

• иницијатива и предузетништво 
културна свест, мултикултуралност и 
креативност 

дијалошка, 
монолошка, 
фронтални, 
групни 

књига, 
свеска, 
практикум, 
презентације
,табла,креда 

извођење 
закључака, 
цртање, 
решавање 
задатака 

ангажованост 
ученика, 
заинтересова
ност за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада и 
белешке, 
посматрање, 
тестови      

Ж
ив

от
на

 с
ре

ди
на

 у
 о

па
сн

ос
ти

 

6 
часова 

 

• препозна и разликује позитивне и негативне 
последице човековог деловања на природу, 
предлаже начине и мере заштите и активно 
учествује у унапређивању животне средине 
у непосредном окружењу (пошумљавање 
компостирање, гајење органске хране)  

• препозна улогу и значај, и активно учествује 
у одрживом коришћењу природних ресурса, 
одвајању и одлагању отпада, рециклажи и 
уштеди енергије 

примени стечена знања, вештине и вредности, 
унапређујући културу живљења у свакодневном 
животу   

– Животна средина. Глобалне 
последице загађивања 
животне средине. 
– Загађење воде, ваздуха, 
земљишта, хране (директно и 
индиректно загађивање). 
– Климатске промене. Ефекат 
стаклене баште. Оштећење 
озонског омотача. 
– Киселе кише. Ерозија 
земљишта (узроци и 
последице). 
– Улога човека у угрожавању 
и очувању животне средине 
(нега и обнова шума, заштита 
вода од загађења, спречавање 
ерозије земљишта). 

• језичка присменост 

• математичка писменост 

• основе научне писмености 

• дигитална писменост 

• управљање сопственим учењем 

• решавање проблема 

• социјална интеракција и сарадња 
са другима 

• грађанска одговорност у и за 
демократију 

• здравствена свест и вештине 
комуникације 

• еколошке компетенције 

• иницијатива и предузетништво 
културна свест, мултикултуралност и 
креативност 

дијалошка, 
монолошка, 
фронтални, 
групни 

књига, 
свеска, 
практикум, 
презентације
,табла,креда 

извођење 
закључака, 
цртање, 
решавање 
задатака 

ангажованост 
ученика, 
заинтересова
ност за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада и 
белешке, 
посматрање, 
тестови      
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О
др

ж
ив

а 
бу

ду
ћн

ос
т 

5 
часова 

• препозна и разликује позитивне и негативне 
последице човековог деловања на природу, 
предлаже начине и мере заштите и активно 
учествује у унапређивању животне средине 
у непосредном окружењу (пошумљавање 
компостирање, гајење органске хране)  

• препозна улогу и значај, и активно учествује 
у одрживом коришћењу природних ресурса, 
одвајању и одлагању отпада, рециклажи и 
уштеди енергије 

• примени стечена знања, вештине и 
вредности, унапређујући културу живљења 
у свакодневном животу   

 

Концепт одрживог развоја - 
равнотежа између узимања 
(искоришћавања) и 
обнављања природних 
ресурса. Природни ресури 
(обновљиви и необновљиви 
природни ресурси. 
– Одрживо коришћење 
природних ресурса (одговоран 
однос према потрошњи воде). 
– Енергетска ефикасност. 
– Отпад и рециклажа 

• језичка присменост 

• математичка писменост 

• основе научне писмености 

• дигитална писменост 

• управљање сопственим учењем 

• решавање проблема 

• социјална интеракција и сарадња 
са другима 

• грађанска одговорност у и за 
демократију 

• здравствена свест и вештине 
комуникације 

• еколошке компетенције 

• иницијатива и предузетништво 
културна свест, мултикултуралност и 
креативност 

дијалошка, 
монолошка, 
фронтални, 
групни 

књига, 
свеска, 
практикум, 
презентације
,табла,креда 

извођење 
закључака, 
цртање, 
решавање 
задатака 

ангажованост 
ученика, 
заинтересова
ност за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада и 
белешке, 
посматрање, 
тестови      

О
бр

аз
ов

ни
 с

та
нд

ар
ди

 

Основни ниво 

БИ.1.2.1. Одрживо користи природне ресурсе, штеди енергију, правилно одлаже отпад, компостира и рециклира  

БИ.1.2.2. Упућено и одговорно користи средства против непожељних врста организама (биолошка, хемијска и агротехничка средства)  
БИ.1.2.3. Учествује у провођењу мера заштите и унапређивања своје околине и поштује и придржава се прописа који се на то односе 
БИ.1.3.1. Одржава хигијенске навике (води рачуна о личној  хигијени, хигијени животиња са којима је у додиру и хигијени околине).  
БИ.1.3.2. Примењује хигијенске навике у исхрани као и  
термичку обраду хране и зна како да сачува њену хранљиву вредност 
БИ.1.3.3. Примењује здрав стил живота (физичка активност, одмор и сан, правилна исхрана) 

Средњи ниво --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Напредни ниво 

БИ.2.1.2. Хумано и одговорно се односи према живом свету који га окружује 
БИ.2.4.1. По упутству примењује једноставно истраживање и уме да тумачи графиконе и табеле како би олакшао себи избор, решио проблем, донео исправну одлуку у 
свакодневном животу 
БИ.2.2.1. Примењује знања да смањи последице утицаја човека на биосферу (климатске промене, оштећење озонског омотача, загађивање животне средине, киселе кише 
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Предмет: Географија ООО Циклус: трећи циклус Годишњи фонд часова: 34 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

За
ви

ча
ј и

 С
рб

иј
а 

34 

Циљ наставе географије је да оспособи 
одраслог да активно користи и примењује 
основна географска знања и вештине које ће му 
помоћи да унапреди свој свакодневни живот у 
географској средини у којој људи заједно живе 
и сарађују 
Исходи 

– кoристи географску карту, основне 
географске термине, слику, табелу, график 
и једноставне моделе као изворе 
информација у стицању и примени знања и 
у свакодневној комуникацији; 

– одреди главне и споредне стране света у 
простору и на географској карти; 

– опише кретања Земље и наведе главне 
последице; 

– на географској карти именује и покаже на 
географској карти велике копнене и водене 
површине (континенти, океани, мора); 

– на географској карти одреди географски 
положај Европе, Балканског полуострва, 
Србије, области и места у коме живи; 

– на географској карти и у средини у којој 
живи разликује и опише основне облике 
рељефа (планине, котлине, низије, пустиње) 
и његов утицај на начин живота и 
активности људи;  

– наведе главне одлике основних типова 
климе и времена на Земљи, у Републици 
Србији, у средини у којој живи и користи 
податке о времену и временску прогнозу за 
планирање својих активности; 

– на географској карти Србије и у својој 
средини покаже подземне и текуће воде и 
објасни њихов значај за живот и рад људи; 

– разликује природне феномене (олујни 
ветар, вулканска ерупција, земљотрес, 
суша, поплава, клизиште) и опише њихове 
последице за људе и географску средину; 

– опише размештај становништва и насеља на 
Земљи; 

– опише типове насеља и факторе који утичу 
на њихово стварање,  

• Локална средина: 
географски положај и 
природне одлике рељефа 

• Локална средина: 
географски положај и 
природно-географске 
одлике, Активности људи 

• Проблеми, заштита, 
унапређење и перспективе 
развоја локалне средине 

• Република Србија: 
географски положај на 
Балканском полуострву и 
у Европи 

• Планинско котлинска 
Србија географски 
размештај и активности 
људи 

• Планинско – котлинска 
Србија, Низијска Србија 

• Низијска Србија: живот и 
активности људи 
уПанонској и Перипанској 
области 

• Типови климе и њене 
одлике у републици 
Србији 

• Највећи речни системи у 
Републици Србији 

• Језера и бање  у Републици 
Србији 

• Становништво у 
Републици Србији 

• Насеља у Републици 
Србији 

• Природна богатства као 
фактор привредног развоја 
Републике Србије 

• Привреда у Републици 
Србији и у локалној 
средини 

• Друштвено-економска 
транзиција у Србији – 
узроци и последице 

• Сарадња Републике Србије 
са другим државама и 
међународним 
организацијама 

Ученик уме да организује процес 
учења, да организује простор и 
обезбеди услове за учење, да управља 
временом.  Активно конструише знање; 
уочава структуру градива, активно 
селектује битно од небитног, релеватно 
од ирелеватног, познато од непознатог; 
уме да резимира и елаборира основне 
идеје.  Ефикасно користи различите 
стратегије учења, прилагођава их 
природи градива и циљевима учења.  
Уме јасно да искаже одређени садржај, 
усмено и писано. У ситуацији 
комуникације, изражава своје ставове, 
мишљења, осећања, вредности. Ученик 
користи на одговарајући и креативан 
начин језик и стил комуникације који 
су специфични за поједине научне, 
техничке и уметничке дисциплине. 
Користи табеларни и графички приказ 
података и уме да овако приказане 
податке чита, тумачии примењује.  
Користи информационе технологије за 
чување, презентацију и основну обраду 
података. Компетентно користи 
апликације за комуникацију, 
Претражујући интернет и базе 
података. Испитујући проблемску 
ситуацију, ученик идентификује 
ограничења и релевантне 
карактеристике проблемске ситуације и 
разуме како су оне међусобно повезане.  
Ученик проналази/осмишљава могућа 
решења проблемске ситуације. Ученик 
припрема примену изабраног решења, 
прати његову примену усклађујући се 
са новим сазнањима које стиче током 
примене датог решења и успева да 
реши проблемску ситуацију. 
Конструктивно, аргументовано и 
креативно доприноси раду групе, 
усаглашавању и остварењу заједничких 
циљева Разуме концепт здравог и 
безбедног окружења (вода, ваздух, 
земљиште). Познаје факторе који утичу 
на загађење земљишта, воде и ваздуха. 
Повезује уметничка и културна дела са 
историјским, друштвеним и 
географским контекстом њиховог 
настанка.  

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
илустративно-
демонстративна, 
истраживачка, 
фронтална, 
индивидуална, 
групна, рад у 
пару. 

материјал за 
полазнике, 
рачунар са 
пројектором, 
презентације 
у ПП, 
материјал на 
ЦД за 
полазнике, 
слике, 
текстови, 
географске 
карте, 
атласи, 
глобус 

Активност 
наставника: 
Предаје, 
објашњава, 
илуструје, 
проверава знање 
полазника, 
самосталан рад са 
полазницима, 
кординира дијалог 
између полазника 
и подстиче 
изношење 
мишљења и 
закључака код 
полазника, 
мотивише. 
Активност 
полазника: 
Посматра, слуша, 
бележи, 
самостално 
ради,износи своје 
мишљење, 
читање и 
саопштавање 
прочитаног, 
записивање, 
описивање слике/ 
фотографије са 
историјским 
садржајем, 
решавање 
проблема, 
дискусија, израда 
табела, графикона, 
уписивање 
кључних година 
на линији времена, 
показивање 
историјског 
простора на карти. 
Самостално 
истражују теме за 
које су 
заинтересовани 

Портфолио и 
андрагошка 
свеска: 
заинтересова
ност 
полазника, 
кратке 
писмене 
провере које 
трају од 5 до 
15 минута, 
евидентирање
, белешке, 
активност 
полазника, 
индивидуалн
и разговор са 
одраслим, 
разговор са 
одраслима на 
задату тему, 
саопштавање 
резултата 
рада групе на 
задату тему. 
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Основни ниво 

03.ГЕ.1.1. Одређује стране света у свом окружењу ради организовања својих активности 
• 03.ГЕ.1.1.2. Планира и организује своје активности узимајући у обзир доба дана и годишње доба 
• 03.ГЕ.1.1.3. Разликује облике рељефа и природне ресурсе копна, рационално их користи и учествује у њиховој заштити 
• 03.ГЕ.1.1.4. Користи временску прогнозу за планирање својих активности 
• 03.ГЕ.1.1.5. Предузима заштитне мере у условима временских непогода 
• 03.ГЕ.1.1.6. Одговорно користи расположиве изворе и текуће воде у свом окружењу 
•03.ГЕ.1.1.7.Користи опште агротехничке мере у пољопривредној производњи 
• 03.ГЕ.1.1.8.Одговорно се односи према геонаслеђу и природним и културним добрима и учествује у акцијама које се односе на заштиту и унапређење животне средине 
• 03.ГЕ.1.1.9.Планира своју породицу и одговорно се односи према проблемима у њој 
• 03.ГЕ.1.1.10.Правилно и одговорно планира и изграђује свој дом и окућницу и учествује у планирању и одржавању инфраструктуре у насељу 

Средњи ниво У ООО не постији средњи ниво. 

Напредни ниво 

03.ГЕ.2.1.1. Користи географску карту различитог размера и садржаја, табеле, дијаграме, шеме, слике 
• 03.ГЕ.2.1.2.Планира и организује активности у складу са природним факторима животне средине (облицима рељефа, климатским елементима, особинама вода, типовима тла, 
распоредом биљних зона) 
• 03.ГЕ.2.1.3.Разуме принципе одрживог развоја и рационално користи минералне сировине и енергетске изворе 
• 03.ГЕ.2.1.5.У својој непосредној средини учествује у иницијативама и активностима ради решавања проблема који се односе на заштиту и унапређивање животне средине 
(прекомерна сеча, сушење и паљење шума, неадекватна испаша, спречавање ерозије, загађивање вода, ваздуха и тла, прекомерна употреба хемијских средстава, непланска и 
недозвољена изградња објеката, ненаменско и недозвољено коришћење јавних и туђих површина). 
• 03.ГЕ.2.1.4.Планира и организује активности у складу са демографским и економским одликама своје средине 
• 03.ГЕ.2.1.6.Уочава рефлексију глобалних проблема човечанства у својој средини (сукоби и насиље, глад, недостатак пијаће воде, дискриминација, болести зависности), 
предлаже начине и учествује у њиховом решавању у својој породици и у локалној средини. 
• 03.ГЕ2.1.7.Познаје и користи могућности које пружају различите локалне, националне и међународне организације за решавање својих животних проблема. 
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Предмет: Историја ООО Разред: 3. циклус Фонд часова: 34 

Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Осно
вни 
појм
ови 
исто
ријск

е 
наук

е 

4 

Циљ наставе историје је да се полазник упозна са 
важним догађајима, личностима, појавама и 
процесима из историје људског друштва и 
средине у којој живи, као и да развија основне 
вештине неопходне за грађење одговорног односа 
према друштву.  
Овако дефинисан циљ наставног предмета 
историја могуће је разложити на општи и посебне 
циљеве наставе историје.  
Општи циљ наставе историје је стицање и 
развијање знања и вештина, обликовање ставова 
и изградња вредности неопходних за одговорно 
функционисање у савременом свету. 
 Посебни циљеви наставе историје у систему 
образовања одраслих су: 
 •стицање и развијање знања о појавама, 
догађајима, процесима и личностима које су 
утицале и утичу на развој људског друштва и 
света какав познајемо данас; 
 •стицање и развијање вештина препознавања 
историјског простора на карти и повезаности 
најважнијих појава из прошлости са појавама из 
садашњости, као и индентификовања основних 
информација у историјским изворима 
(сведочанствима из прошлости);  
•поштовање сопствене државе, неговање 
националне културе и традиције, као и културе и 
традиције других народа; 
 •пружање подршке за улогу одговорних и 
активних грађана у савременом друштву. 
 
Општи исходи ООО:  
•Језичка писменост 
•Математичка писменост 
•Основе научне писмености 
•Дигитална писменост 

•Управљање сопственим учењем  
•Решавање проблема 
•Социјална интеракција и сарадња са другима 
•Грађанска одговорност у/за демократију 
•Здравствене компетенције 
•Еколошке компетенције 
•Иницјативност и предузетништво 
•Културна свест, мултикултуралност и 
креативност 
Посебни исходи: 
•правилно употребљава појaм историја;  
•наведе, препозна и разврста историјске изворе на 
материјалне и писане;  

Периодизација историје: основне одлике 
новог века и савременог доба;  
 
Историјски извори и историографија 
(извори на основу којих се реконструише 
историја новог века и савременог доба, 
савремени медији, документи и 
наративни извори, информативни и 
пропагандни материјали као историјски 
извор, улога историчара у тумачењу и 
реконструисању прошлости); 
 
Хронологија: кључни догађаји новог 
века и савременог доба на временској 
линији (Колумбо стиже на амерички 
континент 1492. године, Велика сеоба 
Срба 1690. године, Француска буржоаска 
револуција 1789. године, Српска 
револуција од 1804. до 1835. године, 
Берлински конгрес 1878. године, 
Балкански ратови од 1912. до 1913. 
године, Велики рат од 1914. до 1918. 
године, Краљевина СХС/ Југославија 
1918. године, конференција у Версају 
1919. године, Други светски рат од 1939. 
до 1945. године, НАТО бомбардовање 
СРЈ 1999. године, октобарске промене у 
Србији 2000. године, Србија постаје 
самостална држава 2006. година). 

Корелација: Српски језик, 
Географија, Страни језик, 
Одговорно живљење у 
грађанском друштву, 
Математика, Физика и 
Хемија.  
Српски језик доприноси 
развијању културе говора и 
изражавања, како усменог 
тако и писаног, што је за 
наставу историје посебно 
важно. То значи да наставник 
од полазника очекује да своје 
мисли јасно и прецизно 
изражавају реченицама које 
неће бити просте или просто 
проширене. Поред српског 
језика овај предмет се ослања 
на знања која су полазници 
стекли у настави географије – 
картографска писменост, 
математике – писање бројева 
и рачунање. Али и оно што су 
полазници научили у настави 
историје допринеће бољем 
разумевању наставе 
одговорног живљења у 
грађанском друштву 
(друштво, људска права), 
географије (географска 
открића, држава), српског 
језика (тумачење књижевних 
дела која у основи имају 
историјски догађај), 
биологије, физике, хемије 
(научна открића). 
Пројекти полазника  - 
проблемски и истраживачки 
усмерена настава 
Уважавање иницијативе 
полазника у процесу учења и 
његове унутрашње  
мотивације. 
Пројектни задатак може бити 
индивидуални или групни, 
може обухватити рад у школи 
и код куће, може бити задат у 
склопу једног или више 
предмета.  

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 

илустративно-
демонстративна, 
истраживачка, 

фронтална, 
индивидуална, 
групна, рад у 

пару. 
 

Водич за 
наставника за 

предмет 
предузетништ

во 
Материјал за 
полазнике за 

предмет 
предузетништ

во 
Материјал на 

CD за 
наставнике и 

полазнике 
рачунар са 

пројектором, 
презентације, 

слике, 
музејски 

експонати, 
историјски 
текстови., 
историјске 

карте, 
географске 

карте. 
 

Активност 
наставника: 

Предаје, 
објашњава, 
илуструје, 

проверава знање 
полазника, 

самосталан рад 
са полазницима, 

кординира 
дијалог између 

полазника и 
подстиче 
изношење 

мишљења и 
закључака код 

полазника, 
мотивише. 
Активност 
полазника: 
Посматра, 

слуша, бележи, 
самостално 
ради,износи 

своје мишљење, 
читање и 

саопштавање 
прочитаног, 
записивање, 
описивање 

слике/ 
фотографије са 

историјским 
садржајем, 
решавање 
проблема, 
дискусија, 

израда табела, 
графикона, 
уписивање 

кључних година 
на линији 
времена, 

показивање 
историјског 
простора на 

карти. 
Самостално 

истражују теме 

Портфолио и 
андрагошка 

свеска: 
заинтересова

ност 
полазника, 

кратке 
писмене 

провере које 
трају од 5 до 
15 минута, 

евидентирање
, белешке, 
активност 
полазника, 

индивидуалн
и разговор са 

одраслим, 
разговор са 

одраслима на 
задату тему, 
саопштавање 

резултата 
рада групе на 
задату тему. 
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•именује, разликује и правилно употребљава 
(примењује) основне временске одреднице 
(датум, деценија, век, миленијум, ера); 
•наведе поделу прошлости на праисторију и 
историју; 
•именује, поређа по редоследу, опише и разликује 
историјске периоде (стари, средњи, нови век и 
савремено доба);  
•препозна простор на историјској карти; 
•примени знање из историје на историјској карти 
(приказује на којем простору су се одиграли 
најважнији догађаји из локалне, националне, 
регионалне, опште историје); 
•препозна значење основних појмова из историје 
цивилизације (друштво, држава, монархија, 
република, аристократија, демократија, 
скупштина, устав,  народ, људска права, рат, 
геноцид/ холокауст, револуција, сеобе, писмо);  
•наведе најважније догађаје, личности, појаве и 
процесе из опште историје;  
•наведе најважније догађаје личности, појаве и 
процесе из националне историје; 
•прикаже, на одабраним примерима, да један 
историјски догађај/ личност може различито да се 
тумачи (Косовска битка/ Вук Бранковић); 
•уочи повезаност националне, регионалне и 
светске историје на најзначајнијим примерима 
(Велики рат, Други светски рат); 
•препозна повезаност неких најважнијих појава 
из прошлости са појавама из сада¬шњости (сеобе, 
демократија, република, скупштина);  
•наведе узроке и последице неких најважнијих 
историјских догађаја у националној и општој 
историји (Сеоба Срба 1690. године, Француска 
револуција, Српска револуција, Велики рат);  
•опише значај и покаже одговоран однос према 
историјском културно-уметничком наслеђу. 

Лични планови учења 
Полазници су охрабрени и 
подстакнути да самостално 
уче и сходно томе праве 
лични план учења. Када 
прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да 
им се пружи прилика да 
искусе и увежбају само-
процену. Овакво искуство је 
неопходно за припрему за 
целоживотно учење и 
директно доприноси развоју 
компетенције учити како се 
учи. 
 
Групни и тимски рад 
Сарадничко учење, кроз 
разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене 
на постизање заједничког 
циља, представља ефикасно 
средство за постизање 
академских и социјалних 
постигнућа.  
Практично искуство 
Полазници зависно од својих 
интересовања и склоности 
стичу способност практичне 
примене знања и вештина 
стечених у школи. 

за које су 
заинтересовани 

Друшт
во, 

друшт
вени 

односи 
и 

људск
а 

права 
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Циљ наставе историје је да се полазник упозна са 
важним догађајима, личностима, појавама и 
процесима из историје људског друштва и 
средине у којој живи, као и да развија основне 
вештине неопходне за грађење одговорног односа 
према друштву.  
Овако дефинисан циљ наставног предмета 
историја могуће је разложити на општи и посебне 
циљеве наставе историје.  
Општи циљ наставе историје је стицање и 
развијање знања и вештина, обликовање ставова 
и изградња вредности неопходних за одговорно 
функционисање у савременом свету. 
 Посебни циљеви наставе историје у систему 
образовања одраслих су: 
 •стицање и развијање знања о појавама, 
догађајима, процесима и личностима које су 
утицале и утичу на развој људског друштва и 
света какав познајемо данас; 
 •стицање и развијање вештина препознавања 
историјског простора на карти и повезаности 
најважнијих појава из прошлости са појавама из 

Друштво и друштвени односи (развој 
друштва и друштвених односа: од 
класног до грађанског друштва; 
друштвене револуције: грађанске и 
социјалне револуције); 
Људска права (људска, родна, 
национална права током прошлости, 
борба за људска права, институције које 
штите људска права, документа која се 
односе на људска права: Универзална 
декларација о људским правима, обавезе 
и права појединаца, људска права у 
Уставу Републике Србије); 
Злочини и кршење људских права 
(геноцид и холокауст, ратни злочини, 
злочини против човечности, 
Међународни кривични суд). 
 

Српски језик доприноси 
развијању културе говора и 
изражавања, како усменог 
тако и писаног, што је за 
наставу историје посебно 
важно. То значи да наставник 
од полазника очекује да своје 
мисли јасно и прецизно 
изражавају реченицама које 
неће бити просте или просто 
проширене. Поред српског 
језика овај предмет се ослања 
на знања која су полазници 
стекли у настави географије – 
картографска писменост, 
математике – писање бројева 
и рачунање. Али и оно што су 
полазници научили у настави 
историје допринеће бољем 
разумевању наставе 
одговорног живљења у 
грађанском друштву 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 

илустративно-
демонстративна, 
истраживачка, 

фронтална, 
индивидуална, 
групна, рад у 

пару. 

Водич за 
наставника за 

предмет 
предузетништ

во 
Материјал за 
полазнике за 

предмет 
предузетништ

во 
Материјал на 

CD за 
наставнике и 

полазнике 
рачунар са 

пројектором, 
презентације, 

слике, 
музејски 

експонати, 
историјски 
текстови., 

Активност 
наставника: 

Предаје, 
објашњава, 
илуструје, 

проверава знање 
полазника, 

самосталан рад 
са полазницима, 

кординира 
дијалог између 

полазника и 
подстиче 
изношење 

мишљења и 
закључака код 

полазника, 
мотивише. 
Активност 
полазника: 
Посматра, 

слуша, бележи, 

Портфолио и 
андрагошка 

свеска: 
заинтересова

ност 
полазника, 

кратке 
писмене 

провере које 
трају од 5 до 
15 минута, 

евидентирање
, белешке, 
активност 
полазника, 

индивидуалн
и разговор са 

одраслим, 
разговор са 

одраслима на 
задату тему, 
саопштавање 
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садашњости, као и индентификовања основних 
информација у историјским изворима 
(сведочанствима из прошлости);  
•поштовање сопствене државе, неговање 
националне културе и традиције, као и културе и 
традиције других народа; 
 •пружање подршке за улогу одговорних и 
активних грађана у савременом друштву. 
Општи исходи ООО:  
•Језичка писменост 
•Математичка писменост 
•Основе научне писмености 
•Дигитална писменост 
•Управљање сопственим учењем  
•Решавање проблема 
•Социјална интеракција и сарадња са другима 
•Грађанска одговорност у/за демократију 
•Здравствене компетенције 

•Еколошке компетенције 
•Иницјативност и предузетништво 
•Културна свест, мултикултуралност и 
креативност 
Посебни исходи: 
•правилно употребљава појaм историја;  
•наведе, препозна и разврста историјске изворе на 
материјалне и писане;  
•именује, разликује и правилно употребљава 
(примењује) основне временске одреднице 
(датум, деценија, век, миленијум, ера); 
•наведе поделу прошлости на праисторију и 
историју; 
•именује, поређа по редоследу, опише и разликује 
историјске периоде (стари, средњи, нови век и 
савремено доба);  
•препозна простор на историјској карти; 
•примени знање из историје на историјској карти 
(приказује на којем простору су се одиграли 
најважнији догађаји из локалне, националне, 
регионалне, опште историје); 
•препозна значење основних појмова из историје 
цивилизације (друштво, држава, монархија, 
република, аристократија, демократија, 
скупштина, устав,  народ, људска права, рат, 
геноцид/ холокауст, револуција, сеобе, писмо);  
•наведе најважније догађаје, личности, појаве и 
процесе из опште историје;  
•наведе најважније догађаје личности, појаве и 
процесе из националне историје; 
•прикаже, на одабраним примерима, да један 
историјски догађај/ личност може различито да се 
тумачи (Косовска битка/ Вук Бранковић); 
•уочи повезаност националне, регионалне и 
светске историје на најзначајнијим примерима 
(Велики рат, Други светски рат); 
•препозна повезаност неких најважнијих појава 
из прошлости са појавама из сада¬шњости (сеобе, 
демократија, република, скупштина);  
•наведе узроке и последице неких најважнијих 
историјских догађаја у националној и општој 

(друштво, људска права), 
географије (географска 
открића, држава), српског 
језика (тумачење књижевних 
дела која у основи имају 
историјски догађај), 
биологије, физике, хемије 
(научна открића). 
Пројекти полазника  - 
проблемски и истраживачки 
усмерена настава 
Уважавање иницијативе 
полазника у процесу учења и 
његове унутрашње  
мотивације. 
Пројектни задатак може бити 
индивидуални или групни, 
може обухватити рад у школи 
и код куће, може бити задат у 
склопу једног или више 
предмета.  
Лични планови учења 
Полазници су охрабрени и 
подстакнути да самостално 
уче и сходно томе праве 
лични план учења. Када 
прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да 
им се пружи прилика да 
искусе и увежбају само-
процену. Овакво искуство је 
неопходно за припрему за 
целоживотно учење и 
директно доприноси развоју 
компетенције учити како се 
учи. 
 
Групни и тимски рад 
Сарадничко учење, кроз 
разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене 
на постизање заједничког 
циља, представља ефикасно 
средство за постизање 
академских и социјалних 
постигнућа.  
Практично искуство 
Полазници зависно од својих 
интересовања и склоности 
стичу способност практичне 
примене знања и вештина 
стечених у школи.
  

историјске 
карте, 

географске 
карте. 

самостално 
ради,износи 

своје мишљење, 
читање и 

саопштавање 
прочитаног, 
записивање, 
описивање 

слике/ 
фотографије са 

историјским 
садржајем, 
решавање 
проблема, 
дискусија, 

израда табела, 
графикона, 
уписивање 

кључних година 
на линији 
времена, 

показивање 
историјског 
простора на 

карти. 
Самостално 

истражују теме 
за које су 

заинтересовани 

резултата 
рада групе на 
задату тему. 
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историји (Сеоба Срба 1690. године, Француска 
револуција, Српска револуција, Велики рат);  
•опише значај и покаже одговоран однос према 
историјском културно-уметничком наслеђу. 

Држав
а и 

држав
не 

инстит
уције 

4 

Циљ наставе историје је да се полазник упозна са 
важним догађајима, личностима, појавама и 
процесима из историје људског друштва и 
средине у којој живи, као и да развија основне 
вештине неопходне за грађење одговорног 
односа према друштву.  
Овако дефинисан циљ наставног предмета 
историја могуће је разложити на општи и 
посебне циљеве наставе историје.  
Општи циљ наставе историје је стицање и 
развијање знања и вештина, обликовање ставова 
и изградња вредности неопходних за одговорно 
функционисање у савременом свету. 
 Посебни циљеви наставе историје у систему 
образовања одраслих су: 
 •стицање и развијање знања о појавама, 
догађајима, процесима и личностима које су 
утицале и утичу на развој људског друштва и 
света какав познајемо данас; 
 •стицање и развијање вештина препознавања 
историјског простора на карти и повезаности 
најважнијих појава из прошлости са појавама из 
садашњости, као и индентификовања основних 
информација у историјским изворима 
(сведочанствима из прошлости);  
•поштовање сопствене државе, неговање 
националне културе и традиције, као и културе и 
традиције других народа; 
 •пружање подршке за улогу одговорних и 
активних грађана у савременом друштву. 
Општи исходи ООО:  
•Језичка писменост 
•Математичка писменост 
•Основе научне писмености 
•Дигитална писменост 
•Управљање сопственим учењем  
•Решавање проблема 
•Социјална интеракција и сарадња са другима 
•Грађанска одговорност у/за демократију 
•Здравствене компетенције 
•Еколошке компетенције 

•Иницјативност и предузетништво 
•Културна свест, мултикултуралност и 
креативност 
Посебни исходи: 
•правилно употребљава појaм историја;  
•наведе, препозна и разврста историјске изворе 
на материјалне и писане;  
•именује, разликује и правилно употребљава 
(примењује) основне временске одреднице 
(датум, деценија, век, миленијум, ера); 
•наведе поделу прошлости на праисторију и 
историју; 

Облици државног уређења (врсте 
државног уређења у новом веку и 
савременом добу – демократија, 
монархија, република, диктатура, 
федерација; од националне до грађанске 
државе); 
Основни типови државних институција 
и правног поретка у новом веку и 
савременом добу (основне институције 
државе и правног поретка у новом веку: 
влада, скупштина, владар, монарх, 
председник, устав, закон, суд); 
Карактеристичне државе у новом веку и 
савременом добу (Хабзбуршка 
монархија, Османско царство, Српска 
држава − нововековна српска држава, 
Италија, Немачка, САД, СССР/Русија, 
Кина; Краљевина Југославија, СФРЈ, 
Република Србија). 

Српски језик доприноси 
развијању културе говора и 
изражавања, како усменог 
тако и писаног, што је за 
наставу историје посебно 
важно. То значи да наставник 
од полазника очекује да своје 
мисли јасно и прецизно 
изражавају реченицама које 
неће бити просте или просто 
проширене. Поред српског 
језика овај предмет се ослања 
на знања која су полазници 
стекли у настави географије – 

картографска писменост, 
математике – писање бројева 
и рачунање. Али и оно што 
су полазници научили у 
настави историје допринеће 
бољем разумевању наставе 
одговорног живљења у 
грађанском друштву 
(друштво, људска права), 
географије (географска 
открића, држава), српског 
језика (тумачење књижевних 
дела која у основи имају 
историјски догађај), 
биологије, физике, хемије 
(научна открића). 
Пројекти полазника  - 
проблемски и истраживачки 
усмерена настава 
Уважавање иницијативе 
полазника у процесу учења и 
његове унутрашње  
мотивације. 
Пројектни задатак може бити 
индивидуални или групни, 
може обухватити рад у 
школи и код куће, може бити 
задат у склопу једног или 
више предмета.  
Лични планови учења 
Полазници су охрабрени и 
подстакнути да самостално 
уче и сходно томе праве 
лични план учења. Када 
прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да 
им се пружи прилика да 
искусе и увежбају само-
процену. Овакво искуство је 
неопходно за припрему за 
целоживотно учење и 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 

илустративно-
демонстративна, 
истраживачка, 

фронтална, 
индивидуална, 
групна, рад у 

пару. 

Водич за 
наставника за 

предмет 
предузетништ

во 
Материјал за 
полазнике за 

предмет 
предузетништ

во 
Материјал на 

CD за 
наставнике и 

полазнике 

рачунар са 
пројектором, 
презентације, 

слике, 
музејски 

експонати, 
историјски 
текстови., 
историјске 

карте, 
географске 

карте. 

Активност 
наставника: 

Предаје, 
објашњава, 
илуструје, 

проверава знање 
полазника, 

самосталан рад 
са полазницима, 

кординира 
дијалог између 

полазника и 
подстиче 
изношење 

мишљења и 
закључака код 

полазника, 
мотивише. 
Активност 
полазника: 
Посматра, 

слуша, бележи, 
самостално 
ради,износи 

своје мишљење, 
читање и 

саопштавање 
прочитаног, 
записивање, 
описивање 

слике/ 
фотографије са 

историјским 
садржајем, 
решавање 
проблема, 
дискусија, 

израда табела, 
графикона, 
уписивање 

кључних година 
на линији 
времена, 

показивање 
историјског 
простора на 

карти. 
Самостално 

истражују теме 
за које су 

заинтересовани 

Портфолио и 
андрагошка 

свеска: 
заинтересова

ност 
полазника, 

кратке 
писмене 

провере које 
трају од 5 до 
15 минута, 

евидентирање
, белешке, 
активност 
полазника, 

индивидуалн
и разговор са 

одраслим, 
разговор са 

одраслима на 
задату тему, 
саопштавање 

резултата 
рада групе на 
задату тему. 
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•именује, поређа по редоследу, опише и 
разликује историјске периоде (стари, средњи, 
нови век и савремено доба);  
•препозна простор на историјској карти; 
•примени знање из историје на историјској карти 
(приказује на којем простору су се одиграли 
најважнији догађаји из локалне, националне, 
регионалне, опште историје); 
•препозна значење основних појмова из историје 
цивилизације (друштво, држава, монархија, 
република, аристократија, демократија, 
скупштина, устав,  народ, људска права, рат, 
геноцид/ холокауст, револуција, сеобе, писмо);  
•наведе најважније догађаје, личности, појаве и 
процесе из опште историје;  
•наведе најважније догађаје личности, појаве и 
процесе из националне историје; 
•прикаже, на одабраним примерима, да један 
историјски догађај/ личност може различито да 
се тумачи (Косовска битка/ Вук Бранковић); 
•уочи повезаност националне, регионалне и 
светске историје на најзначајнијим примерима 
(Велики рат, Други светски рат); 
•препозна повезаност неких најважнијих појава 
из прошлости са појавама из сада¬шњости 
(сеобе, демократија, република, скупштина);  
•наведе узроке и последице неких најважнијих 
историјских догађаја у националној и општој 
историји (Сеоба Срба 1690. године, Француска 
револуција, Српска револуција, Велики рат);  
•опише значај и покаже одговоран однос према 
историјском културно-уметничком наслеђу. 

директно доприноси развоју 
компетенције учити како се 
учи. 
 

Групни и тимски рад 
Сарадничко учење, кроз 
разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене 
на постизање заједничког 
циља, представља ефикасно 
средство за постизање 
академских и социјалних 
постигнућа.  
Практично искуство 
Полазници зависно од својих 
интересовања и склоности 
стичу способност практичне 
примене знања и вештина 
стечених у школи. 

Прел
омни 
моме
нти у 
исто
рији 

12 

Циљ наставе историје је да се полазник упозна са 
важним догађајима, личностима, појавама и 
процесима из историје људског друштва и 
средине у којој живи, као и да развија основне 
вештине неопходне за грађење одговорног 
односа према друштву.  
Овако дефинисан циљ наставног предмета 
историја могуће је разложити на општи и 
посебне циљеве наставе историје.  
Општи циљ наставе историје је стицање и 
развијање знања и вештина, обликовање ставова 
и изградња вредности неопходних за одговорно 
функционисање у савременом свету. 
 Посебни циљеви наставе историје у систему 
образовања одраслих су: 
 •стицање и развијање знања о појавама, 
догађајима, процесима и личностима које су 
утицале и утичу на развој људског друштва и 
света какав познајемо данас; 
 •стицање и развијање вештина препознавања 
историјског простора на карти и повезаности 
најважнијих појава из прошлости са појавама из 
садашњости, као и индентификовања основних 
информација у историјским изворима 
(сведочанствима из прошлости);  

Открића (прва открића човека: ватра, 
точак, писмо,иригациони системи); 
Открића у новом веку и савременом 
добу (научна,  технолошка открића, 
географска открића – откривање 
планета); 
Сеобе (насељавање Новог света и 
колонизација, сеобе Срба од краја XVII 
до XX века, појам и природа миграција 
у XX и XXIвеку); 
Нови век (колонијализам, реформација, 
епидемије куге, Рат за независност, 
Француска буржоаска револуција, 
Стварање модерне Европе); 
XX век (светски ратови – Велики рат и 
Други светски рат, Октобарска 
револуција, свет после Другог светског 
рата, Хладни рат, савремени свет у 21. 
веку);  
Српска историја (Просветитељство код 
Срба, устанци, први устав 1835. године, 
независност 1878. године, Балкански 
ратови, грађански рат 1941.-1945. 
године, ИБ 1948. године); 
Улога личности у историји (општа 
историја: Сулејман Величанствени, 
Мехмед паша Соколовић, Леонардо да 

Српски језик доприноси 
развијању културе говора и 
изражавања, како усменог 
тако и писаног, што је за 
наставу историје посебно 
важно. То значи да наставник 
од полазника очекује да своје 
мисли јасно и прецизно 
изражавају реченицама које 
неће бити просте или просто 
проширене. Поред српског 
језика овај предмет се ослања 
на знања која су полазници 
стекли у настави географије – 

картографска писменост, 
математике – писање бројева 
и рачунање. Али и оно што 
су полазници научили у 
настави историје допринеће 
бољем разумевању наставе 
одговорног живљења у 
грађанском друштву 
(друштво, људска права), 
географије (географска 
открића, држава), српског 
језика (тумачење књижевних 
дела која у основи имају 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 

илустративно-
демонстративна, 
истраживачка, 

фронтална, 
индивидуална, 
групна, рад у 

пару. 

Водич за 
наставника за 

предмет 
предузетништ

во 
Материјал за 
полазнике за 

предмет 
предузетништ

во 
Материјал на 

CD за 
наставнике и 

полазнике 

рачунар са 
пројектором, 
презентације, 

слике, 
музејски 

експонати, 
историјски 
текстови., 
историјске 

карте, 
географске 

карте. 

Активност 
наставника: 

Предаје, 
објашњава, 
илуструје, 

проверава знање 
полазника, 

самосталан рад 
са полазницима, 

кординира 
дијалог између 

полазника и 
подстиче 
изношење 

мишљења и 
закључака код 

полазника, 
мотивише. 
Активност 
полазника: 
Посматра, 

слуша, бележи, 
самостално 
ради,износи 

своје мишљење, 
читање и 

саопштавање 

Портфолио и 
андрагошка 

свеска: 
заинтересова

ност 
полазника, 

кратке 
писмене 

провере које 
трају од 5 до 
15 минута, 

евидентирање
, белешке, 
активност 
полазника, 

индивидуалн
и разговор са 

одраслим, 
разговор са 

одраслима на 
задату тему, 
саопштавање 

резултата 
рада групе на 
задату тему. 
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•поштовање сопствене државе, неговање 
националне културе и традиције, као и културе и 
традиције других народа; 
 •пружање подршке за улогу одговорних и 
активних грађана у савременом друштву. 
 
Општи исходи ООО:  
•Језичка писменост 
•Математичка писменост 
•Основе научне писмености 
•Дигитална писменост 
•Управљање сопственим учењем  
•Решавање проблема 
•Социјална интеракција и сарадња са другима 
•Грађанска одговорност у/за демократију 
•Здравствене компетенције 
•Еколошке компетенције 
•Иницјативност и предузетништво 

•Културна свест, мултикултуралност и 
креативност 
Посебни исходи: 
•правилно употребљава појaм историја;  
•наведе, препозна и разврста историјске изворе 
на материјалне и писане;  
•именује, разликује и правилно употребљава 
(примењује) основне временске одреднице 
(датум, деценија, век, миленијум, ера); 
•наведе поделу прошлости на праисторију и 
историју; 
•именује, поређа по редоследу, опише и 
разликује историјске периоде (стари, средњи, 
нови век и савремено доба);  
•препозна простор на историјској карти; 
•примени знање из историје на историјској карти 
(приказује на којем простору су се одиграли 
најважнији догађаји из локалне, националне, 
регионалне, опште историје); 
•препозна значење основних појмова из историје 
цивилизације (друштво, држава, монархија, 
република, аристократија, демократија, 
скупштина, устав,  народ, људска права, рат, 
геноцид/ холокауст, револуција, сеобе, писмо);  
•наведе најважније догађаје, личности, појаве и 
процесе из опште историје;  
•наведе најважније догађаје личности, појаве и 
процесе из националне историје; 
•прикаже, на одабраним примерима, да један 
историјски догађај/ личност може различито да 
се тумачи (Косовска битка/ Вук Бранковић); 
•уочи повезаност националне, регионалне и 
светске историје на најзначајнијим примерима 
(Велики рат, Други светски рат); 
•препозна повезаност неких најважнијих појава 
из прошлости са појавама из сада¬шњости 
(сеобе, демократија, република, скупштина);  
•наведе узроке и последице неких најважнијих 
историјских догађаја у националној и општој 
историји (Сеоба Срба 1690. године, Француска 
револуција, Српска револуција, Велики рат);  

Винчи, Кристофер Колумбо, Гутенберг, 
Мартин Лутер, Петар Велики, Наполеон 
Бонапарта, Лењин, Никола Тесла, 
Хитлер, Стаљин, Јуриј Гагарин; 
национална историја: Арсеније 
Чарнојевић, Карађорђе, Доситеј 
Обрадовић, Вук Караџић, Милош 
Обреновић, Михаило Обреновић, Петар 
I Карађорђевић, Александар 
Карађорђевић, Ј. Б. Тито, Драгољуб 
Михаиловић). 

историјски догађај), 
биологије, физике, хемије 
(научна открића). 
Пројекти полазника  - 
проблемски и истраживачки 
усмерена настава 
Уважавање иницијативе 
полазника у процесу учења и 
његове унутрашње  
мотивације. 
Пројектни задатак може бити 
индивидуални или групни, 
може обухватити рад у 
школи и код куће, може бити 
задат у склопу једног или 
више предмета.  
Лични планови учења 
Полазници су охрабрени и 
подстакнути да самостално 
уче и сходно томе праве 
лични план учења. Када 
прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да 
им се пружи прилика да 
искусе и увежбају само-
процену. Овакво искуство је 
неопходно за припрему за 
целоживотно учење и 
директно доприноси развоју 
компетенције учити како се 
учи. 
 

Групни и тимски рад 
Сарадничко учење, кроз 
разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене 
на постизање заједничког 
циља, представља ефикасно 
средство за постизање 
академских и социјалних 
постигнућа.  
Практично искуство 
Полазници зависно од својих 
интересовања и склоности 
стичу способност практичне 
примене знања и вештина 
стечених у школи. 

прочитаног, 
записивање, 
описивање 

слике/ 
фотографије са 

историјским 
садржајем, 
решавање 
проблема, 
дискусија, 

израда табела, 
графикона, 
уписивање 

кључних година 
на линији 
времена, 

показивање 
историјског 
простора на 

карти. 
Самостално 

истражују теме 
за које су 

заинтересовани 
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•опише значај и покаже одговоран однос према 
историјском културно-уметничком наслеђу 

Култ
урно-
умет
ничк

о 
налсе
ђе и 
рели
гија 

5 
 
 
 
 

 

Циљ наставе историје је да се полазник упозна са 
важним догађајима, личностима, појавама и 
процесима из историје људског друштва и 
средине у којој живи, као и да развија основне 
вештине неопходне за грађење одговорног 
односа према друштву.  
Овако дефинисан циљ наставног предмета 
историја могуће је разложити на општи и 
посебне циљеве наставе историје.  
Општи циљ наставе историје је стицање и 
развијање знања и вештина, обликовање ставова 
и изградња вредности неопходних за одговорно 
функционисање у савременом свету. 
 Посебни циљеви наставе историје у систему 
образовања одраслих су: 
 •стицање и развијање знања о појавама, 
догађајима, процесима и личностима које су 
утицале и утичу на развој људског друштва и 
света какав познајемо данас; 
 •стицање и развијање вештина препознавања 
историјског простора на карти и повезаности 
најважнијих појава из прошлости са појавама из 
садашњости, као и индентификовања основних 
информација у историјским изворима 
(сведочанствима из прошлости);  
•поштовање сопствене државе, неговање 
националне културе и традиције, као и културе и 
традиције других народа; 
 •пружање подршке за улогу одговорних и 
активних грађана у савременом друштву. 
 
Општи исходи ООО:  
•Језичка писменост 
•Математичка писменост 
•Основе научне писмености 
•Дигитална писменост 
•Управљање сопственим учењем  
•Решавање проблема 
•Социјална интеракција и сарадња са другима 
•Грађанска одговорност у/за демократију 
•Здравствене компетенције 
•Еколошке компетенције 
•Иницјативност и предузетништво 
•Културна свест, мултикултуралност и 
креативност 
Посебни исходи: 
•правилно употребљава појaм историја;  
•наведе, препозна и разврста историјске изворе 
на материјалне и писане;  
•именује, разликује и правилно употребљава 
(примењује) основне временске одреднице 
(датум, деценија, век, миленијум, ера); 
•наведе поделу прошлости на праисторију и 
историју; 

Религије (основне монотеистичке 
религије у Европи: јудаизам, 
хришћанство – православље, 
католичанство, протестантизам, ислам; 
верске институције основних 
монотеистичких религија у Европи, 
званичне, признате цркве на територији 
Републике Србије); 
Култура и њена улога у изградњи 
националног и европског идентитета; 
уметност и њене транснационалне 
димензије, значај индивидуалне 
уметничке слободе и креативности; 
међусобна интеракција уметника и 
друштва; одговоран однос према 
културно-уметничком наслеђу тј. 
баштини; 
Основне институције културе (музеј, 
библиотека, архив, галерија, академија); 
Одлике културе новог века и савременог 
доба (материјално, уметничко, духовно 
наслеђе) и карактеристични споменици 
– Версај, Ермитаж, Шенбрун, Саборна 
црква у Београду, Милошев конак у 
Крагујевцу, Народно позориште у 
Београду, зграда општине у Суботице, 
Матица српска у Новом Саду, Српска 
академија науке и уметности; уметничка 
дела (књижевност, сликарство, 
вајарство, музика); 
Култура свакодневног живота у новом 
веку и савременом добу (основне одлике 
свакодневног живота, култура 
становања, исхране, хигијене, обичаја, 
однос међу половима и према деци, 
образовање, традиција, спорт – кошарка, 
фудбал). 

Српски језик доприноси 
развијању културе говора и 
изражавања, како усменог 
тако и писаног, што је за 
наставу историје посебно 
важно. То значи да наставник 
од полазника очекује да своје 
мисли јасно и прецизно 
изражавају реченицама које 
неће бити просте или просто 
проширене. Поред српског 
језика овај предмет се ослања 
на знања која су полазници 
стекли у настави географије – 
картографска писменост, 
математике – писање бројева 
и рачунање. Али и оно што 
су полазници научили у 
настави историје допринеће 
бољем разумевању наставе 
одговорног живљења у 
грађанском друштву 
(друштво, људска права), 
географије (географска 
открића, држава), српског 
језика (тумачење књижевних 
дела која у основи имају 
историјски догађај), 
биологије, физике, хемије 
(научна открића). 
Пројекти полазника  - 
проблемски и истраживачки 
усмерена настава 
Уважавање иницијативе 
полазника у процесу учења и 
његове унутрашње  
мотивације. 
Пројектни задатак може бити 
индивидуални или групни, 
може обухватити рад у 
школи и код куће, може бити 
задат у склопу једног или 
више предмета.  
Лични планови учења 

Полазници су охрабрени и 
подстакнути да самостално 
уче и сходно томе праве 
лични план учења. Када 
прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да 
им се пружи прилика да 
искусе и увежбају само-
процену. Овакво искуство је 
неопходно за припрему за 
целоживотно учење и 
директно доприноси развоју 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 

илустративно-
демонстративна, 
истраживачка, 

фронтална, 
индивидуална, 
групна, рад у 

пару. 

Водич за 
наставника за 

предмет 
предузетништ

во 
Материјал за 
полазнике за 

предмет 
предузетништ

во 
Материјал на 

CD за 
наставнике и 

полазнике 
рачунар са 

пројектором, 
презентације, 

слике, 
музејски 

експонати, 
историјски 
текстови., 
историјске 

карте, 
географске 

карте. 

Активност 
наставника: 

Предаје, 
објашњава, 
илуструје, 

проверава знање 
полазника, 

самосталан рад 
са полазницима, 

кординира 
дијалог између 

полазника и 
подстиче 
изношење 

мишљења и 
закључака код 

полазника, 
мотивише. 
Активност 
полазника: 
Посматра, 

слуша, бележи, 
самостално 
ради,износи 

своје мишљење, 
читање и 

саопштавање 
прочитаног, 
записивање, 
описивање 

слике/ 
фотографије са 

историјским 
садржајем, 
решавање 
проблема, 
дискусија, 

израда табела, 
графикона, 
уписивање 

кључних година 
на линији 
времена, 

показивање 
историјског 
простора на 

карти. 
Самостално 

истражују теме 
за које су 

заинтересовани 

Портфолио и 
андрагошка 

свеска: 
заинтересова

ност 
полазника, 

кратке 
писмене 

провере које 
трају од 5 до 
15 минута, 

евидентирање
, белешке, 
активност 
полазника, 

индивидуалн
и разговор са 

одраслим, 
разговор са 

одраслима на 
задату тему, 
саопштавање 

резултата 
рада групе на 
задату тему. 

 



 

764 

•именује, поређа по редоследу, опише и 
разликује историјске периоде (стари, средњи, 
нови век и савремено доба);  
•препозна простор на историјској карти; 
•примени знање из историје на историјској карти 
(приказује на којем простору су се одиграли 
најважнији догађаји из локалне, националне, 
регионалне, опште историје); 
•препозна значење основних појмова из историје 
цивилизације (друштво, држава, монархија, 
република, аристократија, демократија, 
скупштина, устав,  народ, људска права, рат, 
геноцид/ холокауст, револуција, сеобе, писмо);  
•наведе најважније догађаје, личности, појаве и 
процесе из опште историје;  
•наведе најважније догађаје личности, појаве и 
процесе из националне историје; 
•прикаже, на одабраним примерима, да један 
историјски догађај/ личност може различито да 
се тумачи (Косовска битка/ Вук Бранковић); 
•уочи повезаност националне, регионалне и 
светске историје на најзначајнијим примерима 
(Велики рат, Други светски рат); 
•препозна повезаност неких најважнијих појава 
из прошлости са појавама из сада¬шњости 
(сеобе, демократија, република, скупштина);  
•наведе узроке и последице неких најважнијих 
историјских догађаја у националној и општој 
историји (Сеоба Срба 1690. године, Француска 
револуција, Српска револуција, Велики рат);  
•опише значај и покаже одговоран однос према 
историјском културно-уметничком наслеђу. 

компетенције учити како се 
учи. 
 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз 
разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене 
на постизање заједничког 
циља, представља ефикасно 
средство за постизање 
академских и социјалних 
постигнућа.  
Практично искуство 
Полазници зависно од својих 
интересовања и склоности 
стичу способност практичне 
примене знања и вештина 
стечених у школи. 

Лока
лна 
исто
рија 

3 

Циљ наставе историје је да се полазник упозна са 
важним догађајима, личностима, појавама и 
процесима из историје људског друштва и 
средине у којој живи, као и да развија основне 
вештине неопходне за грађење одговорног 
односа према друштву.  
Овако дефинисан циљ наставног предмета 
историја могуће је разложити на општи и 
посебне циљеве наставе историје.  
Општи циљ наставе историје је стицање и 
развијање знања и вештина, обликовање ставова 
и изградња вредности неопходних за одговорно 
функционисање у савременом свету. 
 Посебни циљеви наставе историје у систему 
образовања одраслих су: 
 •стицање и развијање знања о појавама, 
догађајима, процесима и личностима које су 
утицале и утичу на развој људског друштва и 
света какав познајемо данас; 
 •стицање и развијање вештина препознавања 
историјског простора на карти и повезаности 
најважнијих појава из прошлости са појавама из 
садашњости, као и индентификовања основних 
информација у историјским изворима 
(сведочанствима из прошлости);  

Националне, културне, друштвене и 
економске прилике локалне средине 
током новог века и савременог доба 
(етничке промене у демографском 
саставу локалне средине, друштвени и 
економски развој, привредна 
оријентација на регионалном и 
локалном нивоу - пољопривреда, 
занатство, трговина; савремени 
друштвено-политички и економски 
живот локалне средине). 
 

Српски језик доприноси 
развијању културе говора и 
изражавања, како усменог 
тако и писаног, што је за 
наставу историје посебно 
важно. То значи да наставник 
од полазника очекује да своје 
мисли јасно и прецизно 
изражавају реченицама које 
неће бити просте или просто 
проширене. Поред српског 
језика овај предмет се ослања 
на знања која су полазници 
стекли у настави географије – 

картографска писменост, 
математике – писање бројева 
и рачунање. Али и оно што 
су полазници научили у 
настави историје допринеће 
бољем разумевању наставе 
одговорног живљења у 
грађанском друштву 
(друштво, људска права), 
географије (географска 
открића, држава), српског 
језика (тумачење књижевних 
дела која у основи имају 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 

илустративно-
демонстративна, 
истраживачка, 

фронтална, 
индивидуална, 
групна, рад у 

пару. 

Водич за 
наставника за 

предмет 
предузетништ

во 
Материјал за 
полазнике за 

предмет 
предузетништ

во 
Материјал на 

CD за 
наставнике и 

полазнике 

рачунар са 
пројектором, 
презентације, 

слике, 
музејски 

експонати, 
историјски 
текстови., 
историјске 

карте, 
географске 

карте. 

Активност 
наставника: 

Предаје, 
објашњава, 
илуструје, 

проверава знање 
полазника, 

самосталан рад 
са полазницима, 

кординира 
дијалог између 

полазника и 
подстиче 
изношење 

мишљења и 
закључака код 

полазника, 
мотивише. 
Активност 
полазника: 
Посматра, 

слуша, бележи, 
самостално 
ради,износи 

своје мишљење, 
читање и 

саопштавање 

Портфолио и 
андрагошка 

свеска: 
заинтересова

ност 
полазника, 

кратке 
писмене 

провере које 
трају од 5 до 
15 минута, 

евидентирање
, белешке, 
активност 
полазника, 

индивидуалн
и разговор са 

одраслим, 
разговор са 

одраслима на 
задату тему, 
саопштавање 

резултата 
рада групе на 
задату тему. 
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•поштовање сопствене државе, неговање 
националне културе и традиције, као и културе и 
традиције других народа; 
 •пружање подршке за улогу одговорних и 
активних грађана у савременом друштву. 
 
Општи исходи ООО:  
•Језичка писменост 
•Математичка писменост 
•Основе научне писмености 
•Дигитална писменост 
•Управљање сопственим учењем  
•Решавање проблема 
•Социјална интеракција и сарадња са другима 
•Грађанска одговорност у/за демократију 
•Здравствене компетенције 
•Еколошке компетенције 
•Иницјативност и предузетништво 

•Културна свест, мултикултуралност и 
креативност 
Посебни исходи: 
•правилно употребљава појaм историја;  
•наведе, препозна и разврста историјске изворе 
на материјалне и писане;  
•именује, разликује и правилно употребљава 
(примењује) основне временске одреднице 
(датум, деценија, век, миленијум, ера); 
•наведе поделу прошлости на праисторију и 
историју; 
•именује, поређа по редоследу, опише и 
разликује историјске периоде (стари, средњи, 
нови век и савремено доба);  
•препозна простор на историјској карти; 
•примени знање из историје на историјској карти 
(приказује на којем простору су се одиграли 
најважнији догађаји из локалне, националне, 
регионалне, опште историје); 
•препозна значење основних појмова из историје 
цивилизације (друштво, држава, монархија, 
република, аристократија, демократија, 
скупштина, устав,  народ, људска права, рат, 
геноцид/ холокауст, револуција, сеобе, писмо);  
•наведе најважније догађаје, личности, појаве и 
процесе из опште историје;  
•наведе најважније догађаје личности, појаве и 
процесе из националне историје; 
•прикаже, на одабраним примерима, да један 
историјски догађај/ личност може различито да 
се тумачи (Косовска битка/ Вук Бранковић); 
•уочи повезаност националне, регионалне и 
светске историје на најзначајнијим примерима 
(Велики рат, Други светски рат); 
•препозна повезаност неких најважнијих појава 
из прошлости са појавама из сада¬шњости 
(сеобе, демократија, република, скупштина);  
•наведе узроке и последице неких најважнијих 
историјских догађаја у националној и општој 
историји (Сеоба Срба 1690. године, Француска 
револуција, Српска револуција, Велики рат);  

историјски догађај), 
биологије, физике, хемије 
(научна открића). 
Пројекти полазника  - 
проблемски и истраживачки 
усмерена настава 
Уважавање иницијативе 
полазника у процесу учења и 
његове унутрашње  
мотивације. 
Пројектни задатак може бити 
индивидуални или групни, 
може обухватити рад у 
школи и код куће, може бити 
задат у склопу једног или 
више предмета.  
Лични планови учења 
Полазници су охрабрени и 
подстакнути да самостално 
уче и сходно томе праве 
лични план учења. Када 
прикупе одређено искуство, у 
следећем кораку важно је да 
им се пружи прилика да 
искусе и увежбају само-
процену. Овакво искуство је 
неопходно за припрему за 
целоживотно учење и 
директно доприноси развоју 
компетенције учити како се 
учи. 
 

Групни и тимски рад 
Сарадничко учење, кроз 
разноврсне активности у 
малој групи које су усмерене 
на постизање заједничког 
циља, представља ефикасно 
средство за постизање 
академских и социјалних 
постигнућа.  
Практично искуство 
Полазници зависно од својих 
интересовања и склоности 
стичу способност практичне 
примене знања и вештина 
стечених у школи. 

прочитаног, 
записивање, 
описивање 

слике/ 
фотографије са 

историјским 
садржајем, 
решавање 
проблема, 
дискусија, 

израда табела, 
графикона, 
уписивање 

кључних година 
на линији 
времена, 

показивање 
историјског 
простора на 

карти. 
Самостално 

истражују теме 
за које су 

заинтересовани 
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•опише значај и покаже одговоран однос према 
историјском културно-уметничком наслеђу. 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

Учењем историје полазник је оспособљен да: користи хронолошке одреднице; препознаје  основне појмове из историје цивилизације; уочава међусобну повезаност 
најважнијих  
историјских догађаја, појава, процеса; уочава историјско порекло савремених појава и процеса; показује одговоран однос према културно-историјском наслеђу, 
меморијалима и празницима  свог народа, других народа и етничких заједница; води конструктиван дијалог. 
Следећи искази описују шта полазник зна и уме на oсновном нивоу у свакој области. 
1. Област РАЗУМЕВАЊЕ ИСТОРИЈЕ (ИСТОРИЈСКА ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ) 
О3.ИС.1.1.1. Познаје и правилно користи основне хронолошке одреднице (година, деценија, век). 
О3.ИС.1.1.2. Зна да се прошлост/историја реконструише на основу извора. 
О3.ИС.1.1.3. Уме да смести најважније догађаје, личности или појаве у одговарајући  историјски период. 
О3.ИС.1.1.4. Препознаје основне појмове из историје човечанства (цивилизација, држава,  друштво, култура, религије, револуција и др.). 
О3.ИС.1.1.5. Уочава међусобну повезаност најважнијих историјских догађаја, појава,  процеса. 
О3.ИС.1.1.6. Разуме да постоји више углова гледања на исти догађај, личност или појаву и у  историјском и у савременом контексту. 
О3.ИС.1.1.7. Разуме појам стереотипа и пропаганде. 
2. Област ИСТОРИЈА У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ 
О3.ИС.1.2.1. Препознаје историјско порекло савремених друштвених појава. 
О3.ИС.1.2.2. Познаје основне симболе државе и главне државне институције. 
О3.ИС.1.2.3. Познаје основна људска права. 
О3.ИС.1.2.4. Конструктивно учествује у различитим видовима комуникације с  припадницима своје и различитих друштвених група непосредно доприносећи  унапређивању 
толеранције и спречавању конфликата. 
О3.ИС.1.2.5. Показује одговоран однос према културно-уметничком наслеђу, празницима  и меморијалима свог народа, других етничких, друштвених група и верских  
заједница. 
 

Средњи ниво У ООО нема стандарда за средњи ниво 

Напредни ниво 

Учењем историје полазник је оспособљен за: правилну оријентацију у времену  коришћењем хронолошких одредница; разликовање и коришћење историјских извора;  
препознавање пропаганде и стереотипа; успостављање узрочно-последичних веза између  главних историјских догађаја, појава и процеса; повезивање догађаја са истакнутим 
личностима  и историјским периодом у општој и националној историји. 
Следећи искази описују шта полазник зна и уме на напредном нивоу у свакој области. 
1. Област РАЗУМЕВАЊЕ ИСТОРИЈЕ (ИСТОРИЈСКА ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ) 
О3.ИС.2.1.1. Правилно се оријентише у времену користећи oсновне временске одреднице  (година, деценија, век, миленијум). 
О3.ИС.2.1.2. Разликује и уме правилно да користи основне врсте историјских извора –  материјални, писани, сликовни, усмени, савремени. 
О3.ИС.2.1.3. Уме да повеже најважније догађаје са истакнутим личностима и историјским  периодима из опште историје (светска, европска, регионална), историје државе  
Србије и националне историје (мањине). 
О3.ИС.2.1.4. Препознаје узрочно-последичне везе између историјских догађаја, појава и  процеса. 
О3.ИС.2.1.5. Уме да препозна стереотип и пропаганду на примерима из прошлости и  садашњости. 
2. Област ИСТОРИЈА У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ 
О3.ИС.2.2.1. Уме да повеже неке од главних елемената садашњих догађаја, појава и процеса  са догађајима из прошлости. 
О3.ИС.2.2.2. Разуме историјску и савремену улогу главних државних и друштвених  институција. 
О3.ИС.2.2.3. Уочава кршење основних људских права на примерима из историје и  савременог друштва 
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Предмет: Физика ООО Циклус: трећи циклус Годишњи фонд часова: 34 

Обла
ст/Те

ма 

 

Трај. 
прогр.
(бр.ча
сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ  САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Ра
вн

от
еж

а 

4 
Упознавање полазника са појмом равнотеже и 
примена полуге у животу, разумевање одржавања 
равнотеже у течностима 

Равнотежа, Архимедов закон Математика, хемија 
Дијалошка, 
фронтални, 
индивидуални 

Уџбеник 
Израда задатака и 
усмено излагање 

Провера и 
анализа 
урађених 
задатака 

М
ех

ан
ич

ка
 

и 
то

пл
от

на
 

ен
ер

ги
ја

 

12 
Упознавање полазника са појмовима енергија, 
снага, рад, топлота. Повезивање ових појмова са 
реалним животним ситуацијама 

Рад, енергија, снага, топлота Биологија, математика 
Дијалошка, 
фронтални, 
индивидуални 

Уџбеник 
Израда задатака и 
усмено излагање 

Провера и 
анализа 
урађених 
задатака 

О
пт

ик
а 

4 
Упознавање полазника са појмом преламања 
светлости, различитих брзина светлости 

Брзина светлости. Одбијање 
светлости 

Математика 
Дијалошка, 
фронтални, 
индивидуални 

Уџбеник 
Израда задатака и 
усмено излагање 

Провера и 
анализа 
урађених 
задатака 

Е
ле

кт
ри

ча
 

ст
ру

ја
 

14 
Упознавање полазника са појмом електричне 
струје, шта она представлја које су поделе, како 
настаје и где се користи 

Струја, напон, електрични 
отпор, једносмерна и 
наизменична струја 

Хемија 
Дијалошка, 
фронтални, 
индивидуални 

Уџбеник 
Израда задатака и 
усмено излагање 

Провера и 
анализа 
урађених 
задатака 

Образовни стандарди 

Основни ниво 

РАВНОТЕЖА И ПРИТИСАК 
ФИ.1.3.1. Корисно употребљава полугу, стрму раван и котурачу у кући и окружењу.  
ФИ.1.3.2. Описује од чега зависи притисак чврстих тела и процењује како се он мења при промени тежине односно величине додирне површине.  
ЕНЕРГИЈА И ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 
ФИ.1.4.1. Користи различите облике механичке енергије за вршење рада. 
ФИ.1.4.2. Штеди топлотну енергију и одређује утицај енергије на околину.  
ФИ.1.4.3. На основу податка о снази електричног уређаја процењује могућност прикључења на вод са датим осигурачем и потрошњу електричне струје.  
ФИ.1.4.4. Штити себе и околину од удара грома и струјног удара при руковању електричним апаратима у кући и на послу. 

Средњи ниво  

Напредни ниво 

РАВНОТЕЖА И ПРИТИСАК  
ФИ.2.3.1. Процењује ефикасност полуге, стрме равни и котураче и мења њихове параметре у складу са потребама.  
ФИ.2.3.2. Описује понашање течности и гасова и решава проблеме претакања течности, хидрауличних машина; штити себе од хидростатичког притиска на великим 
дубинама, користи спојене судове. 
ЕНЕРГИЈА И ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА  
ФИ.2.4.1. Одређује начине преношења топлоте кроз чврста, течна и гасовита тела.  
ФИ.2.4.2. Разликује елементе електричног кола и шематски их представља 
ФИ.2.4.3. Уочава начин везивања потрошача у електричном колу 
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Предмет: хемија ООО Циклус: трећи циклус Фонд часова:34 

Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1. 
Неор
ганск

а 
једи

њења 
- 

својс
тва и 
знача

ј 

11 

-опише основна физичка и хемијска 
својства оксида, киселина, база и соли 
и повеже их са практичном применом 
ових једињења 
-препозна на основу симбола хемијске 
елементе, а на основу хемијских 
формула једињења која се користе у 
свакодневном животу и пракси  
-опише безбедно поступање са 
супстанцама у складу са значењем 
ознака упозорења на паковањима или 
боцама у којима се супстанце чувају, 
начине њиховог правилног 
складиштења с циљем очувања 
здравља и животне средине 
 

-oксиди неметала (оксиди угљеника, 
азота и сумпора) 
- Киселине (хлороводонична киселина, 
угљена киселина, азотна киселина, 
фосфорна киселина и сумпорна 
киселина) и њихов практични значај. 
pH-скала као начин исказивања 
киселости раствора (на пример, 
средстава за одржавање хигијене, 
козметичких препарата, прехрамбених 
производа, телесних течности).   
-Оксиди метала (калцијум-оксид, рђа) 
-Базе и њихов практични значај 
(натријум-хидроксид, калцијум-
хидроксид, амонијак).  
-Соли (натријум-хлорид, натријум-
карбонат, натријум-хидрогенкарбонат, 
калцијум-карбонат, калцијум-
хидрогенкарбонат, калцијум-сулфат, 
бакар(II)-сулфат петнахидрат) и њихов 
практични значај. 

Ученик објашњава структуру, својства 
и промене супстанци и примењује 
знање у решавању проблема. Формиран 
систем хемијских појмова омогућава 
ученику сагледавање значаја хемије у 
различитим областима живота и 
различитим професијама, и праћење 
доприноса хемије развоју технологије и 
друштва. 

- дијалошка 
- фронтални 
индивидуални 
- групни 
-монолошка 

-књига 
-ПСЕ 
-шеме 

-извођење 
закључака 
-цртање 
-питања и 
задаци из књиге 

-праћење 
реакција 
полазниика 
-праћење 
активности 
полазника 

2. 
Органс

ка 
једиње

ња – 
својств

а и 
значај 

20 

-опише основна физичка и хемијска 
својства угљоводоника, алкохола и 
карбоксилних киселина и повеже их са 
практичним значајем ових једињења 
-опише безбедно поступање са 
супстанцама у складу са значењем 
ознака упозорења на паковањима или 
боцама у којима се супстанце чувају, 
начине њиховог правилног 
складиштења с циљем очувања 
здравља и животне средине 

-Угљоводоници – извор енергије. 
Физичка и хемијска својства 
угљоводоника и практични значај. 
Нафта и земни гас – извори 
угљоводоника и енергије.   
-Полимери и њихова практична 
примена.  Органска једињења са 
кисеоником: алкохоли и карбоксилне 
киселине, физичка и хемијска својства и 
практични значај. 
-Биолошки важна органска једињења 
(масти  и уља, угљени хидрати, 
протеини 

Ученик објашњава структуру, својства 
и промене супстанци и примењује 
знање у решавању проблема. Формиран 
систем хемијских појмова омогућава 
ученику сагледавање значаја хемије у 
различитим областима живота и 
различитим професијама, и праћење 
доприноса хемије развоју технологије и 
друштва. 

- дијалошка 

- фронтални 
индивидуални 

- групни 
-монолошка 

-књига 

-ПСЕ 
-шеме 

-извођење 
закључака 
-цртање 

-питања и 
задаци из књиге 

-праћење 
реакција 

полазниика 
-праћење 

активности 
полазника 

3. 

Хемија 
живот

не 
средин

е 

3 

-препозна загађиваче ваздуха, воде и 
земљишта и опише њихов утицај 
-опише безбедно поступање са 
супстанцама у складу са значењем 
ознака упозорења на паковањима или 
боцама у којима се супстанце чувају, 
начине њиховог правилног 
складиштења с циљем очувања 
здравља и животне средине 

-Безбедан рад са супстанцама и 
правилно одлагање супстанци.  
-загађивачи ваздуха, воде и земљишта. 
Мере заштите. 

Ученик објашњава структуру, својства 
и промене супстанци и примењује 
знање у решавању проблема. 
Формиран систем хемијских појмова 
омогућава ученику сагледавање значаја 
хемије у различитим областима живота 
и различитим професијама, и праћење 
доприноса хемије развоју технологије и 
друштва. 

- дијалошка 
- фронтални 

индивидуални 
- групни 
-монолошка 

-књига 
-ПСЕ 

-шеме 

-извођење 
закључака 

-цртање 
-питања и 
задаци из књиге 

-праћење 
реакција 
полазниика 
-праћење 
активности 
полазника 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво ХЕ.1.1.7., ХЕ.1.1.8, ХЕ.1.1.9., ХЕ.1.1.10., ХЕ.1.1.11., ХЕ.1.2.1., ХЕ.1.2.3., ХЕ.1.2.4., ХЕ.1.3.2. 
Средњи ниво ХЕ.2.2.1., ХЕ.2.2.2., ХЕ.2.2.3., ХЕ.2.3.1., ХЕ.2.3.2. 
Напредни ниво ХЕ.3.1.8, ХЕ.3.1.9., ХЕ.3.3.4., 

 
  



 

769 

Предмет: Дигитална писменост ООО Циклус: трећи циклус Годишњи фонд часова: 27 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ  САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

РА
Д

 С
А

 Д
О

К
У

М
Е

Н
Т

И
М

А
 У

 Р
А

Д
Н

О
М

 О
К

РУ
Ж

Е
Њ

У
 

14 
часова 

(7 
блокова) 

- Полазник уме да укључи 
рачунар, пријави се на 
систем и искључи рачунар 
на безбедан начин, те се 
поново пријави на систем 

- Користи алате за приказ и 
затварање прозора, мења 
величину прозора 

- Размењује податке између 
рачунара и спољне 
меморије и преноси податке 
са оптичког медија на 
рачунар 

- Уме да креира фолдер и 
документ на радној 
површини 

- Чува документ на 
подразумеваној локацији 

- Штампа документ 
 

Електронски уређај, дигитални 
податак, рачубар, хардвер, софтвер; 
делови и врсте рачунара, руковање 
мишем 
Укључивање рачунара, 
пријављивање на систем, безбедно 
исклључивање 
Прелазак између прозора, употреба 
алата за затварање прозора, мењање 
величине прозора; отварање 
документа 
Отварање документа са 
подразумеване локације, затварање 
документа; чување документа на 
подразумеваној локацији, канта за 
отпадке 
Одјава са система, поновно 
пријављивање, присилно 
искључивање рачунара 
Креирање документа, креирање 
фасцикле на подразумеваној 
локацији; штампање документа 
Размена података између спољне 
меморије и рачунара; пренос 
података са оптичког уређаја на 
рачунар 

Дигитална писменост је логично интересантан 
партнер свим другим предметима ФООО, јер 
обезбеђује обиље информација, илустративне 
примере, мултимедијалне садржаје, и сл. 
Посебно се истиче корелација са следећим 
предметима: СРПСКИ ЈЕЗИК (у контексту 
уноса и обраде текста), ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (у 
контексту самог чина претраге на интернету), 
ОДГОВОРНО ЖИВЉЕЊЕ У 
ГРАЂАНСКОМ ДРУШТВУ и ОСНОВНЕ 
ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ (у контексту 
сервисних и административних информација, 
контаката са локалном самоуправом и 
активностима у локалној заједници).  
Начини развоја међупредметних компетенција: 

1. Групни и тимски рад-сарадничко 
учење кроз разне активности 
усмерене на постизање заједничког 
циља; 

2. Радионице-кроз задатке и 
проблемске ситуације, полазници 
заједно са менторима долазе до 
решења задатка или проблемске 
ситуације; 

3. Практично искуство-полазници из 
сопственог искуства проналазе 
смернице за решавање новонастале 
ситуације или проблема; 

Дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
илустративно-
демонстративн
а, визуелна, 
експериментал
на, тимски рад, 
индивидуални 
рад, радионице 

Материјал за 
полазнике, ЦД 
за полазнике, 
рачунар са 
пројектором, 
рачунари,през
ентације у 
ПП, слике, 
илустрације 

Посматрање, 
бележење, 
практична 
вежба, 
понављање, 
закључивање 

Портфолио и 
андрагошка 
свеска: 
заинтересова
ност 
полазника; 
кратке 
провере 
знања; 
белешке о 
полазнику; 
индивидуалн
и разговор са 
полазником; 
практични 
рад са 
полазником 
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7 часова 
(4 

блока) 

- Полазник проналази 
информацију на 
интернету на основу 
кључних речи 

- Приступа интернет 
страници на бази 
адресе 

- Приступа налогу 
електронске поште, 
чита, шаље 
електронску поруку и 
отвара придружени 
документ 

Шта је интернет, садржаји на 
интернету; приступање интернет 
страници на основу адресе, 
адресирање 
Основни упит за претраживање на 
интернету-постављање упита, 
тумачење резултата, безбедно 
претраживање; електронска пошта 
и интернет, структура електронске 
поште 
Приступање постојећем налогу 
електронске поште, безбедно 
читање поруке, одговарање на 
поруку, слање нове поруке, 
отварање придруженог документа 
Напредни упит за претраживање на 
интернету; отварање новог налога 
електронске поште 

Дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
илустративно-
демонстративн
а, визуелна, 
експериментал
на, тимски рад, 
индивидуални 
рад, радионице 

Материјал за 
полазнике, ЦД 
за полазнике, 
рачунар са 
пројектором, 
рачунари,през
ентације у 
ПП, слике, 
илустрације 

Посматрање, 
бележење, 
практична 
вежба, 
понављање, 
закључивање 

Портфолио и 
андрагошка 
свеска: 
заинтересова
ност 
полазника; 
кратке 
провере 
знања; 
белешке о 
полазнику; 
индивидуалн
и разговор са 
полазником; 
практични 
рад са 
полазником 
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6 часова 
(3 

блока) 

- Полазник бира језик за 
уност текста, те уноси 
текст у документ, креће 
се кроз њега и 
једноставно га уређује 
операцијама брисања, 
преписивања, 
копирања, лепљења 

- Подешава величину, 
боју и облик текста; 
користи алат за 
поравнање текста 

Унос текста, избор језика за унос 
текста, кретање кроз текст 
Брисање, преписивање, 
пребацивање и копирање текста 
Подешавање величине, боје и 
облика текста 

Дигитална писменост је логично интересантан 
партнер свим другим предметима ФООО, јер 
обезбеђује обиље информација, илустративне 
примере, мултимедијалне садржаје, и сл. 
Посебно се истиче корелација са следећим 
предметима: СРПСКИ ЈЕЗИК (у контексту 
уноса и обраде текста), ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (у 
контексту самог чина претраге на интернету), 
ОДГОВОРНО ЖИВЉЕЊЕ У 
ГРАЂАНСКОМ ДРУШТВУ и ОСНОВНЕ 
ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ (у контексту 
сервисних и административних информација, 
контаката са локалном самоуправом и 
активностима у локалној заједници).  
Начини развоја међупредметних компетенција: 

4. Групни и тимски рад-сарадничко 
учење кроз разне активности 
усмерене на постизање заједничког 
циља; 

5. Радионице-кроз задатке и 
проблемске ситуације, полазници 
заједно са менторима долазе до 
решења задатка или проблемске 
ситуације; 

6. Практично искуство-полазници из 
сопственог искуства проналазе 
смернице за решавање новонастале 
ситуације или проблема; 

Дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 
илустративно-
демонстративн
а, визуелна, 
експериментал
на, тимски рад, 
индивидуални 
рад, радионице 

Материјал за 
полазнике, ЦД 
за полазнике, 
рачунар са 
пројектором, 
рачунари,през
ентације у 
ПП, слике, 
илустрације 

Посматрање, 
бележење, 
практична 
вежба, 
понављање, 
закључивање 

Портфолио и 
андрагошка 
свеска: 
заинтересова
ност 
полазника; 
кратке 
провере 
знања; 
белешке о 
полазнику; 
индивидуалн
и разговор са 
полазником; 
практични 
рад са 
полазником 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 
Полазник уме да користи рачунар за једноставне, свакодневне операције; уме да укључи, искључи рачунар, те се пријави на систем на безбедан начин; зна да покрене 
жељену апликацију или да пронађе одређену информацију која му је потребна. Полазник, такође, рукује информацијама и подацима; приступа унапред креираном налогу е 
поште; уме да прочита и пошаље електронску поруку и уноси текст, те се креће кроз њега. 

Средњи ниво 
Полазник уме да користи рачунар за једноставне, свакодневне операције; уме да укључи, искључи рачунар и безбедно се пријавни на систем; зна да покрене жељену 
апликацију или да пронађе одређену информацију која му је потребна. Полазник, такође, рукује информацијама и подацима; приступа унапред креираном налогу е поште, 
шаље, куца и чита електронске поруке; креира фолдере и документа и барата њима. 

Напредни ниво 
Полазник уме да користи рачунар за једноставне, свакодневне операције и савладао је основна подешавања радног окружења и једноставних програма за унос текста. 
Полазник уме да креира фолдер, именује га и обрише; да барата корпом за отпадке; користи лични налог е поште. 
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Предмет: Предузетништво ООО Разред: 3. циклус Фонд часова: 17 

Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 
ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Свет  
рада 

17 

Циљ наставе предузетништва 
је да оспособи полазнике/це за 
предузимљиво спровођење 
активности из контекста 
породичног, макро и микро 
социјалног окружења и развој 
компетенција потребних за 
успешно укључивање у свет 
рада и стицање економске и 
бизнис писмености. 
Општи циљ наставе 
предузетништва: 
•увођење полазника у свет рада 
и 
запошљавања/самозапошљава
ња и 
 • стицање економске и бизнис 
писмености. 
Општи исходи:  
Језичка писменост 
Математичка писменост 
Основе научне писмености 

Дигитална писменост 
Управљање сопственим 
учењем  
Решавање проблема 
Социјална интеракција и 
сарадња са другима 
Грађанска одговорност у/за 
демократију 
Здравствене компетенције 
Еколошке компетенције 
Иницјативност и 
предузетништво 
Културна свест, 
мултикултуралност и 
креативност 
Посебни исходи: 
•препознаје прилике за 
генерисање прихода потем 
запошљавања и 
самозапошљавања и анализира 
ризик који се односи те 
прилике;  
•креира једноставну радну 
биографију и обавља поступак 

–различити облици рада  
–волонтирање, 
повремени и привремени 
послови, стално 
запослење, 
самозапошљавање; 
–очекивања послодаваца, 
вештине које омогућавају 
бољи положај на 
тржишту рада и 
увећавају шансе за 
запослење; 
–креирање радне 
биографије; 
–тражење информација о 
могућностима за 
запослење; 
–подношење захтева за 
запослење  
–пријавни обрасци, 
мотивационо писмо, 
обављање интервјуа; 
–закључивање уговора о 
запослењу  
–трајање запослења, 
зараде и услови рада, 
људска права и права 
радника. 
 

Предузетничко учење у настави математике се огледа 
кроз повезивање наставних садржаја са реалним 
животним и радним окружењем – примена математике 
у спорту, грађевинарству, финансијама, истраживању 
тржишта, техници и др.: процена трошкова за 
организовање екскурзије, излета, манифестације 
спровођење истраживања у школи, анализа резултата и 
коришћење графичких приказа при презентовању 
статистичко, табеларно и графичко представљање 
података; 
развој писане и усмене комуникације, развој 
генеричких вештина и изградњу предузетничких 
ставова. Настава језика је веома погодна за све облике 
предузетничког учења и веома је важна за стицање 
самопоуздања кроз развој вештине презентовања и 
јавног наступања:  
• пројекат – школски часопис који обрађује друштвено 
економске теме које су интересантне и блиске 
полазницима 
•Осмишљавање рекламних кампања – промоција 
једнодневних излета 
• Писање разних чланака, огласа и сл. 
•„Преводилачки биро“ –  превођење  
•Израда тематских речника  
•Истраживање одређене социо-економске теме и 
израда есеја у задатим роковима 
•Писана комуникација, израда презентација 
•Осмишљавање брошура, летака, јеловника на 
матерњем и неком другом језику за локалне фирме и 
угоститеље; 
Примена предузетничког учења у настави географије 
могућа је у темама које се односе на туризам, 
транспорт, путовања,индустрију,демографију, 
тржиште рада, заштиту животне средине и сл.: 
•Развој предузетничког размишљања кроз дискусију о 
локалним и глобалним питањима, као што су туризам, 
прехрамбена индустрија, проблем недостатка хране 
• Компаративне предности привреде једне земље 
наспрам друге 
•Анализа статистичких података, графичких приказа, 
географских карата и припрема презентација 
•Разумевање значаја очувања животне средине и развој 
еколошке свести 
•Разумевање односа и међузависности између 
природног окружења, начина живота и света рада; 
У настави физике, хемије и биологије, предузетничко 
учење се може интегрисати са активностима које су 

Изношење 
идеја, учење 
кроз рад, 
менторство и 
усмеравање, 
учење 
откривањем, 
подела улога на 
основу стварне 
ситуације, 
студије 
случајева и 
стварни 
сценарији, 
евалуација 
према 
заједнички 
утврђеним 
критеријумима, 
пројекти, рад у 
групи, „SWОТ” 
анализа, 
дискусија и 
презентације. 

Водич за 
наставника за 
предмет 
предузетништ
во 
 Материјал за 
полазнике за 
предмет 
предузетништ
во 
 Материјал на 
CD за 
наставнике и 
полазнике 

активан приступ 
при излагању 
новог градива и 
изради задатака 
на часу 
 практична 
примена стечених 
знања 
 активно учешће у 
раду 
 самопроцењивање 
напретка  
     запажа,    
упоређује, 
примењује, 
повезује, решава 
проблем, 
организује, 
повезује знања са 
другим 
областима, 
ослања се на 
претходно 
искуство 

Портфолио 
- задаци за праћење 
напредовања 
полазника   
-  материјали за 
самоевалуацију 
полазника 
      -  други задаци 
за полазника 
- други продукти 
полазника  
- точак 
предузимљивости 
- образац за 
планирање 
процене 
постигнућа 
полазника 
    Андрагошка 
свеска наставника 

За проверу 
постигнућа исхода 
учења треба 
користити следеће 
приступе: усмено 
испитивање о 
знању и 
разумевању, 
групни 
пројекат/индивиду
ални пројекат 
(полазник или 
група полазника 
добија задатак за 
који планира и 
организује 
спровођење), 
разговор или 
презентација теме, 
играње улога 
(опсервирају се 
вештине понашања 
полазника током 
игре улога), писана 
провера, групна 
процена, 
портфолио 

Самоза
пошља
вање 

6 

–предузетник и 
предузетничко деловање 
– особине предузетника, 
мотиви, предности, 
недостаци и ризици 
самосталног обављања 
делатности; 
–развој пословне идеје и 
потребна улагања у 
пословање; 
–извори почетног 
финансирања пословања 
– сопствена и позајмљена 
средства; 
–инокосно власништво и 
облици удруживања 
капитала. 
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Посло
вање 

4 

пријављивања за добијање 
запослења; 
 •израчунава потребне ресурсе 
за самозапошљавање;  
•идентификује ресурсе који су 
доступни у породичном, макро 
и микро социјалном окружењу 
да помогну остваривање 
циљева самозапошљавања;  
•осмишљава једноставан 
комерцијални 
производ/услугу; 
 •израчунава потребна улагања 
и формира продајну цену 
производа/услуге; 
 •прави једноставан план 
дистрибуције 
производа/услуге; 
 •креира једноставан рекламни 
летак. 
 
 
 
 

–роба и услуге; 
–понуда и тражња; 
–процес производње 

− улаз, процеси и излаз; 
–добит и губитак. 
 

базиране на експериментима, групном и тимском раду, 
практичним активностима, али и садржајима који се 
баве природним ресурсима и енергијом.  Пример: 
•Здрава исхрана, припрема јеловника, потрошачко 
трошење, трошкови  
Предузетничко учење у информатици може да се 
примени кроз практична знања у областима као што су 
статистичка анализа, развој једноставних апликација, 
прављење различитих једноставних база података за 
школу или локалну заједницу, израда школских 
новина, публикација и промотивних материјала (веб 
сајтови, видео записи, брошуре, итд). 
Предузетничко учење у настави историје помаже 
полазницима да боље схвате друштвене процесе у 
прошлости, проблеме са којима се људи суочавају, 
њихове ставове и уверења, активности и догађаје у 
којима учествују. То омогућава полазницима да 
разумеју и боље се упознају са друштвено-економском 
средином у прошлости и тако боље разумеју своју 
улогу у будућем развоју друштва. 
•Писање радне биографије (ЦВ) познатих историјских 
личности 
•Организовање музејске изложбе у школи 
•Прављење презентација о историјским темама 
•Истраживање предузетничке културе кроз историју и 
анализирање чувених предузетника и њиховог начина 
рада 
•Анализа посебних тема у вези са запошљавањем и 
тржиштем рада и њиховим утицајем на друштвено-
економску ситуацију у локалној заједници и држави 

(полазници 
прикупљају доказе 
својих 
постигнућа), 
традиционални 
испити. 

Разво
ј 

коме
рција
лног 
прои
звода
/услу

ге 

7 

–осмишљавање 
производа/услуге 
односно, асортимана 
производа/услуга у циљу 
задовољења 
одговарајућих потреба 
потрошача; 
–истраживање тржишта 
понуде и тражње за 
истим и/или сличним 
производима; 
–формирање цене 
коштања и продајне 
цене; 
–паковање, означавање и 
етикетирање; 
–пласман и продаја; 
–промоција;  
–квалитет 
производа/услуге и 
хигијенско-безбедоносни 
аспекти. 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

О3.ПД.1.2.1. Самостално долази до информација о запошљавању.  
О3.ПД.1.2.2. Предвиђа поступке које је потребно предузети да би дошао до запослења. 
 О3.ПД.1.2.3. Саставља једноставну радну биографију као и пријаву на конкурс за радно место.  
О3.ПД.1.2.4. У радној биографији истиче своје особине или вештине, знања и умења која га препоручују за тај посао.  
О3.ПД.1.2.5. Понаша се у складу са основама пословне културе и комуникације. 
 О3.ПД.1.2.6. Разматра и процењује основне одредбе уговора, споразума или анекса које потписује. 
О3.ПД.1.3.1. Користи кључне елементе СВОТ анализе у проверaвaњу услова и могућности за остваривање пословне идеје.  
О3.ПД.1.3.2. Бира производе или услуге који ће му донети предност у односу на конкуренцију.  
О3.ПД.1.3.3. Одређује цену производа који продаје или услуге коју пружа у односу на конкуренцију, разликује појмове понуда и потражња, фиксни и варијабилни трошкови. 
О3.ПД.1.3.4. Израђује једноставан рекламни материјал за свој производ.  
О3.ПД.1.3.5. Примењује принципе пословног кодекса и прилагођава се пожељним облицима тржишног понашања.  
О3.ПД.1.3.6. Процењује оправданост улагања за покретање сопственог бизниса.  
О3.ПД.1.3.7. Тражи помоћ у изради пословног плана за одабрану пословну идеју и информације о изворима финансирања од институција које су за то надлежне 

Средњи ниво У ООО нема стандарда за средњи ниво 

Напредни ниво У ООО нема стандарда за напредни ниво 
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Предмет: Одговорно живљење у грађанском друштву 
ООО 

Циклус. трећи циклус Годишњи фонд часова: 50+10* 

Об
ла
ст/
Те
ма 

 

Трај. 
прогр.(б
р.часов
а) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1.
 П

ор
од

иц
а 

ка
о 

си
ст

ем
 

10 
часова 

(5 
блокова) 

Циљ наставе предмета Одговорно живљење 
у грађанском друштву је да оспособи 
одраслог за одговоран, компетентан, 
квалитетан и активан живот и рад у 
грађанском друштву који се заснива на 
принципима толеранције и поштовања 
људских права и слобода. 
 
– препознаје породицу као систем завистан 
од окружења и променљив у различитим 
фазама породичног развоја; 
– препознаје повезаност брачних и 
родитељских улога у породичном 
функционисању; 
– решавање проблема; 
– социјалне интеракције и сарадња са 
другима; 
– здравствене компетенције; 
– иницијативност и предузетништво; 
– културна свест, мултикултуралност и 
креативност 

1.1.Моја породица:снаге и слабости 
1.2.Породични систем 
1.3.Модели организације породичног 
живота 
1.4. Породични циклуси 
1.5.Функционални и дисфункционални 
породични обрасци 

 

Корелација: српски језик, 
енглески језик, математика, 
ликовно, музичко, физичко, од 
играчке до рачунара 

 

 

 

Начин развоја 
међупредметних компетенција 

 

 

 

Ученички пројекти  - 
проблемски и истраживачки 
усмерена настава 

Уважавање иницијативе ученика 
у процесу учења и његове 
унутрашње мотивације и тиме 
стављање ученика у позицију 
субјекта, а не објекта, тј. главног 
носиоца процеса образовања. 
 
 
 
Лични планови учења 

Ученици су охрабрени и 
подстакнути да самостално уче и 
сходно томе праве лични план 
учења.  
 
 
 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз 
разноврсне активности у малој 
групи које су усмерене на 
постизање заједничког циља, 

Индивидуални 
рад, искуствено 
учење, рад у 
пару, рад у 
групи, 
истраживачки 
рад, вербална 
метода, 
демонстративн
а, учење 
откривањем, 
фронтални  

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 
истраживање, 
читање, писање 

Ангажованос
т полазника, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 

2.
У

на
пр

еђ
ењ

е 
кв

ал
ит

ет
а 

ж
ив

от
а 

и 
ро

ди
те

љ
ст

ва
 

15 + 5 
часова 

(9 
блокова) 

 
– препознаје како је задовољавање потреба 
деце начин васпитања, пружање подршке 
учењу, образовању, одрастању и 
осамостаљивању; 
– препознаје различите васпитне стилове и 
њихове последице на дечји развој; 
– препознаје типове родитељског 
ауторитета и њихов утицај на однос 
родитељ-дете; 
– решавање проблема; 
– социјалне интеракције и сарадња са 
другима; 
– здравствене компетенције; 
– иницијативност и предузетништво; 
– културна свест, мултикултуралност и 
креативност 

2.1.Партнерско родитељство 
2.2.Васпитање и васпитни стилови 
2.3.Родитељска моћ,награде и казне 
2.4.Родитељска моћ-препознајмо грешке 
кажњавања 
2.5.Дечије потребе и начин њиховог 
задовољавања 
2.6.Школски успеси и неуспеси 
2.7.Однос родитељ-дете,неизбежни сукоби 
2.8.Неизбежни сукоби:могући исходи 
2.5.Сарадња са центром за социјални рад и 
Црвеним крстом 

Индивидуални 
рад, искуствено 
учење, рад у 
пару, рад у 
групи, 
истраживачки 
рад, вербална 
метода, 
демонстративн
а, учење 
откривањем, 
фронтални  

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 
истраживање, 
читање, писање 

Ангажованос
т полазника, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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3.
Ф

ун
кц

ио
ни

са
њ

е 
ре

пу
бл

ич
ке

 
вл

ас
ти

 и
 л

ок
ал

не
 за

је
дн

иц
е 

12 + 5 
часова 

(7 
блокова) 

– препознаје структуру републичке и 
локалне власти и идентификује 
надлежности локалне самоуправе; 
– идентификује послове којима се бави 
општина; 
– разликује основне врсте и могуће 
доприносе удружења на локалном нивоу; 
– језичка писменост; 
– социјалне интеракције и сарадња са 
другима; 
– грађанска одговорност у/за демократију 
– иницијативност и предузетништво; 
– културна свест, мултикултуралност и 
креативност 

3.1.Карактеристике и функције републичке 
власти и локалне заједнице 
3.2. Структура републичке и локалне 
власти 
3.3 Надлежности локалне самоуправе-
послови којима се општина бави 
3.4. Организација грађана 
3.5.Грађанска иницијатива 
3.6. Грађански активизам 
3.7. Посета општини 

представља ефикасно средство 
за постизање академских и 
социјалних постигнућа. 
 
 
 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања 
природних појава омогућава 
ученицима да их детаљно 
упознају и истраже, као и да 
провере постојеће идеје и усвоје 
нове чињенице и научно 
размишљање. Експеримент 
развија способност посматрања 
и уочавања, развој логичног 
мишљења (анализа, синтеза, 
апстракција, генерализација), 
повезивање теорије са праксом. 
 
 
 
Практично искуство 

Ученици зависно од својих 
интересовања и склоности стичу 
способност практичне примене 
знања и вештина стечених у 
школи. 

Индивидуални 
рад, искуствено 
учење, рад у 
пару, рад у 
групи, 
истраживачки 
рад, вербална 
метода, 
демонстративн
а, учење 
откривањем, 
фронтални  

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 
истраживање, 
читање, писање 

Ангажованос
т полазника, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 

4.
Ев

ро
пс

ка
 у

ни
ја

 и
 п

ро
це

с 
ев

ро
пс

ки
х 

ин
те

гр
ац

иј
а 

12 
часова 

(6 
блокова) 

– препознаје значај и улогу грађанске 
иницијативе и активизма у побољшању 
– живота на локалном нивоу и планира 
локалну акцију; 
– образложи предности и ризике 
интеграције Републике Србије у ЕУ; 
– користи европске вредности приликом 
доношења одлука, приликом процењивања 
понашања појединаца и група; 
– језичка писменост; 
– дигитална писменост; 
– социјалне интеракције и сарадња са 
другима; 
– грађанска одговорност у/за демократију; 
– иницијативност и предузетништво; 
– културна свест, мултикултуралност и 
креативност 

4.1Настанак,развој и органи ЕУ 
4.2.Права и одговорности,обавезе и 
могућности,Европски дневник и симболи 
ЕУ 
4.3.Слобода 
кретања,путовања,запослења,школовања у 
ЕУ 
4.4.Процес придруживања ЕУ 
4.5.Предности и мане стандардизације 
квалитета 
4.6.Митови о ЕУ и слике,карикатуре и 
зашто у ЕУ 

Индивидуални 
рад, искуствено 
учење, рад у 
пару, рад у 
групи, 
истраживачки 
рад, вербална 
метода, 
демонстративн
а, учење 
откривањем, 
фронтални  

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 
истраживање, 
читање, писање 

Ангажованос
т полазника, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 

О
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А
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Т
А
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Д

А
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Основни ниво 

1. Област ГРАЂАНСКО ОБРАЗОВАЊЕ 
О3.ОЖ.1.1.1. Наводи права и одговорности које има као грађанин. 
О3.ОЖ.1.1.2. Својим понашањем и поступцима показује да уважава и поштује права других. 
О3.ОЖ.1.1.3. Препознаје различите облике нетолеранције, насиља, дискриминације и предрасуда у сопственом и понашању других. 
О3.ОЖ.1.1.4. У ситуацијама насиља, дискриминације, нетолерантности и изражавања предрасуда, испољава понашања и ставове којима доприноси њиховом сузбијању. 
О3.ОЖ.1.1.5. Правовремено проналази потребне информације на различите начине и на одговарајућим местима. 
О3.ОЖ.1.1.6. Одговорно користи приватне и јавне информације у приватној и јавној комуникацији. 
О3.ОЖ.1.1.7. Користи услуге локалне самоуправе. 
О3.ОЖ.1.1.8. У решавању заједничких проблема показује иницијативу и удружује се са другим грађанима. 
О3.ОЖ.1.1.9. При доношењу одлука примењује европске вредности. 
2. Област ОДГОВОРНО ЖИВЉЕЊЕ 
О3.ОЖ.1.2.1. Разликује основне породичне подсистеме по структури чланова и њиховим улогама. 
О3.ОЖ.1.2.2. Процењује које дисфункционалне обрасце породице треба мењати. 
О3.ОЖ.1.2.3. Повезује задатке породице са брачним односно родитељским улогама. 
О3.ОЖ.1.2.4. Повезује начин задовољавања дечјих потреба са васпитањем. 
О3.ОЖ.1.2.5. Разликује три основна васпитна стила. 
О3.ОЖ.1.2.6. Повезују квалитет односа родитељ–дете и тип родитељског ауторитета. 
О3.ОЖ.1.2.7. Примењује правила формалне комуникације у адекватним ситуацијама. 
О3.ОЖ.1.2.8. Разликује ситуације у којима се користи формална/неформална комуникација. 
О3.ОЖ.1.2.9. Избегава наређивање, претњу и осуђивање у свакодневној ситуацији. 
О3.ОЖ.1.2.10. Решава конфликт тако што тражи обострано прихватљива решења. 

Средњи ниво  
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Напредни ниво 

1. Област ГРАЂАНСКО ОБРАЗОВАЊЕ 
О3.ОЖ.2.1.1. Разликује облике остваривања и кршења људских права. 
О3.ОЖ.2.1.2. Идентификује узроке и могуће последице различитих врста нетолеранције, насиља, дискриминације и предрасуда. 
О3.ОЖ.2.1.3. Проверава веродостојност информација. 
О3.ОЖ.2.1.4. Разликује надлежности републичке и локалне власти. 
О3.ОЖ.2.1.5. Разликује законодавну од извршне власти. 
О3.ОЖ.2.1.6. Уме да наведе принципе на којима почива Европска унија. 
2. Област ОДГОВОРНО ЖИВЉЕЊЕ 
О3.ОЖ.2.2.1. Повезује фазе породичног развоја и задатке породице у тој фази. 
О3.ОЖ.2.2.2. Примењује стратегије којима се постижу позитивни васпитни ефекти 

*Часови који се остварују у сарадњи са социјалним партнерима у јединици локалне самоуправе 
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Предмет: Примењене природне науке ООО Циклус. трећи циклус Годишњи фонд часова: 50 часова 

Об
ла
ст/
Те
ма 

 

Трај. 
прогр.
(бр.ча
сова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ  САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ 
АКТИВНОСТИ ( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТ. 
СРЕДСТ. АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

К
У

Ћ
А

 и
 О

К
О

 К
У

Ћ
Е 

18 
часова 

Полазник: 
-је оспособљен да економично, 
здраво и функционално планира 
или учествује у планирању 
изградње неког грађевинског 
објекта, -уме да адекватно 
(економично, здраво и безбедно) 
планира употребу различитих  
материјала за зидање грађевинског 
објекта, -уме да адекватно планира 
употребу  различитих врста 
изолационих супстанци (зидних, 
подних и кровних), -је оспособљен 
да адекватно рукује са вишковима 
употребљеног грађевинског 
материјала, -уме да адекватно и 
економично планира употребу 
различитих енергената, -уме да 
адекватно рукује са гасовитим 
горивима која се користе у 
домаћинству, -уме да адекватно 
(здраво, безбедно и економично) 
планира послове око водовода и 
канализације у условима у којима 
живи и ради, -је оспособљен да 
адекватно (здраво, безбедно и 
економично) складишти, чува и 
рециклира индустријски и кућни 
отпад (уља, масти, киселине, 
пластика, расхладне течности, 
електролити, био-материјали) у 
условима у којима живи и ради 
-је оспособљен да адекватно 
заштити премете који га окружују 
(коришћењем заштитних боја, 
лакова итд.)  
Полазник је оспособљен да: 
-адекватно (здраво, економично, 
безбедно) рукује кућним 
електричним инсталацијама, -
безбедно користи осигураче у 
струјној инсталацији 
-безбедно користи продужне 
каблове 
-адекватно (здраво, економично, 
безбедно) рукује електричним 
апаратима и машинама користи 
техничко упутство које се тиче 
кућних електричних апарата 

Стари материјали за зидање кућа  
- малтер, хемијски састав, хемијски процес за 
добијање; - цигла, хемијски састав, добијање, 
хемијска својства; 
- гипс, хемијски састав, добијање, хемијска 
својства.  
Новији материјали за куће  
- цемент и бетон: Како се бетон прави и користи? 
Својства бетона. Како се индустријски добија 
цемент, како се користи и која су му својства? - 
изолационе супстанце: катрани, стиропор, 
хемијски састав, добијање, хемијска својства, 
безбедно облоге као изолације: хемијски састав, 
хемијска и физичка својства која коришћење. 
Фасадне омогућују да се користе за изолацију, 
био-материјали за изолацију (трска, слама...); -
нови материјали за кровне покривке: хемијски 
састав, хемијска и физичка својства која 
омогућују да се користе као кровна покривка, 
безбедно коришћење. 
Живот у кући 

- боје и лакови, разређивачи, фирниси и 
растварачи за ове супстанце; 
-боје и пигменти: хемијски састав, хемијска и 
физичка својства, безбедно  коришћење; 
-разређивачи: хемијски састав, хемијски процес 
у коме се користе, безбедно коришћење; -фарбе, 
лакови: хемијски састав, сличности и разлике, 
добијање, безбедно коришћење; -грејање: гас, 
лож-уље, мазут, угаљ и дрво као горива за 
грејање куће зими, хемијски састав, процес 
сагоревања, безбедно коришћење, калоријске 
вредности појединих горива; гас, бензини и 
дизел-уља као горива за моторе, хемијски 
састав, процес сагоревања, безбедно 
коришћење; 
-водовод: вода за пиће, техничка вода, 
сличности и разлике у хемијском саставу, 
добијање чисте воде за пиће, постројења за 
прераду воде за пиће, цеви за водовод, 
хемикалије за „третман” воде;  
- канализација: функционисање, септичке јаме, 
колекторске канализационе цеви и постројења 
за прераду отпадних вода; 
-електрична инсталацији. струја и кућни 
апарати: електрична струја, монофазна и 
(наизменична) електрична струја – природа и 
настајање, дневна и ноћна струја, функција 
осигурача. 

Језичка писменост. Предмет ППН 
обухвата специфичне термине свих 
природних наука тј. научну терминологија 
којом полазници богате свој речник. 
Основе научне писмености. Чињенице, 
појмови, принципи, теорије и закони у 
области свих природних наука, као и 
методе којима се формира знање о њима, с 
једне стране одсликавају природу науке, а 
с друге, представљају основу за 
разумевање окружења, доношење одлука 
и извођење активности у свакодневном 
животу и професионалној делатности. 
Дигитална писменост. Учење хемије се 
ослања на изворе информација у 
електронском виду. Управљање 
сопственим учењем. Учењем ППН 
развијају се опште вештине анализирања 
садржаја, уочавања и издвајања битног, 
повезивања са претходно ученим 
градивом из хемије, физике, биологије, са 
свакодневним животом, коришћење 
различитих извора информација, 
расподела времена за различите 
активности. Решавање проблема. 
Учењем хемије полазници се 
оспособљавају да стечено знање 
примењују у решавању свакодневних 
проблема у раду са супстанцама. 
Социјалне интеракције и сарадња са 
другима. Резултати до којих се дође у 
индивидуалном или групном 
експерименталном раду или коришћењем 
различитих извора информација, могу се 
делити са другима у циљу формулисања 
објашњења, или извођења закључака. 
Полазници формирају знање на основу 
кога могу аргументовано дискутовати. 
Грађанска одговорност у/за 
демократију. Кроз наставу ППН се 
формира знање које се може користити за 
разматрање битних питањапроблема 
савременог друштва у области хране, 
здравља, енергије, материјала и екологије. 
Здравствене компетенције. Кроз наставу 
ППН  ствара се основа за бригу о 
сопственом здрављу и здрављу породице. 
Еколошке компетенције. Знање о 

дијалошка, 
монолошка, 
фронтални, 
групни 

књига, 
свеска, 
практикум, 
презентаци
је,табла,кр
еда 

извођење 
закључака, 
цртање, решавање 
задатака 

ангажованост 
ученика, 
заинтересова
ност за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада и 
белешке, 
посматрање, 
тестови     
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15 
часова 

Полазник је оспособљен да 
адекватно узгаја биљке за исхрану 
- да направи план узгоја неке 
културе биљака за исхрану 
- да планира предуслове који су 
неопходни за правилан узгој 
биљака за исхрану 
- да безбедно користи средства за 
заштиту биља од штеточина 
- да се адекватно понаша са  
амбалажом у којој се чувају 
средства за заштиту биља 
(пестициди) 
Полазник је оспособљен да 
адекватно узгаја животиње за 
исхрану  
-да планира предуслове који су 
неопходни за правилан узгој 
животиња за исхрану 
-да адекватно (храни и негује) 
домаће животиње 
-уме да адекватно здравствено 
заштити домаће животиње у 
редовним условима живљења 
-да безбедно користи средства за 
здравствену заштиту домаћих 
животиња у редовним условима 
живљења 
-да се адекватно понаша са  
амбалажом у којој се чувају 
средства за здравствену заштиту 
домаћих животиња 
Полазник је оспособљен да здраво и 
економично припрема храну  
Полазник је оспособљен да здраво и 
безбедно чува различите врсте 
храна 
Полазник уме да правилно 
конзервира зимницу 
 

Производња хране 

-гајење биљака и заштита биљака, ратарство – 
њива, башта, воћњак; 
-орање – функција; ђубрење – хемијски састав, 
функција – хемијски процеси који се постижу 
ђубрењем, прихрањивање биљака – сврха, 
хемијска природа прихрањивања; заштита од 
„штеточина” – смисао, хемијска природа овог 
поступка; сличности и разлике међу појмовима 
ђубрење, прихрањивање и заштита; безбедна 
употреба хемијских супстанци; 
-гајење и заштита животиња: сточарство; 
-исхрана и здравствена заштита стоке, сточни и 
живински концентрати, биолошки и хемијски 
састав, сврха и смисао употребе, ризици и 
безбедно коришћење; 
- вакцине, биолошки и хемијски састав и 
принципи деловања, сврха и смисао употребе, 
ризици и безбедно коришћење. 
Чување (конзервирање) хране 

-појам конзервирања и разлози конзервирања, 
биолошки смисао, хемијска и биолошка 
природа овог процеса, старе процедуре у 
домаћинствима, основни поступци; 
-чување хране: загревање хране, дехидратација 
(сушење), инактивација ниском температуром 
(на пример, смрзавање), осмотска инхибиција 
(додатак већих количина соли или шећера у 
концентрацијама које су неповољне по 
микроорганизме), спречавање развоја 
микроорганизама (МО) њиховим тровањем 
(димљењем, употребом угљен-диоксида, 
алкохола итд.), мењањем киселости раствора, 
оксидацијом или озонизацијом; 
-биолошки смисао, хемијска и биолошка 
природа овог процеса, микроорганизми, 
практична употреба.  
Припрема хране 

-Како људски организам обезбеђује себи 
потребну енергију? Основни састојци хране и 
молекули који улазе у састав појединих врста 
хране: масти, угљени хидрати, протеини, појам, 
сличности и разлике у хемијском саставу; 
-Како људски организам обезбеђује себи 
потребне градивне молекуле? Основни састојци 
хране и молекули који улазе у састав појединих 
врста хране: масти, угљени хидрати, протеини, 
витамини, минерали – појам, сличности и 
разлике у хемијском саставу; 
-припрема хране у савременим условима, 
термичка обрада (кување, печење и пржење) 
хране, појмови, сличности и разлике, биолошки, 
физички или хемијски процеси који се 
дешавају, управљање процесом, практичне 
користи, физичке и хемијске промене састојака 
хране током обраде, промене у структурама 
ткива која се обрађују и молекулима протеина, 
масти, угљених хидрата, витамина и минерала 
који чине та ткива. 

практичним аспектима природних наука је 
основ за предузимање потребних 
активности за очување животне средине, 
од правилног одлагања отпада, до 
предузимања акција чишћења. 

дијалошка, 
монолошка, 
фронтални, 
групни 

књига, 
свеска, 
практикум, 
презентаци
је,табла,кр
еда 

извођење 
закључака, 
цртање, решавање 
задатака 

ангажованост 
ученика, 
заинтересова
ност за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада и 
белешке, 
посматрање, 
тестови     
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17 
часова 

По завршетку основног образовања 
полазник/ца ће умети да: 

• критички размишља о 
појавама и стварима које 
се догађају у окружењу 

• управља догађајима и 
пословима од важности 
за свакодневни живот 

• се понаша безбедно по 
себе и околину приликом 
употребе различитих 
техничких ствари или 
процедура  

• примењује знања од 
критичне важности за 
квалитет и поштовање 
потребних стандарда у 
обављању различитих 
послова  

• практикује основно 
еколошко понашање  

Полазник је оспособљен да: 
• примењује принципе 

хигијенског и здравог 
живота 

• заштити себе и ближње 
од инсеката и глодара 
који могу бити 
преносиоци заразних 
болести  

• се адекватно чува од  
микроорганизама као 
узрочника болести 

• заштити своје здравље и 
здравље других 
применом основног 
хигијенског понашања 

• да поштује основне 
процедуре примарне и 
секундарне здравствене 
заштите 

 

Како смо грађени и како функционишемо? 

-Ћелија је изграђена од молекула. Како ћелије 
изгледају и од чега су „саздане”? 
-Како се исказује суштина живота? Како ћелије 
функционишу? 
- Како је изграђен наш организам? Како 
удружене ћелије функционишу? 
- Како изгледају ћелије бактерија, квасаца, 
гљивица и честице вируса?   
 Појам, сличности и разлике. 
-Како изгледају и како „живе” вируси? 
Микроорганизми као узрочници   болести, 
најчешћи узрочници болести људи. 
Шта је здравље и како се здравље губи? 

-урођене болести, тумори, заразне болести; 
- основни хигијенски принципи у заштити 
здравља; 
- вакцине и серуми, појам, хемијска и биолошка 
природа деловања, сврха и смисао употребе, 
ризици и безбедно коришћење;  
-Како се лечимо? Антибиотици, остале 
супстанце којима се лечимо, појам, хемијска и 
биолошка природа деловања, сврха и смисао 
употребе, ризици и безбедно коришћење.  
Како се бранимо од непожељних врста 
животиња ? 

-ваши, буве и други инсекти штетни за човека и 
отрови за инсекте; 
-средства за дезинсекцију (ДДТ) и отрови за 
инсекте, појам, хемијска и биолошка природа 
деловања, сврха и смисао употребе, ризици и 
безбедно коришћење; 
- штеточине (глодари који угрожавају човека);  
- средства за дератизацију (мишомор) и отрови 
за животиње, појам, хемијска и биолошка 
природа деловања, сврха и смисао употребе, 
ризици и безбедно коришћење.  
Кућна хигијена 

-хемијска средства за кућну хигијену: киселине, 
соне и варикине, прашкови, сапуни, пасте за 
зубе, шампони, избељивачи, освеживачи, 
дезодоранси, парфеми, креме; 
- природне супстанце које су се некад 
користиле и садашњи индустријски производи, 
ризици и безбедно коришћење.  
 

 

дијалошка, 
монолошка, 
фронтални, 
групни 

књига, 
свеска, 
практикум, 
презентаци
је,табла,кр
еда 

извођење 
закључака, 
цртање, решавање 
задатака 

ангажованост 
ученика, 
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ност за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада и 
белешке, 
посматрање, 
тестови     
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Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

ППН. 1.1.1. уме да адекватно (економично, здраво и безбедно) планира употребу различитих  материјала за зидање грађевинског објекта 
ППН. 1.3.1. уме да адекватно планира употребу  различитих врста изолационих супстанци (зидних, подних и кровних) 
ППН. 1.4.1. је оспособљен да адекватно рукује са вишковима употребљеног грађевинског материјала   
ППН. 1.5.1. уме да адекватно и економично планира употребу различитих енергената 
ППН. 1.6.1. уме да адекватно рукује са гасовитим горивима која се користе у домаћинству 
ППН. 1.7.1. уме да адекватно (здраво, безбедно и економично) планира послове око водовода и канализације у условима у којима живи и ради 
ППН. 1.8.1. је оспособљен да адекватно (здраво, безбедно и економично) складишти, чува и рециклира индустријски и кућни отпад (уља, масти, киселине, пластика, 
расхладне течности, електролити, био-материјали) у условима у којима живи и ради 
ППН. 1.9.1. је оспособљен да адекватно заштити премете који га окружују (коришћењем заштитних боја, лакова итд.)  
ППН. 1.10.1. адекватно (здраво, економично, безбедно) рукује кућним електричним инсталацијама 
ППН. 1.11.1. безбедно користи осигураче у струјној инсталацији 
ППН. 1.12.1. безбедно користи продужне каблове 
ППН. 1.13.1. адекватно (здраво, економично, безбедно) рукује електричним апаратима и машинама 
ППН. 1.14.1. правилно користи техничко упутство које се тиче кућних електричних апарата 
ППН.2.1.1. да направи план узгоја неке културе биљака за исхрану 
ППН.2.2.1. да планира предуслове који су неопходни за правилан узгој биљака за исхрану 
ППН.2.3.1. да безбедно користи средства за заштиту биља од штеточина 
ППН.2.4.1. да се адекватно понаша (придржава правила) са  амбалажом у којој се чувају средства за заштиту биља (пестициди) 
ППН.2.5.1. да планира предуслове који су неопходни за правилан узгој животиња за исхрану 
ППН.2.6.1. да адекватно (храни и негује) домаће животиње 
ППН.2.7.1. да уме да адекватно здравствено заштити домаће животиње у редовним условима живљења 
ППН.2.8.1. да безбедно користи средства за здравствену заштиту домаћих животиња у редовним условима живљења 
ППН.2.9.1. да се адекватно понаша са  амбалажом у којој се чувају средства за здравствену заштиту домаћих животиња 
ППН.2.10.1. да здраво и економично припрема храну  
ППН.2.11.1. да здраво и безбедно чува различите врсте храна 
ППН.2.12.1. да правилно конзервира зимницу 
ППН. 3.1.1. примењује принципе хигијенског и здравог живота 
ППН. 3.2.1. уме да адекватно заштити себе и ближње од инсеката и глодара који могу бити преносиоци заразних болести  
ППН. 3.3.1. уме да се адекватно чува од  микроорганизама као узрочника болести 
ППН. 3.4.1 уме да поштује основне процедуре примарне и секундарне здравствене заштите 

Средњи ниво ------------------------------------------------------------------------------- 

Напредни ниво 

ППН. 1.1.2. да економично, здраво и функционално планира или учествује у планирању изградње неког грађевинског објекта. 
ППН. 1.2.2. да даје научно објашњење различите природе и применљивости различитих изолационих материјала. 
ППН. 1.3.2. да даје научно објашњење зашто је потребан различит приступ  при руковању  вишковима употребљеног грађевинског материјала   
ППН. 1.4.2. да даје научно објашњење зашто је потребан одређени приступ за складиштење, чување и рециклирање индустријског и кућног отпада   
ППН. 1.5.2. да даје научно објашњење процеса који је у основи заштите предмета из окружења (употреба заштитних боја и лакова) 
ППН. 1.6.2. да даје научно објашњење безбедног руковања електричним инсталацијма 
ППН. 2.1.2. уме да да научно објашњење зашто су потребни одговарајући предуслови за узгој одређених биљих култура за исхрану. 
ППН. 2.2.2. уме да да научно објашњење зашто су потребни одговарајући предуслови за узгој одређених животиња за исхрану 
 ППН. 2.3.2. уме да да научно објашњење зашто су потребно поштовати правила са амбалажом у којој се чувају средства за здравствену заштиту домаћих животиња и 

заштиту биљака 
ППН. 2.4.2. уме да да научно објашњење шта је  здрава и економична припрема хране 
ППН. 2.5.2. уме да да научно објашњење шта је  здраво и безбедно чување различитих  врста хране 
ППН. 2.6.2. уме да да научно објашњење шта је  правилно конзервирање зимнице. 
ППН. 3.1.2. уме да објасни принципе хигијенског и здравог живота 
ППН. 3.2.2. уме да да научно објашњење како су инсекти и глодари преносиоци болести и како делује заштита  од њих. 
ППН. 3.3.2. уме да да научно објашњење како су микроорганизми узрочници болести. 
ППН.3.4.2. уме да да научно објашњење како се превентивно чува од болести, који су принципи лечења и шта је рехабилитација за поједине болести 
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Предмет: Српски језик, допунска настава Циклус: трећи циклус Фонд 28 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА 
/начин  развоја   
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

В
еш

ти
на

 ч
ит

ањ
а 

и 
ра

зу
м

ев
ањ

е 
пр

оч
ит

ан
ог
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– користи оба писма (ћириличко и 
латиничко); 

– разликује уметнички од 
информативног и неуметничког 
текста;  

– на једноставним примерима 
препознаје различите функционалне 
стилове (разговорни и 
књижевноуметнички стил);  

– чита једноставне легенде, табеле, 
дијаграме и графиконе; 

– у једноставном информативном 
тексту разликује битно од небитног; 

 
 

– читање и казивање по улогама; 
– читање „с оловком у руци” – подвлачење, 

обележавање, записивање;   
– на једноставним примерима препознавање 

функционалних стилова; 
– „летимично” читање познатог текста ради 

налажења одређене информације (одабрани 
текстови из часописа: Храна као лек, Здрав 
живот, Моја беба, Родитељ – дете, Свет 
компјутерa, Ауто свет, Политикин Магазин...); 
 
 

Математика – читање 
текстуалних задатака 
са разумевањем 

Дијалошка, 
фронтална, рад 
у групи, 
индивидуализа
ција, панои, …. 

Књиге, свеске, 
тестови, 
часописи,…. 

Усмено и 
писмено 
изражавање, 
решавање 
задатака, 
читање текстова 
и тумачење 
истих. 

Заинтересова
ност, 
белешке, 
тестови. 

П
ис

ан
о 

из
ра

ж
ав

ањ
е 
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– запише једноставну информацију 
користећи оба писма; 

– напише разумљиву, граматички 
исправну реченицу; 

– преприча једноставан текст; 
– користи основне жанрове писане 

комуникације: састави писмо, попуни 
образац, захтев, напише молбу, 
жалбу, изјаву, CV; 
 

 

– састављање једноставног експозиторног, 
наративног и дескриптивног текста и 
организовање у смисаоне целине (уводни, 
средишњи и завршни део текста); 

– правилно попуњавање обрасца у пошти, 
подношење захтева (на пример, за увођење 
телефона); 

– правилно састављање молбе за конкурс за радно 
место; 

– писање биографије (СV), избор података; 
 

 

Енглески језик – 
писање назива улиц 
Историја – писање 
година, векова 

Дијалошка, 
фронтална, рад 
у групи, 
индивидуализа
ција, панои, …. 

Књиге, свеске, 
тестови, 
часописи,…. 

Усмено и 
писмено 
изражавање, 
решавање 
задатака, 
читање текстова 
и тумачење 
истих. 

Заинтересова
ност, 
белешке, 
тестови. 
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ж
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– примени основне књижевнојезичке 
норме у свакодневном говору; 

– начином говора искаже различите 
облике изражавања (дијалог, опис, 
нарација); 

– у расправи о теми или проблему 
користи аргументе, јасно износи свој 
став 

 

– препричавање текста по самостално сачињеном 
плану; 

– причање о стварним догађајима уз коришћење 
описивања, дијалога, приповедања; 
 
 
 

Предузетништво – 
интервју, разговор за 
посао 

Дијалошка, 
фронтална, рад 
у групи, 
индивидуализа
ција, панои, …. 

Књиге, свеске, 
тестови, 
часописи,…. 

Усмено и 
писмено 
изражавање, 
решавање 
задатака, 
читање текстова 
и тумачење 
истих. 

Заинтересова
ност, 
белешке, 
тестови. 
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– примени поделу речи на слогове; 
–  разликује основне граматичке 

категорије променљивих речи 
(именице и глаголе); 

–  правилно користи падеже; 
–  правилно употреби основне 

глаголске облике (садашње, будуће и 
прошло време) 

 

– појам вербалне и невербалне комуникације; 
– језик као основно, али не и једино, средство за 

споразумевање међу људима; 
– предности језика у односу на друга средства 

споразумевања; 
– значај језика за припаднике људске заједнице; 
– познавање основних лексичких односа: 

синонимије, антонимије, хомонимије; 
 

Енглески језик – 
писање бројева, датума 

Дијалошка, 
фронтална, рад 
у групи, 
индивидуализа
ција, панои, …. 

Књиге, свеске, 
тестови, 
часописи,…. 

Усмено и 
писмено 
изражавање, 
решавање 
задатака, 
читање текстова 
и тумачење 
истих. 

Заинтересова
ност, 
белешке, 
тестови. 
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– препозна типове књижевног 
стваралаштва (писану и народну 
књижевност); 

– уочава битне елементе 
књижевноуметничког текста: тему, 
време, место радње, књижевни лик; 

– именује најчешће стилске фигуре 
(епитет, поређење, ономатопеју). 

 

Избор текстова за читање и обраду  
– Б. Нушић: Сумњиво лице – одломак; 
 

 
   Тумачење текста 

– вођење (кроз креативне радионице)  одраслих да 
што самосталније приступе књижевном делу; 

– на изабраним конкретним примерима из 
уметничког текста са одраслима вежбати како да 
доживе садржај текста, да уживају у њему и да тај 
доживљај саопште својим речиma 
 

Физика – Никола 
Тесла „Моји изуми“, 
анализа дела  
Енглески језик – 
превод књижевног 
текста на српски језик 
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2. Област ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

О3.СЈ.1.2.1. Разликује књижевноуметнички и неуметнички текст и одређује сврху неуметничког текста. 
О3.СЈ.1.2.2. Проналази и издваја основне информације из текста; повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.). 
О3.СЈ.1.2.3. Чита једноставне легенде, табеле, дијаграме и графиконе. 
О3.СЈ.1.2.4. Разликује чињеницу од коментара, објективност од пристрасности и пропаганде на једноставним примерима. 
О3.СЈ.1.2.5. Проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или више њих (према датим критеријумима), у штампаном или у електронском облику (нпр. у новинама, у књизи, на 
интернету). 
О3.СЈ.1.2.6. Препознаје бирократски начин изражавања као непожељан. 
О3.СЈ.1.2.7. Уноси се у свет књижевноуметничког текста и тумачи га путем изражајног читања. 
 
3. Област ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

О3.СЈ.1.3.1. Користи оба писма дајући предност ћирилици. 
О3.СЈ.1.3.2. Примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним случајевима. 
О3.СЈ.1.3.3. Саставља разумљиву, граматички исправну реченицу. 
О3.СЈ.1.3.4. Записује једноставну информацију или белешку приликом слушања неког излагања. 
О3.СЈ.1.3.5. Саставља писмо, молбу и жалбу; попуњава различите обрасце и формуларе с којима се сусреће у свакодневном животу. 
О3.СЈ.1.3.6. Саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста). 
 
4. Област ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

О3.СЈ.1.4.1. Примењује књижевнојезичку норму у вези с гласовним алтернацијама. 
О3.СЈ.1.4.2. Одређује место реченичног акцента у једноставнијим примерима. 
О3.СЈ.1.4.3. Разликује врсте речи и основне граматичке категорије променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи. 
О3.СЈ.1.4.4. Гради реч према задатом значењу на основу постојећих творбених модела. 
О3.СЈ.1.4.5. Уочава синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску и комуникативну реченицу); именује врсте реченица према комуникативној функцији и по потврдности/одричности (потврдне и 
одричне). 
О3.СЈ.1.4.6. Правилно употребљава основне реченичне и синтагматске конструкције; употребљава основне напоредне конструкције. 
О3.СЈ.1.4.7. Правилно употребљава глаголске облике (презент, перфекат, футур, императив и потенцијал). 
О3.СЈ.1.4.8. Познаје основне лексичке појаве (једнозначност и вишезначност речи) и лексичке односе (синонимију, антонимију и хомонимију). 
03.СЈ.1.4.9. Зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној комуникацији (нпр. у школи, у медијима), као и оних у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.  
О3.СЈ.1.4.10. Разликује појмове књижевног и народног језика; разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за лични развој. 
О3.СЈ.1.4.11. Има изграђену језичку толеранцију и формирано мишљење о језику дискриминације и говору мржње као негативним појавама у друштву. 
 
5. Област КЊИЖЕВНОСТ 

О3.СЈ.1.5.1. Познаје обрађена књижевна дела (нпр. наслов дела, име аутора, садржину дела, ликове, уметничку вредност). 
О3.СЈ.1.5.2. Разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност). 
О3.СЈ.1.5.3. Разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму. 
О3.СЈ.1.5.4. Познаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарацију, дескрипцију и дијалог. 
О3.СЈ.1.5.5. Уочава битне елементе структуре књижевноуметничког текста као што су: тема, радња, време и место радње, књижевни лик. 
О3.СЈ.1.5.6. Способан је за естетски доживљај уметничког дела. 

С
ре

дњ
и 

ни
во
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На напредном нивоу полазник: 
– има навику да редовно чита; 
– тумачи и критички промишља текст; 
– саставља сложеније текстове, служећи се школским правописом; 
– има шира знања о српском књижевном језику. 
Следећи искази описују шта полазник зна и уме на напредном нивоу. 
 
2. Област ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

О3.СЈ.2.2.1. Износи своје мишљење о прочитаном тексту (процењује колико је текст информативан, јасан, одређује његове формалне одлике и сл.). 
О3.СЈ.2.2.2. Издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе против ње. 
О3.СЈ.2.2.3. Користи делове књиге: садржај, предговор, поговор, библиографију, регистар, фусноте, табеле и графиконе. 
О3.СЈ.2.2.4. Увиђа и критички просуђује карактере, поступке, ставове и поруке испољене у књижевноуметничком тексту. 
 
3. Област ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

О3.СЈ.2.3.1. Пише сажетак наративног и једноставног експозиторног текста. 
О3.СЈ.2.3.2. Саставља краћи аргументативни текст на задату тему и уме да га организује у шире смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста). 
О3.СЈ.2.3.3. Служи се школским правописом. 
 
4. Област ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

О3.СЈ.2.4.1. Користи терминологију у вези са врстама и подврстама речи и њиховим граматичким категоријама. 
О3.СЈ.2.4.2. Познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних предикатских реченица). 
О3.СЈ.2.4.3. Препознаје главна значења и функције глаголских облика. 
О3.СЈ.2.4.4. Одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени; схвата природу термина и важност терминологије. 
О3.СЈ.2.4.5. Служи се речницима (нпр. Речник српског језика, Речник страних речи и израза), приручницима и енциклопедијама. 
О3.СЈ.2.4.6. Зна којим се књижевним језиком служи; зна основне податке о развоју књижевног језика код Срба и разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за лични развој. 
 
5. Област КЊИЖЕВНОСТ 

О3.СЈ.2.5.1. Самостално чита и ужива у књижевноуметничком делу; развија читалачку радозналост и креативност у тумачењу књижевног дела. 
О3.СЈ.2.5.2. Одређује мотиве, идеје, карактеристике ликова (психолошке, социолошке и етичке) у књижевноуметничком тексту. 
О3.СЈ.2.5.3. Изражава своје мишљење о конкретном књижевноуметничком делу (осећањима, тематици, поступцима ликова, значајним појединостима, битнијим порукама) и аргументовано га 
образлаже.__ 
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Предмет: Математика допунска настава ООО Циклус: трећи циклус Фонд: 28 часова 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ  САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   
међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

А
лг

еб
ра

 и
 ф

ун
кц

иј
а 

 

ЦИЉ наставе математике у другом и 
трећем циклусу јесте да математички 
описмени одраслог да у свакодневном 
животу решава проблеме применом знања 
о бројевима и стекне вештину извођења 
једноставнијих прорачуна и анализа, и 
како би применом знања о разноврсним 
облицима линија, фигура и тела, њихових 
особина и односа боље разумео свет који 
га окружује и могао да га мења и 
прилагођава својим потребама. 
По завршетку основног образовања 
одрасли: 
–чита и записује различите врсте бројева 
(природне, целе, рационалне); 
–преводи децимални запис броја у 
разломак и обратно; 
–упоређује по величини целе бројеве и 
једноставније разломке; 
–рачуна једноставне бројевне изразе, 
користи калкулатор; 
–користи бројеве и бројевне изразе у 
једноставним реалним ситуацијама 
(користећи стечена основна знања); 
–процењује приближну вредност броја или 
израза у једноставним реалним 
ситуацијама; 
–примењује проценте у једноставним 
реалним ситуацијама; 
–примењује размеру и пропорцију у 
једноставним реалним ситуацијама; 
–рачуна степен датог броја; 
–уме да одреди положај тачке у 
координатном систему ако су дате 
координате и прочита координате дате 
тачке, и да то примени у једноставним 
реалним ситуацијама (географска карта, 
план града, биоскоп...); 
–уочава једноставну функционалну 
зависност података представљених 
табелом 
–чита податак са графикона, дијаграма или 
из табеле, и одређује минимум или 
максимум; 

Реални бројеви 
–скуп реалних бројева;  
–одређивање интервала коме припада дата 
величина, представљање на бројевној правој; 
–приближна вредност броја; 
–правилна примена закона комутације, 
асоцијације и дистрибуције 
 
Степен броја 
–појам степена; 
–рачунање степена чији је изложилац 
природан број 
 
Неке основне функције 
–одређивање положаја тачке у координатном 
систему; 
–уочавање једноставних функционалних 
зависности; 
–представљање једноставних функционалних 
зависности табеларно и графички 
 
Линеарне једначине и неједначине 
–појам непознате величине и једначине; 
–примена линеарних једначина у 
једноставним реалним ситуацијама 

 
 
 
С обзиром на то да 
математика развија 
нумеричку писменост, 
јасно је да се мора 
повезати са другим 
наставним областима. 
 
 
Стога је неопходно да 
наставник математике, у 
сарадњи са осталим 
колегама, креира примере 
за увежбавање 
математичких знања и 
вештина који ће бити у 
функцији разумевања 
наставних садржаја 
других предмета.  
 
 
Oбрадити податкe 
прикупљенe приликом 
извођења огледа на 
часовима природних 
наука (огледи из физике, 
хемије, биологије), или 
подаци релевантни за 
неку тему из друштвених 
наука (хронологија 
историјских догађаја, 
висине планина, дубине 
језера и мора, растојања 
између градова, дужине 
река, површине 
области...). За рад на 
оваквим задацима 
одрасли се могу 
организовати у групе које 
ће заједно обрадити 
задату тему, тако да се 
истовремено стиче 
вештина тимског рада.  
 

Пројектна 
настава, 
групни рад, 
тимски рад, 
рад у пару, 
експеримент, 
истраживање,  

Наставни 
листићи, 
плакати, 
рачунар, 
пројектор, 
креде, табла, 
материјал за 
полазнике 

Бројање и 
упоређивање  
решавање 
проблема, 
експеримент 
цртање, 
решавање 
задатака, 
процењивање, 
упоређивање 
 

Систематско и 
континуирано 
праћење 
активности на 
часовима, усмени 
одговори и задаци 
који се решавају на 
часу, али и 
активности у 
формулисању 
нових задатака или 
примера из 
свакодневног 
живота у којима 
препознаје примену 
наставног садржаја, 
учешће у 
реализацији 
пројеката, 
мотивисаност, 
сарадња 

О
бр

ад
а 

по
да

та
ка

 

 

Графички приказ 
–увод у графичку презентацију података; 
–читање података представљених у облику 
табеле, дијаграма, графикона, круга; 
–прикупљање и представљање података у 
прегледном облику (табела, графикон, круг, 
дијаграм); 
–обрада прикупљених података по једном 
критеријуму – минимум или максимум; 
–израчунавање задатог процента неке 
величине; 
–примена пропорције у једноставним 
реалним ситуацијама; 
 
Мерење 
–коришћење одговарајућих јединица за 
мерење дужине, површине, запремине, масе и 
времена; претварање веће јединице у мању 

Пројектна 
настава, 
групни рад, 
тимски рад, 
рад у пару, 
експеримент, 
истраживање,  

Наставни 
листићи, 
плакати, 
рачунар, 
пројектор, 
креде, табла, 
материјал за 
полазнике 

Бројање и 
упоређивање  
решавање 
проблема, 

Систематско и 
континуирано 
праћење 
активности на 
часовима, усмени 
одговори и задаци 
који се решавају на 
часу, али и 
активности у 
формулисању 
нових задатака или 
примера из 
свакодневног 
живота у којима 
препознаје примену 
наставног садржаја, 
учешће у 
реализацији 
пројеката, 
мотивисаност, 
сарадња 
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ја
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у 

 

–решава једноставне проблеме који се 
своде на линеарне једначине са једном 
непознатом; 
–користи једначине у једноставним 
текстуалним задацима; 
–разликује дуж, полуправу, праву, раван и 
угао и уочава њихове моделе у реалним 
ситуацијама; 
–разликује неке врсте углова и користи 
степен као јединицу мере угла; 
–уочава моделе троугла у реалним 
ситуацијама и уме да их нацрта; разликује 
основне врсте троуглова, уме да 
идентификује основне елементе и израчуна 
обим и површину троугла; 
–уочава моделе квадратa и правоугаоникa 
у реалним ситуацијама и уме да их нацрта; 
уме да дефинише њихова својства и 
израчуна обим и површину; 
–препознаје круг и његове основне 
елементе, уме да га нацрта; уочава моделе 
круга у реалним ситуацијама; 
–уочава сличне фигуре; 
–уочава подударне фигуре; 
–уочава осно симетричне фигуре; 
–уочава моделе призме, пирамиде, купе, 
ваљка и лопте у реалним ситуацијама; 
–користи особине коцке и квадра; 
–рачуна површину и запремину коцке и 
квадра; 
–користи одговарајуће јединице за мерење 
дужине, површине, запремине, масе, 
времена и угла; 
–претвара већу јединицу у мању. 

Геометријска тела 
–препознавање призме, пирамиде, купе, 
ваљка и лопте; 
–елементи коцке и квадра: ивице, стране и 
темена; 
–површина и запремина коцке и квадра 

 
Коришћењем знања из 
предмета Дигитална 
писменост резултати 
обраде података у овим 
истраживањима могу се 
представити на рачунару 
табеларно или графички, 
а писањем пратећег текста 
вежба се и језичка 
писменост. Несумњиво је 
да ће оваквим начином 
остваривања програма из 
математике овладати и 
другим кључним 
компетенцијама.  
 
 
 

Пројектна 
настава, 
групни рад, 
тимски рад, 
рад у пару, 
експеримент, 
истраживање, 

Наставни 
листићи, 
плакати, 
рачунар, 
пројектор, 
креде, табла, 
материјал за 
полазнике 

Бројање и 
упоређивање  
решавање 
проблема, 

Систематско и 
континуирано 
праћење 
активности на 
часовима, усмени 
одговори и задаци 
који се решавају на 
часу, али и 
активности у 
формулисању 
нових задатака или 
примера из 
свакодневног 
живота у којима 
препознаје примену 
наставног садржаја, 
учешће у 
реализацији 
пројеката, 
мотивисаност, 
сарадња 

О
бр

аз
ов

ни
 с

та
нд

ар
ди

 

Основни ниво 

1. Област БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 
О3.МА.1.1.1. Чита и записује различите врсте бројева. 
О3.МА.1.1.2. Упоређује по величини бројеве истог облика. 
О3.МА.1.1.3. Користи бројеве и операције са њима у једноставним свакодневним ситуацијама. 
2. Област ГЕОМЕТРИЈА 
О3.МА.1.2.1. Уочава и разликује неке врсте углова, паралелне и нормалне праве; користи јединицу за мерење угла (степен). 
О3.МА.1.2.2. Користи особине троугла, квадрата и правоугаоника, рачуна њихове обиме и површине (када су непосредни подаци познати). 
О3.МА.1.2.3. Користи сличност, подударност и осну симетрију у једноставним ситуацијама. 
О3.МА.1.2.4. Користи особине коцке и квадра, рачуна њихову површину и запремину (када су непосредни подаци познати). 
3. Област АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ 
О3.МА.1.3.1. Израчунава степен датог броја. 
О3.МА.1.3.2. Примењује и решава једначине у једноставним реалним ситуацијама. 
4. Област МЕРЕЊЕ 
О3.МА.1.4.1. Употребљава одговарајуће јединице за мерење дужине, површине, запремине, масе и времена, претвара веће јединице дужине, масе и времена у мање. 
5. Област ОБРАДА ПОДАТАКА 
О3.МА.1.5.1. Одређује координате објекта у задатом систему или положај објекта на основу познатих координата. 
О3.МА.1.5.2. Користи податак са графикона, дијаграма или из табеле. 
О3.МА.1.5.3. Примењује размеру и проценте и одређује директно зависне величине. 

Средњи ниво  

Напредни ниво  
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Предмет: Енглески језик, допунска настава Циклус: трећи циклус Фонд: 28 час 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Ћ
ас

ка
њ

е 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Циљ наставе енглеског 
језика у трећем циклусу 
ООО је оспособљавање 
одраслог зa елементарну 
комуникацију у 
свакодневним ситуацијама 
коришћењем енглеског 
језика. 
 
 
 
 
По завршетку трећег 
циклуса одрасли ће бити у 
стању да: 
 
 
Рецептивне вештине 
(слушање и читање) 
 
1.разуме смисао 
једноставног текста и 
разговетног говора о 
блиским темама уколико 
садрже речи у честој 
употреби; 
2.проналази конкретне 
детаље и информације у 
једноставном тексту (на 
пример, у мејлу, јеловнику, 

Поздрављање и упознавање 

Ћаскање  

Корелација: српски језик језик, математика, дигитална 
писменост, предузетништво 
Начин развоја међупредметних компетенција 

Пројекти  - проблемски и истраживачки усмерена 
настава 

Уважавање иницијативе полазника у процесу учења и 
његове унутрашње мотивације и тиме стављање 
полазника у позицију субјекта, а не објекта, тј. главног 
носиоца процеса образовања. 
Пројектни задатак може бити индивидуални или групни, 
може обухватити рад у школи и код куће, може бити 
задат у склопу једног или више предмета. У сваком 
случају овај приступ омогућава: 
- Самостално учење и делање; 
- Свест о сопственим вештинама и интересовањима и 
њихов даљи развој; 
- Развој и преузимање одговорности за сопствено учење и 
делање; 
- Препознавање изазова и структурирање проблемских 
ситуација, као и развој креативних приступа решењима; 
- Развој комуникацијских и сарадничких вештина и 
компетенција сналажења у конфликтима; 
- Уочавање и планирање организационог аспекта посла. 
Лични планови учења 

Полазници су охрабрени и подстакнути да самостално 
уче и сходно томе праве лични план учења. Када прикупе 
одређено искуство, у следећем кораку важно је да им се 
пружи прилика да искусе и увежбају само-процену и 
вршњачку процену. Овакво искуство је неопходно за 
припрему за целоживотно учење и директно доприноси 
развоју компетенције учити како се учи. 
Групни и тимски рад 

Сарадничко учење, кроз разноврсне активности у малој 
групи које су усмерене на постизање заједничког циља, 
представља ефикасно средство за постизање академских 
и социјалних постигнућа. Оно полази од претпоставки 
да: 
- је учење активан процес конструкције знања; 
- учење зависи од богатства контекста – богатији 
контекст представља изазов за ученике; 
- се полазници разликују, те стога уносе вишеструке 
перспективе у учионицу  (различито порекло, стилови 

Индивидуални 
рад, искуствено 
учење, рад у 
пару, рад у 
групи, 
истраживачки 
рад, вербална 
метода, 
демонстративна, 
учење 
откривањем, 
фронтални  

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 
истраживање, 
читање, писање 

Ангажованос
т полазника, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 

П
ро

ш
ле

 а
кт

ив
но

ст
и 

6 Разговор о прошлости 

Индивидуални 
рад, искуствено 
учење, рад у 
пару, рад у 
групи, 
истраживачки 
рад, вербална 
метода, 
демонстративна, 
учење 
откривањем, 
фронтални 

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 

истраживање, 
читање, писање 

Ангажованос
т полазника, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 

К
ом

пј
ут

ер
 и

 е
нг

ле
ск

и 

4 
Кључне речи на енглеском језику 
везане за компјутер 
Дигитална писменост 

Индивидуални 
рад, искуствено 
учење, рад у 
пару, рад у 
групи, 
истраживачки 
рад, вербална 
метода, 
демонстративна, 
учење 
откривањем, 
фронтални 

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 

истраживање, 
читање, писање 

Ангажованос
т полазника, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 

Зд
ра

вљ
е 

4 
Делови тела 
Одлазак код доктора 

Индивидуални 
рад, искуствено 
учење, рад у 
пару, рад у 
групи, 
истраживачки 
рад, вербална 
метода, 
демонстративна, 
учење 
откривањем, 
фронтални 

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 

истраживање, 
читање, писање 

Ангажованос
т полазника, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 
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Е
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и 
у 

тв
ом

 ж
ив

от
у 

5 

реду вожње, распореду, 
реклами, огласима); 
3.разуме једноставна 
упутства, упозорења или 
пригодне поруке.  
 
  Продуктивне вештине 
(говор и писање) 
 
4.комуницира на 
једноставан начин у 
познатим, свакодневним 
ситуацијама; 
5.даје једноставна упутства 
и објашњења (на пример, 
правац кретања, време, 
лоцирање ствари); 
6.напише једноставну, 
кратку поруку, писмо, 
разгледницу. 

Речи енглеског језика у 
свакодневном окружењу 
Примери из свакодневног живота 
(разгледнице, исечци или рекламе 
из новина, брошуре, распоред 
вожње, огласи,...) 

учења, искуства, интересовања и аспирације – један исти 
приступ не може да одговара свима); 
- је учење социјални догађај где се већи број умова 
усмерава на исти проблем. 
Експерименти 

Метода вештачког изазивања природних појава 
омогућава полазницима да их детаљно упознају и 
истраже, као и да провере постојеће идеје и усвоје нове 
чињенице и научно размишљање. Експеримент развија 
способност посматрања и уочавања, развој логичног 
мишљења (анализа, синтеза, апстракција, 
генерализација), повезивање теорије са праксом. 
Експеримент и истраживачка настава уопште подржавају 
и развијају: 
- Систематско размишљање, способност уочавања односа 
међу појавама 
- Апстракцију, способност откривања правилности и 
значења 
- Експериментисање, способност налажења личног пута у 
трајном учењу 
- Социјалне компетенције, способност сарадње са 
другима 
Практично искуство 

Полазници зависно од својих интересовања и склоности 
стичу способност практичне примене знања и вештина 
стечених у школи. 

Индивидуални 
рад, искуствено 
учење, рад у 
пару, рад у 
групи, 
истраживачки 
рад, вербална 
метода, 
демонстративна, 
учење 
откривањем, 
фронтални 

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 
истраживање, 
читање, писање 

Ангажованос
т полазника, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 

О
ко

 с
ве

та
 

5 
Основна знања из других 
предмета 

Индивидуални 
рад, искуствено 
учење, рад у 
пару, рад у 
групи, 
истраживачки 
рад, вербална 
метода, 
демонстративна, 
учење 
откривањем, 
фронтални 

Текстови, 
плакати, 
слике, аудио-
видео 
средства, 
рачунар, 
пројектор, 
звучници 

Слушање, 
говор, 
истраживање, 
читање, писање 

Ангажованос
т полазника, 
заинтересова
ност  за 
учешће у 
различитим 
облицима 
рада, 
белешке, 
посматрање, 
тестови 

О
БР

А
ЗО

В
Н

И
 С

Т
А

Н
Д

А
РД

И
 Основни ниво 

03.ЕЈ.1.1.1.Разуме једноставне/уобичајене захтеве, питања, савете, упозорења и упутства. 
03.ЕЈ.1.1.2.Схвата основни смисао и конкретне детаље у једноставном и разговетном говору који слуша. 
03.ЕЈ.1.2.1.Разуме знакове, натписе, обавештења, посебно ако садрже слике, мапе и сл. 
03.ЕЈ.1.2.2.Разуме краће или пригодне поруке (нпр. Поздраве и честитке са разгледница). 
03.ЕЈ.1.2.3. Разуме основни смисао и проналази конкретне информације у краћим текстовима о блиским темама или форматизованим текстовима (упутства, ред вожње, 
тел. Именик, распоред, ТВ програм, формулари и сл.) 
03.ЕЈ.1.3.1.Пише личне податке и једноставне реченице о себи или другима. 
03.ЕЈ.1.3.2.Пише једноставне, краће поруке који се односе на непосредне личне потребе. 
03.ЕЈ.1.3.3.Поштује основе правописа (употреба великог слова и основних знакова интерпункције). 
03.ЕЈ.1.4.1.Разговара о свакодневним активностима, потребама, осећањима, ослањајући се у нјавећој мери на питања и помоћ саговорника. 
03.ЕЈ.1.4.2. Пита и даје информацију о времену, датуму, количини и ценама. 
03.ЕЈ.1.4.3.Даје једноставна упутства или команде (1-3 речи). 

Средњи ниво  

Напредни ниво 

03.ЕЈ.2.1.1Разуме основне облике учтивог обраћања (нпр. упознавање, молбе). 
О3.ЕЈ.2.1.2.Разуме основну тему или конкретне информације у разговетном говору који слуша (нпр. јавна обавештења, рекламе, ТВ вести) или у разговору у коме 
учествује. 
О3.ЕЈ.2.2.1. Разуме краће текстове са фреквентним речима и једноставним изразима (нпр. краће приче, једноставни новински чланци, упутства, обавештења, писма). 
О3.ЕЈ.2.2.2. Проналази и издваја тражену информацију из текстова о свакодневним темама (етикете на производима, огласи, ред вожње, јеловници, проспекти, брошуре и 
сл.). 
О3.ЕЈ.2.3.1. Пише једноставне краће текстове (о себи, породици, школовању, догађајима, плановима). 
О3.ЕЈ.2.3.2. Пише личне поруке, честитке и краћа неформална писма. 
О3.ЕЈ.2.4.1. Говори о личном искуству и одређеним аспектима из свог окружења  (предмети, људи, места, активности) користећи ограничен фонд речи и израза. 
О3.ЕЈ.2.4.2. Води једноставан разговор у свакодневним ситуацијама на јавном месту (продавница, пошта, ресторан, јавни превоз и сл.). 
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Предмет: Билогија, допунска настава ООО Циклус: трећи циклус Фонд: 8 часова 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ  САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

О
дн

ос
 ж

ив
их

 б
ић

а 
и 

ж
ив

от
не

 с
ре

ди
не

 

 2 

• наведе и објасни основне особине 
популације (јато, стадо, чопор, крдо, 
рој, породица), животне заједнице и 
екосистема (травнати екосистеми, 
шумски екосистеми, екосистеми 
копнених вода) 

• препозна и опише односе исхране 
између појединих чланова ланаца 
исхране (произвођач, потрошач, 
разлагач) 

• препозна, изрази и објасни утицај 
човека на биолошку разноврсност 
(илегални лов и риболов, прекомерна 
експлоатација шума, неконтролисано 
брање биљака и недозвољена трговина 
угроженим врстама) и значај потребе 
за очувањем биодиверзитета (ресурс 
хране, лекова, грађевинског 
материјала, горива-дрво и биомаса) 

• именује и опише значај заштићених 
природних добара Србије (природни 
резервати и национални паркови) 

- Популација (предност живота у 
групи - чопор, стадо, крдо, јато, 
породица) и животна заједница.  
– Разноврсност екосистема 
(травнати екосистеми, шумски 
екосистеми, екосистеми 
копнених вода).  
– Односи исхране у екосистему 
(потрошачи, произвођачи, 
разлагачи).  
– Угроженост, заштита и 
очување биодиверзитета. 
– Заштићена природна добра 
Србије. Природни резервати. 
Национални паркови 
 

• језичка присменост 

• математичка писменост 

• основе научне писмености 

• дигитална писменост 

• управљање сопственим учењем 

• решавање проблема 

• социјална интеракција и 
сарадња са другима 

• грађанска одговорност у и за 
демократију 

• здравствена свест и вештине 
комуникације 

• еколошке компетенције 

• иницијатива и предузетништво 
културна свест, мултикултуралност и 
креативност 

Фронтална 
настава, 
индивидуална 
настава 

Табла, 
креда,лаптоп, 
пројектор,књи
га, свеска 

Предавања, 
дијалог,проблем
ске ситуације, 
извођење 
закључака, 
решавање 
задатака 

Посматрање 
,белешке 
,тестови 

Ж
ив

от
на

 с
ре

ди
на

 у
 о

па
сн

ос
ти
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• препозна и разликује позитивне и 
негативне последице човековог 
деловања на природу, предлаже 
начине и мере заштите и активно 
учествује у унапређивању животне 
средине у непосредном окружењу 
(пошумљавање компостирање, гајење 
органске хране)  

• препозна улогу и значај, и активно 
учествује у одрживом коришћењу 
природних ресурса, одвајању и 
одлагању отпада, рециклажи и уштеди 
енергије 

• примени стечена знања, вештине и 
вредности, унапређујући културу 
живљења у свакодневном животу   

-– Животна средина. Глобалне 
последице загађивања животне 
средине. 
– Загађење воде, ваздуха, 
земљишта, хране (директно и 
индиректно загађивање). 
– Климатске промене. Ефекат 
стаклене баште. Оштећење 
озонског омотача. 
– Киселе кише. Ерозија 
земљишта (узроци и последице). 
– Улога човека у угрожавању и 
очувању животне средине (нега 
и обнова шума, заштита вода од 
загађења, спречавање ерозије 
земљишта).  

• језичка присменост 

• математичка писменост 

• основе научне писмености 

• дигитална писменост 

• управљање сопственим учењем 

• решавање проблема 

• социјална интеракција и 
сарадња са другима 

• грађанска одговорност у и за 
демократију 

• здравствена свест и вештине 
комуникације 

• еколошке компетенције 

• иницијатива и предузетништво 
културна свест, мултикултуралност и 
креативност 

Фронтална 
настава, групна 
настава, 
индивидуални 
облик наставе 

Табла, 
креда,лаптоп, 
пројектор,књи
га, свеска 

Предавања, 
дијалог,проблем
ске ситуације, 
извођење 
закључака, 
решавање 
задатака 

Посматрање 
,белешке 
,тестови 
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• препозна и разликује позитивне и 
негативне последице човековог 
деловања на природу, предлаже 
начине и мере заштите и активно 
учествује у унапређивању животне 
средине у непосредном окружењу 
(пошумљавање компостирање, гајење 
органске хране)  

• препозна улогу и значај, и активно 
учествује у одрживом коришћењу 
природних ресурса, одвајању и 
одлагању отпада, рециклажи и уштеди 
енергије 

• примени стечена знања, вештине и 
вредности, унапређујући културу 
живљења у свакодневном животу   

–  

- Концепт одрживог развоја - 
равнотежа између узимања 
(искоришћавања) и обнављања 
природних ресурса. Природни 
ресури (обновљиви и 
необновљиви природни ресурси. 
– Одрживо коришћење 
природних ресурса (одговоран 
однос према потрошњи воде). 
– Енергетска ефикасност. 
– Отпад и рециклажа 

• језичка присменост 

• математичка писменост 

• основе научне писмености 

• дигитална писменост 

• управљање сопственим учењем 

• решавање проблема 

• социјална интеракција и 
сарадња са другима 

• грађанска одговорност у и за 
демократију 

• здравствена свест и вештине 
комуникације 

• еколошке компетенције 

• иницијатива и предузетништво 

• културна свест, 
мултикултуралност и 
креативност 

Фронтална 
настава, групна 
настава, 
индивидуални 
облик наставе 

Табла, 
креда,лаптоп, 
пројектор,књи
га, свеска 

Предавања, 
дијалог,проблем
ске ситуације, 
извођење 
закључака, 
решавање 
задатака 

Посматрање 
,белешке 
,тестови 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

БИ.1.2.1. Одрживо користи природне ресурсе, штеди енергију, правилно одлаже отпад, компостира и рециклира  

БИ.1.2.2. Упућено и одговорно користи средства против непожељних врста организама (биолошка, хемијска и агротехничка средства)  
БИ.1.2.3. Учествује у провођењу мера заштите и унапређивања своје околине и поштује и придржава се прописа који се на то односе 
БИ.1.3.1. Одржава хигијенске навике (води рачуна о личној  хигијени, хигијени животиња са којима је у додиру и хигијени околине).  
БИ.1.3.2. Примењује хигијенске навике у исхрани као и  
термичку обраду хране и зна како да сачува њену хранљиву вредност 
БИ.1.3.3. Примењује здрав стил живота (физичка активност, одмор и сан, правилна исхрана) 
 

Средњи ниво -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Напредни ниво 

БИ.2.1.2. Хумано и одговорно се односи према живом свету који га окружује 
БИ.2.4.1. По упутству примењује једноставно истраживање и уме да тумачи графиконе и табеле како би олакшао себи избор, решио проблем, донео исправну одлуку у 
свакодневном животу 
БИ.2.2.1. Примењује знања да смањи последице утицаја човека на биосферу (климатске промене, оштећење озонског омотача, загађивање животне средине, киселе кише 
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Предмет: Географија, допунска настава Циклус: трећи циклус Фонд: 6 часова 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

За
ви

ча
ј и

 С
рб

иј
а 
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Циљ наставе географије је да оспособи 
одраслог да активно користи и 
примењује основна географска знања и 
вештине које ће му помоћи да унапреди 
свој свакодневни живот у географској 
средини у којој људи заједно живе и 
сарађују 
Исходи 
–кoристи географску карту, основне 
географске термине, слику, табелу, 
график и једноставне моделе као изворе 
информација у стицању и примени знања 
и у свакодневној комуникацији; 
–одреди главне и споредне стране света у 
простору и на географској карти; 
–опише кретања Земље и наведе главне 
последице; 
–на географској карти именује и покаже 
на географској карти велике копнене и 
водене површине (континенти, океани, 
мора); 
–на географској карти одреди географски 
положај Европе, Балканског полуострва, 
Србије, области и места у коме живи; 
–на географској карти и у средини у којој 
живи разликује и опише основне облике 
рељефа (планине, котлине, низије, 
пустиње) и његов утицај на начин 
живота и активности људи;  
–наведе главне одлике основних типова 
климе и времена на Земљи, у Републици 
Србији, у средини у којој живи и користи 
податке о времену и временску прогнозу 
за планирање својих активности; 
–на географској карти Србије и у својој 
средини покаже подземне и текуће воде 
и објасни њихов значај за живот и рад 
људи; 
–разликује природне феномене (олујни 
ветар, вулканска ерупција, земљотрес, 
суша, поплава, клизиште) и опише 
њихове последице за људе и географску 
средину; 
–опише размештај становништва и 
насеља на Земљи; 
–опише типове насеља и факторе који 
утичу на њихово стварање, 

-Планинско-котлинска, 
низијска Србија 
-Одлике и значај климе 
за живот људи у 
Републици Србији 
-Реке, језера и бање у 
Републици Србији 
-Становништво у 
Републици Србији 
-Насеља у Републици 
Србији 
-Природна богатства, 
привреда и привредне 
делатности у 
Републици Србији 

Ученик уме да организује процес учења, 
да организује простор и обезбеди услове 
за учење, да управља временом.  Активно 
конструише знање; уочава структуру 
градива, активно селектује битно од 
небитног, релеватно од ирелеватног, 
познато од непознатог; уме да резимира и 
елаборира основне идеје.  Ефикасно 
користи различите стратегије учења, 
прилагођава их природи градива и 
циљевима учења.  Уме јасно да искаже 
одређени садржај, усмено и писано. У 
ситуацији комуникације, изражава своје 
ставове, мишљења, осећања, вредности. 
Ученик користи на одговарајући и 
креативан начин језик и стил 
комуникације који су специфични за 
поједине научне, техничке и уметничке 
дисциплине. Користи табеларни и 
графички приказ података и уме да овако 
приказане податке чита, тумачии 
примењује.  Користи информационе 
технологије за чување, презентацију и 
основну обраду података. Компетентно 
користи апликације за комуникацију, 
Претражујући интернет и базе података. 
Испитујући проблемску ситуацију, 
ученик идентификује ограничења и 
релевантне карактеристике проблемске 
ситуације и разуме како су оне међусобно 
повезане.  Ученик проналази/осмишљава 
могућа решења проблемске ситуације. 
Ученик припрема примену изабраног 
решења, прати његову примену 
усклађујући се са новим сазнањима које 
стиче током примене датог решења и 
успева да реши проблемску ситуацију. 
Конструктивно, аргументовано и 
креативно доприноси раду групе, 
усаглашавању и остварењу заједничких 
циљева Разуме концепт здравог и 
безбедног окружења (вода, ваздух, 
земљиште). Познаје факторе који утичу 
на загађење земљишта, воде и ваздуха. 
Повезује уметничка и културна дела са 
историјским, друштвеним и географским 
контекстом њиховог настанка. 

дијалошка, 
монолошка, 
текстуална, 

илустративно-
демонстративна, 
истраживачка, 

фронтална, 
индивидуална, 
групна, рад у 

пару. 

материјал за 
полазнике, 
рачунар са 

пројектором, 
презентације у 
ПП, материјал 

на ЦД за 
полазнике, 

слике, 
текстови, 

географске 
карте, атласи, 

глобус 

Активност наставника: 
Предаје, објашњава, 
илуструје, проверава 

знање полазника, 
самосталан рад са 

полазницима, кординира 
дијалог између полазника 

и подстиче изношење 
мишљења и закључака 

код полазника, мотивише. 
Активност полазника: 

Посматра, слуша, бележи, 
самостално ради,износи 

своје мишљење, 
читање и саопштавање 

прочитаног, записивање, 
описивање слике/ 

фотографије са 
историјским садржајем, 

решавање проблема, 
дискусија, израда табела, 

графикона, уписивање 
кључних година на линији 

времена, показивање 
историјског простора на 

карти. Самостално 
истражују теме за које су 

заинтересовани 

Портфолио и 
андрагошка 

свеска: 
заинтересова

ност 
полазника, 

кратке 
писмене 

провере које 
трају од 5 до 
15 минута, 

евидентирање
, белешке, 
активност 
полазника, 

индивидуалн
и разговор са 

одраслим, 
разговор са 

одраслима на 
задату тему, 
саопштавање 

резултата 
рада групе на 
задату тему. 
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Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

• 03.ГЕ.1.1. Одређује стране света у свом окружењу ради организовања својих активности 
• 03.ГЕ.1.1.2. Планира и организује своје активности узимајући у обзир доба дана и годишње доба 
• 03.ГЕ.1.1.3. Разликује облике рељефа и природне ресурсе копна, рационално их користи и учествује у њиховој заштити 
• 03.ГЕ.1.1.4. Користи временску прогнозу за планирање својих активности 
• 03.ГЕ.1.1.5. Предузима заштитне мере у условима временских непогода 
• 03.ГЕ.1.1.6. Одговорно користи расположиве изворе и текуће воде у свом окружењу 
•03.ГЕ.1.1.7.Користи опште агротехничке мере у пољопривредној производњи 
• 03.ГЕ.1.1.8.Одговорно се односи према геонаслеђу и природним и културним добрима и учествује у акцијама које се односе на заштиту и унапређење животне средине 
• 03.ГЕ.1.1.9.Планира своју породицу и одговорно се односи према проблемима у њој 
• 03.ГЕ.1.1.10.Правилно и одговорно планира и изграђује свој дом и окућницу и учествује у планирању и одржавању инфраструктуре у насељу 

Средњи ниво У ООО нема средњег нивоа. 

Напредни ниво 

03.ГЕ.2.1.1. Користи географску карту различитог размера и садржаја, табеле, дијаграме, шеме, слике 
• 03.ГЕ.2.1.2.Планира и организује активности у складу са природним факторима животне средине (облицима рељефа, климатским елементима, особинама вода, типовима тла, 
распоредом биљних зона) 
• 03.ГЕ.2.1.3.Разуме принципе одрживог развоја и рационално користи минералне сировине и енергетске изворе 
• 03.ГЕ.2.1.5.У својој непосредној средини учествује у иницијативама и активностима ради решавања проблема који се односе на заштиту и унапређивање животне средине 
(прекомерна сеча, сушење и паљење шума, неадекватна испаша, спречавање ерозије, загађивање вода, ваздуха и тла, прекомерна употреба хемијских средстава, непланска и 
недозвољена изградња објеката, ненаменско и недозвољено коришћење јавних и туђих површина). 
• 03.ГЕ.2.1.4.Планира и организује активности у складу са демографским и економским одликама своје средине 
• 03.ГЕ.2.1.6.Уочава рефлексију глобалних проблема човечанства у својој средини (сукоби и насиље, глад, недостатак пијаће воде, дискриминација, болести зависности), 
предлаже начине и учествује у њиховом решавању у својој породици и у локалној средини. 
• 03.ГЕ2.1.7.Познаје и користи могућности које пружају различите локалне, националне и међународне организације за решавање својих животних проблема. 
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Предмет: Историја (допунска настава) Циклус: 3. циклус Фонд часова: 16 

Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај
. 

прог
р.(б
р.ча
сова
) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / 
ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  
развоја   међупредметних 
компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Осно
вни 
појм
ови 
исто
ријск

е 
наук

е 

4 

Прилагођавање 
(индивидуализација) наставних 
садржаја историје полазницима 
који из било којих разлога имају 
тешкоћа у свладавању програма 
како би им се омогућило 
усвајање програма и развитак 
њихових способности. 
 
 
 
 
 

Историја (различита значења појма историја: наука, део 
прошлости и садашњост, наставни предмет; предмет 
проучавања историјске науке); 
Историјски извори (значај извора за проучавање 
прошлости, врсте извора: материјални, писани, усмено 
предање; извори на основу којих се реконструише 
праисторија и историја старог века); 
Периодизација прошлости (праисторија и историја)  и 
историје (стари век, средњи век, нови век и савремено 
доба; основне одлике старог века); 
Хронологија (временске одреднице: деценија, век, 
миленијум); историјско време: кључни догађаји старог 
века на временској линији (појава писма и настанак првих 
држава у IV м.п.н.е. хришћанство постаје призната вера 
313. године,  пад Западног римског царства и крај старог 
века V век, 476. година). 
Периодизација историје: основне одлике средњег века; 
Историјски извори (извори на основу којих се 
реконструише историја средњег века: манастири, цркве, 
џамије, фреске, повеље, романи, наративни извори); 
Хронологија: временске одреднице (ера: хришћанска и 
муслиманска); кључни догађаји средњег века на 
временској линији (долазак Хуна у Европу и почетак 
Велике сеобе народа у IV век, Велика шизма 1054. године, 
Стефан Немањић добија краљевску круну од папе 1217. 
године, Српска православна црква стиче аутокефалност 
1219. године, Стефан Душан се крунише за цара а Србија 
постаје царство 1346. године, Маричка битка/ крај Српског 
царства и крај владавине Немањића у Србији/ настанак 
Моравске Србије 1371. године, Косовска битка 1389. 
године, Османлије освајају Цариград 1453. године, 
Османлије освајају Смедерево и пад Србије под османску 
власт 1459. година). 

Корелација: Српски језик, 
Географија, Страни језик, 
Одговорно живљење у 
грађанском друштву, 
Математика, Физика и Хемија.  
Српски језик доприноси 
развијању културе говора и 
изражавања, како усменог тако 
и писаног, што је за наставу 
историје посебно важно. То 
значи да наставник од 
полазника очекује да своје 
мисли јасно и прецизно 
изражавају реченицама које 
неће бити просте или просто 
проширене. Поред српског 
језика овај предмет се ослања 
на знања која су полазници 
стекли у настави географије – 
картографска писменост, 
математике – писање бројева и 
рачунање. Али и оно што су 
полазници научили у настави 
историје допринеће бољем 
разумевању наставе 
одговорног живљења у 
грађанском друштву (друштво, 
људска права), географије 
(географска открића, држава), 
српског језика (тумачење 
књижевних дела која у основи 
имају историјски догађај), 
биологије, физике, хемије 
(научна открића). 
Уважавање иницијативе 
полазника у процесу учења и 
његове унутрашње  
мотивације. 
Лични планови учења 
Полазници су охрабрени и 
подстакнути да самостално уче 
и сходно томе праве лични 
план учења. Када прикупе 
одређено искуство, у следећем 
кораку важно је да им се пружи 
прилика да искусе и увежбају 
самопроцену. Овакво искуство 
је неопходно за припрему за 

Диференцијациј
а задатака према 
индивидуалним 
способностима 
полазника у 
виду 
радних/наставн
их листића, или 
делова 
одређених 
целина из 
наставних 
садржаја. 
Индивидуални 
рад, рад у пару, 
рад у групи.. 

материјал за 
полазнике, 
материјал на 
ЦД за 
полазнике, 
слике, 
историјски 
текстови., 
историјске 
карте, посебно 
припремљени 
задаци за 
полазнике. 

Активност 
полазника: 
Слушају, 
питају, уочавају, 
упоређују 
разговарају 
 
Активност 
наставника: 
 
Подстиче на 
усвајање знања, 
мотивише за 
рад, методе рада 
прилагођава 
карактеристика
ма и 
способностима 
ученика 
 

усмена и 
писмена 
провера 
постигнућа 
полазника, 
 вођење 
педагошке 
документациј
е, портфолија 
полазника, 
где се бележе 
сви резултати 
и успеси 
полазника и у 
складу с тим 
вреднује 
њихов рад. 
Ови 
полазници се 
оцењују у 
току 
савладавања 
индивидуалн
ог образовног 
плана. 
  
 

Друшт
во, 

друшт
вени 

односи 
и 

људск
а 

права 

2 

Прилагођавање 
(индивидуализација) наставних 
садржаја историје полазницима 
који из било којих разлога имају 
тешкоћа у свладавању програма 
како би им се омогућило 
усвајање програма и развитак 
њихових способности. 

Друштво и друштвени односи (значење појма друштво и 
друштвени односи; породица као основна људска 
заједница; развој друштва и друштвених односа у 
праисторији и старом веку). 
Друштво и друштвени односи (развој друштва и 
друштвених односа у средњем  веку). 
 

Држав
а и 

држав
не 

инстит
уције 

2 

Прилагођавање 
(индивидуализација) наставних 
садржаја историје полазницима 
који из било којих разлога имају 
тешкоћа у свладавању програма 
како би им се омогућило 

Држава и облици државног уређења (значење појма 
држава и државни суверенитет/ границе;  врсте државног 
уређења у старом веку: демократија, монархија, 
република, империја); 

Диференцијациј
а задатака према 
индивидуалним 
способностима 
полазника у 

материјал за 
полазнике, 
материјал на 
ЦД за 
полазнике, 
слике, 

Активност 
полазника: 
Слушају, 
питају, уочавају, 
упоређују 
разговарају 

усмена и 
писмена 
провера 
постигнућа 
полазника, 
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усвајање програма и развитак 
њихових способности. 

Основни типови државних институција и правног поретка 
у старом веку (основне државне институције: влада, 
скупштина, владар, монарх, закон, суд). 
Основни типови државних институција и правног поретка 
у средњем веку (основне државне институције: 
скупштина, владар/ монарх, закон, суд). 
 

целоживотно учење и директно 
доприноси развоју 
компетенције учити како се 
учи. 
 
Групни и тимски рад 
Сарадничко учење, кроз 
разноврсне активности у малој 
групи које су усмерене на 
постизање заједничког циља, 
представља ефикасно средство 
за постизање академских и 
социјалних постигнућа.  
Практично искуство 
Полазници зависно од својих 
интересовања и склоности 
стичу способност практичне 
примене знања и вештина 
стечених у школи. 

виду 
радних/наставн
их листића, или 
делова 
одређених 
целина из 
наставних 
садржаја. 
Индивидуални 
рад, рад у пару, 
рад у групи.. 

историјски 
текстови., 
историјске 
карте, посебно 
припремљени 
задаци за 
полазнике. 

 
Активност 
наставника: 
 

Подстиче на 
усвајање знања, 
мотивише за 
рад, методе рада 
прилагођава 
карактеристика
ма и 
способностима 
ученика 
 

 вођење 
педагошке 
документациј
е, портфолија 
полазника, 
где се бележе 
сви резултати 
и успеси 
полазника и у 
складу с тим 
вреднује 
њихов рад. 
Ови 
полазници се 
оцењују у 
току 
савладавања 
индивидуалн
ог образовног 
плана. 
  
 

Прел
омни 
моме
нти у 
исто
рији 

4 

Прилагођавање 
(индивидуализација) наставних 
садржаја историје полазницима 
који из било којих разлога имају 
тешкоћа у свладавању програма 
како би им се омогућило 
усвајање програма и развитак 
њихових способности. 

Открића (прва открића човека: ватра, точак, 
писмо,иригациони системи); 
Настанак првих држава: време и простор настанка првих 
држава (долина река, простор око Средоземног мора);  
Карактеристичне државе старог века (Древни Египат, 
полис Атина, Римско царство); 
Личности које су обележиле историју старог века 
(Александар Велики, Исус Христ, цар Константин). 
Сеобе (појам и узроци сеоба, Велика сеоба народа);  
Европа после Велике сеобе народа, христијанизација, 
настанак ислама, Крсташки ратови;  
Карактеристичне државе средњег века: Византија, 
Османско царство, Српска држава (основне одлике 
наведених држава - преглед историје ових држава у 
средњем веку); 
Српска историја: писменост и христијанизација, Српска 
аутокефалност и стварање патријаршије, Душанов 
законик, Косовска битка - у историји и традицији, пад 
под Османлије, сеобе Срба током средњег века; 
Улога личности у историји (Мухамед, Мехмед Освајач, 
Стефан Немања, монах Сава - Св. Сава, краљ Милутин, 
краљ/ цар Стефан Душан, кнез Лазар, деспот Стефан 
Лазаревић, монахиња Јефимија). 
 

Култ
урно

-
умет
ничк

о 
налс
еђе и 
рели
гија 

2 
 
 
 
 

 

Прилагођавање 
(индивидуализација) наставних 
садржаја историје полазницима 
који из било којих разлога имају 
тешкоћа у свладавању програма 
како би им се омогућило 
усвајање програма и развитак 
њихових способности. 

Религијски системи у историји (политеизам, монотеизам, 
врсте основних монотеистичких религија у старом веку 
/јудаизам, хришћанство); 
Значај културе, уметности и културног наслеђа (основне 
одлике и компоненте културе; одлике уметности; 
одговоран однос појединца/ групе/ народа према свакој 
врсти културно-уметничког наслеђа тј. баштине); 
Култура свакодневног живота у праисторији и старом 
веку (основне одлике свакодневног живота, култура 
становања, исхране, хигијене, обичаја, односа међу 
половима и према деци, образовање, традиција, спортови 
–олимпијада); Споменици културе (писмо, Библија, 
храмови, пирамиде, статуе, вазе,  ћупови). 
Религије: хришћанство (православље, католичанство), 
ислам; верске институције основних монотеистичких 
цркава; 
Средњовековна култура и уметност (утицај цркве, одлике 
културе и уметности, значај); културно-уметничко 
наслеђе средњег века и одговоран однос према наслеђу тј. 
баштине); 
Култура свакодневног живота у средњем веку (основне 
одлике свакодневног живота, култура становања, 
исхране, хигијене, обичаја, односа међу половима и деци, 
образовање, традиција);  
Споменици културе (писмо/ ћирилица, грађевинарство – 
цркве и манастири, средњовековни градови и замкови, 
уметност - фреске и арабеске, народно стваралаштво) 
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Лока
лна 
исто
рија 

2 

Прилагођавање 
(индивидуализација) наставних 
садржаја историје полазницима 
који из било којих разлога имају 
тешкоћа у свладавању програма 
како би им се омогућило 
усвајање програма и развитак 
њихових способности. 

Локална средина у прошлости (најстарији познати помен 
локалне средине у изворима, развој насеља у 
праисторији/ старом веку/ средњем веку); 
Националне, друштвене, културне и економске прилике у 
прошлости (праисторија/ стари век/ средњи век) локалне 
средине (етничке промене у демографском саставу 
локалне средине, привредна оријентација на регионалном 
и локалном нивоу /пољопривредна, занатска, трговачка и 
културни живот локалне средине). 

О
бр

аз
ов

ни
 с

та
нд

ар
ди

 

Основни ниво 

Учењем историје полазник је оспособљен да: користи хронолошке одреднице; препознаје  основне појмове из историје цивилизације; уочава међусобну повезаност најважнијих  
историјских догађаја, појава, процеса; уочава историјско порекло савремених појава и процеса; показује одговоран однос према културно-историјском наслеђу, меморијалима и 
празницима  свог народа, других народа и етничких заједница; води конструктиван дијалог. 
Следећи искази описују шта полазник зна и уме на oсновном нивоу у свакој области. 
1. Област РАЗУМЕВАЊЕ ИСТОРИЈЕ (ИСТОРИЈСКА ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ) 
О3.ИС.1.1.1. Познаје и правилно користи основне хронолошке одреднице (година, деценија, век). 
О3.ИС.1.1.2. Зна да се прошлост/историја реконструише на основу извора. 
О3.ИС.1.1.3. Уме да смести најважније догађаје, личности или појаве у одговарајући  историјски период. 
О3.ИС.1.1.4. Препознаје основне појмове из историје човечанства (цивилизација, држава,  друштво, култура, религије, револуција и др.). 
О3.ИС.1.1.5. Уочава међусобну повезаност најважнијих историјских догађаја, појава,  процеса. 
О3.ИС.1.1.6. Разуме да постоји више углова гледања на исти догађај, личност или појаву и у  историјском и у савременом контексту. 
О3.ИС.1.1.7. Разуме појам стереотипа и пропаганде. 
2. Област ИСТОРИЈА У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ 
О3.ИС.1.2.1. Препознаје историјско порекло савремених друштвених појава. 
О3.ИС.1.2.2. Познаје основне симболе државе и главне државне институције. 
О3.ИС.1.2.3. Познаје основна људска права. 
О3.ИС.1.2.4. Конструктивно учествује у различитим видовима комуникације с  припадницима своје и различитих друштвених група непосредно доприносећи  унапређивању 
толеранције и спречавању конфликата. 
О3.ИС.1.2.5. Показује одговоран однос према културно-уметничком наслеђу, празницима  и меморијалима свог народа, других етничких, друштвених група и верских  заједница. 

Средњи ниво У ООО нема стандарда за средњи ниво 

Напредни ниво 

Учењем историје полазник је оспособљен за: правилну оријентацију у времену  коришћењем хронолошких одредница; разликовање и коришћење историјских извора;  
препознавање пропаганде и стереотипа; успостављање узрочно-последичних веза између  главних историјских догађаја, појава и процеса; повезивање догађаја са истакнутим 
личностима  и историјским периодом у општој и националној историји. 
Следећи искази описују шта полазник зна и уме на напредном нивоу у свакој области. 
1. Област РАЗУМЕВАЊЕ ИСТОРИЈЕ (ИСТОРИЈСКА ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ) 
О3.ИС.2.1.1. Правилно се оријентише у времену користећи oсновне временске одреднице  (година, деценија, век, миленијум). 
О3.ИС.2.1.2. Разликује и уме правилно да користи основне врсте историјских извора –  материјални, писани, сликовни, усмени, савремени. 
О3.ИС.2.1.3. Уме да повеже најважније догађаје са истакнутим личностима и историјским  периодима из опште историје (светска, европска, регионална), историје државе  Србије и 
националне историје (мањине). 
О3.ИС.2.1.4. Препознаје узрочно-последичне везе између историјских догађаја, појава и  процеса. 
О3.ИС.2.1.5. Уме да препозна стереотип и пропаганду на примерима из прошлости и  садашњости. 
2. Област ИСТОРИЈА У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ 
О3.ИС.2.2.1. Уме да повеже неке од главних елемената садашњих догађаја, појава и процеса  са догађајима из прошлости. 
О3.ИС.2.2.2. Разуме историјску и савремену улогу главних државних и друштвених  институција. 
О3.ИС.2.2.3. Уочава кршење основних људских права на примерима из историје и  савременог друштва 
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Предмет: Физика, допунска настава ООО Циклус: трећи циклус Фонд: 17 часова 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ  САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Ра
вн

от
е

ж
а 4 

Прилагођавање (индивидуализација) наставних 
садржаја физике полазницима који из било којих 
разлога имају тешкоћа у свладавању програма 
како би им се омогућило усвајање програма и 
развитак њихових способности. 

Равнотежа, Архимедов закон Српски језик, Математика, хемија 
Дијалошка, 
фронтални, 
индивидуални 

Уџбеник 
Израда задатака 
и усмено 
излагање 

Провера и 
анализа 
урађених 
задатака 

М
ех

ан
ич

ка
 и

 
то

пл
от

на
 

ен
ер

ги
ја

4 

Прилагођавање (индивидуализација) наставних 
садржаја физике полазницима који из било којих 
разлога имају тешкоћа у свладавању програма 
како би им се омогућило усвајање програма и 
развитак њихових способности. 

Рад, енергија, снага, топлота 
Српски језик, Биологија, 
математика 

Дијалошка, 
фронтални, 
индивидуални 

Уџбеник 
Израда задатака 
и усмено 
излагање 

Провера и 
анализа 
урађених 
задатака 

О
пт

ик
а 

5 

Прилагођавање (индивидуализација) наставних 
садржаја физике полазницима који из било којих 
разлога имају тешкоћа у свладавању програма 
како би им се омогућило усвајање програма и 
развитак њихових способности. 

Брзина светлости. Одбијање 
светлости 

Математика, Српски језик 
Дијалошка, 
фронтални, 
индивидуални 

Уџбеник 
Израда задатака 
и усмено 
излагање 

Провера и 
анализа 
урађених 
задатака 

Е
ле

кт
ри

ча
 с

тр
уј

а 

4 

Прилагођавање (индивидуализација) наставних 
садржаја физике полазницима који из било којих 
разлога имају тешкоћа у свладавању програма 
како би им се омогућило усвајање програма и 
развитак њихових способности. 

Струја, напон, електрични отпор, 
једносмерна и наизменична струја 

Хемија, Српски језик 
Дијалошка, 
фронтални, 
индивидуални 

Уџбеник 
Израда задатака 
и усмено 
излагање 

Провера и 
анализа 
урађених 
задатака 

О
бр

аз
ов

ни
 с

та
нд

ар
ди

 

Основни ниво 

РАВНОТЕЖА И ПРИТИСАК 
ФИ.1.3.1. Корисно употребљава полугу, стрму раван и котурачу у кући и окружењу.  
ФИ.1.3.2. Описује од чега зависи притисак чврстих тела и процењује како се он мења при промени тежине односно величине додирне површине.  
ЕНЕРГИЈА И ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 
ФИ.1.4.1. Користи различите облике механичке енергије за вршење рада. 
ФИ.1.4.2. Штеди топлотну енергију и одређује утицај енергије на околину.  
ФИ.1.4.3. На основу податка о снази електричног уређаја процењује могућност прикључења на вод са датим осигурачем и потрошњу електричне струје.  
ФИ.1.4.4. Штити себе и околину од удара грома и струјног удара при руковању електричним апаратима у кући и на послу. 

Средњи ниво  

Напредни ниво 

РАВНОТЕЖА И ПРИТИСАК  
ФИ.2.3.1. Процењује ефикасност полуге, стрме равни и котураче и мења њихове параметре у складу са потребама.  
ФИ.2.3.2. Описује понашање течности и гасова и решава проблеме претакања течности, хидрауличних машина; штити себе од хидростатичког притиска на великим дубинама, користи спојене 
судове. 
ЕНЕРГИЈА И ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА  
ФИ.2.4.1. Одређује начине преношења топлоте кроз чврста, течна и гасовита тела.  
ФИ.2.4.2. Разликује елементе електричног кола и шематски их представља 
ФИ.2.4.3. Уочава начин везивања потрошача у електричном колу 
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Предмет: хемија – допунска настава ООО Циклус: трећи циклус Фонд: 4 часа 

Обл
аст/
Тем

а 

 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 

ВРЕДНОВ. 
Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 

диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

1
. 

Н
ео

рг
ан

ск
а 

је
ди

њ
ењ

а 
- 

св
ој

ст
ва

 и
 зн

ач
ај

 

1 

Прилагођавање (индивидуализација) 
наставних садржаја историје 
полазницима који из било којих разлога 
имају тешкоћа у свладавању 
програма како би им се омогућило усвајање 
програма и развитак њихових 
способности. 

-oксиди неметала  
- Киселине  
- pH-скала као начин 
исказивања киселости 
раствора  
-Оксиди метала (калцијум-
оксид, рђа) 
-Базе и њихов практични 
значај  
-Соли  

Ученик објашњава структуру, 
својства и промене супстанци и 
примењује знање у решавању 
проблема. Формиран систем 
хемијских појмова омогућава 
ученику сагледавање значаја 
хемије у различитим областима 
живота и различитим 
професијама, и праћење 
доприноса хемије развоју 
технологије и друштва. 

Диференцијациј
а задатака према 
индивидуалним 
способностима 
полазника у 
виду радних 
/наставних 
листића, или 
делова 
одређених 
целина из 
наставних 
садржаја. 
Индивидуални 
рад, рад у пару, 
рад у групи. 

материјал за 
полазнике, 
материјал на ЦД 
за полазнике, 
слике, 
историјски 
текстови., 
историјске 
карте, посебно 
припремљени 
задаци за 
полазнике.  

Активност 
полазника: 
Слушају, 
питају, уочавају, 
упоређују 
разговарају 

Активност 
наставника: 
Подстиче на 
усвајање знања, 
мотивише за рад, 
методе рада 
прилагођава 
карактеристикама 
и способностима 
ученика 

усмена и писмена 
провера 
постигнућа 
полазника, 
 вођење педагошке 
документације, 
портфолија 
полазника. Ови 
полазници се 
оцењују на основу 
остварености 
циљева и 
стандарда 
постигнућа у току 
савладавања 
индивидуалног 
образовног плана. 
 показатељ успеха 
је степен 
остварености 
циљева и 
прилагођених 
стандарда 
постигнућа 
полазника. 

2.
 О

рг
ан

ск
а 

је
ди

њ
ењ

а 
– 

св
ој

ст
ва

 и
 зн

ач
ај

 

2 

Прилагођавање (индивидуализација) 
наставних садржаја историје 
полазницима који из било којих разлога 
имају тешкоћа у свладавању 
програма како би им се омогућило усвајање 
програма и развитак њихових 
способности. 

-Угљоводоници – извор 
енергије. Физичка и хемијска 
својства угљоводоника и 
практични значај. Нафта и 
земни гас – извори 
угљоводоника и енергије.   
-Полимери и њихова 
практична примена.  -
Биолошки важна органска 
једињења (масти  и уља, 
угљени хидрати, протеини 

Ученик објашњава структуру, 
својства и промене супстанци и 
примењује знање у решавању 
проблема. Формиран систем 
хемијских појмова омогућава 
ученику сагледавање значаја 
хемије у различитим областима 
живота и различитим 
професијама, и праћење 
доприноса хемије развоју 
технологије и друштва. 

3.
 Х

ем
иј

а 
ж

ив
от

не
 

ср
ед

ин
е 

1 

Прилагођавање (индивидуализација) 
наставних садржаја историје 
полазницима који из било којих разлога 
имају тешкоћа у свладавању 
програма како би им се омогућило усвајање 
програма и развитак њихових 
способности. 

-Безбедан рад са супстанцама 
и правилно одлагање 
супстанци.  
-загађивачи ваздуха, воде и 
земљишта. Мере заштите. 

Ученик објашњава структуру, 
својства и промене супстанци и 
примењује знање у решавању 
проблема. Формиран систем 
хемијских појмова омогућава 
ученику сагледавање значаја 
хемије у различитим областима 
живота и различитим 
професијама, и праћење 
доприноса хемије развоју 
технологије и друштва. 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво ХЕ.1.1.7., ХЕ.1.1.8, ХЕ.1.1.9., ХЕ.1.1.10., ХЕ.1.1.11., ХЕ.1.2.1., ХЕ.1.2.3., ХЕ.1.2.4., ХЕ.1.3.2. 

Средњи ниво У ООО нема образовних стандарда средњег нивоа  

Напредни ниво ХЕ.3.1.8, ХЕ.3.1.9., ХЕ.3.3.4.,  
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Предмет: Предузетништво (допунска настава) Циклус: 3. Циклус ООО Фонд часова: 8 

Обл
аст/
Тем

а 
 

Трај. 
прогр
.(бр.ч
асова) 

ЦИЉЕВИ / ИСХОДИ / ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА /начин  развоја   
међупредметних компетенција / 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 
( МЕТОДСКЕ НАПОМЕНЕ ) 

МЕТОДЕ И 
ОБЛИЦИ 

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

АКТИВНОСТ
И 

ПРАЋЕЊЕ  
ОЦЕЊИВ.И 
ВРЕДНОВ. 

Циљеви, исходи/задаци, садржаји, начини остваривања програма и врсте активности биће прилагођавани индивидуалним карактеристикама, потребама и могућностима деце обухваћене ИОП-ом и 
диференцираним и индивидуализованим радом што ће се операционализовати оперативним плановима рада, дневним припремама и ИОП-ом. 

Свет 
рада 

4 

Прилагођавање 
(индивидуализација) наставних 
садржаја предузетништва 
полазницима који из било којих 
разлога имају тешкоћа у 
свладавању програма како би им се 
омогућило усвајање програма и 
развитак њихових способности. 

–креирање радне биографије; 
–тражење информација о 
могућностима за запослење; 
–подношење захтева за запослење  
–пријавни обрасци, мотивационо 
писмо, обављање интервјуа; 
–закључивање уговора о запослењу  
–трајање запослења, зараде и 
услови рада, људска права и права 
радника. 

Предузетничко учење у настави математике се 
огледа кроз повезивање наставних садржаја са 
реалним животним и радним окружењем – 
примена математике у спорту, грађевинарству, 
финансијама, истраживању тржишта, техници и 
др.: процена трошкова за организовање 
екскурзије, излета, манифестације спровођење 
истраживања у школи, анализа резултата и 
коришћење графичких приказа при 
презентовању статистичко, табеларно и 
графичко представљање података; 
развој писане и усмене комуникације, развој 
генеричких вештина и изградњу 
предузетничких ставова. Настава језика је 
веома погодна за све облике предузетничког 
учења и веома је важна за стицање 
самопоуздања кроз развој вештине 
презентовања и јавног наступања:  
• пројекат – школски часопис који обрађује 
друштвено економске теме које су интересантне 
и блиске полазницима 
•Осмишљавање рекламних кампања – 
промоција једнодневних излета 
• Писање разних чланака, огласа и сл. 
•„Преводилачки биро“ –  превођење  
•Израда тематских речника  
•Истраживање одређене социо-економске теме 
и израда есеја у задатим роковима 
•Писана комуникација, израда презентација 
•Осмишљавање брошура, летака, јеловника на 
матерњем и неком другом језику за локалне 
фирме и угоститеље; 
Примена предузетничког учења у настави 
географије могућа је у темама које се односе на 
туризам, транспорт, 
путовања,индустрију,демографију, тржиште 
рада, заштиту животне средине и сл.: 
•Развој предузетничког размишљања кроз 
дискусију о локалним и глобалним питањима, 
као што су туризам, прехрамбена индустрија, 
проблем недостатка хране 
• Компаративне предности привреде једне 
земље наспрам друге 
•Анализа статистичких података, графичких 
приказа, географских карата и припрема 
презентација 
•Разумевање значаја очувања животне средине 
и развој еколошке свести 
•Разумевање односа и међузависности између 
природног окружења, начина живота и света 
рада; 

Диференцијациј
а задатака према 
индивидуалним 
способностима 
полазника у 
виду 
радних/наставн
их листића, или 
делова 
одређених 
целина из 
наставних 
садржаја. 
Индивидуални 
рад, рад у пару, 
рад у групи. 
 

Водич за 
наставника за 
предмет 
предузетништ
во 

 Материјал за 
полазнике за 
предмет 
предузетништ
во 
 Материјал на 
CD за 
наставнике и 
полазнике 

Активност 
полазника: 
Слушају, 
питају, уочавају, 
упоређују 
разговарају 
 
Активност 
наставника: 
 
Подстиче на 
усвајање знања, 
мотивише за 
рад, методе рада 
прилагођава 
карактеристика
ма и 
способностима 
ученика 
 

усмена и 
писмена 
провера 
постигнућа 
полазника, 
вођење 
педагошке 
документациј
е, портфолија 
полазника, 
где се бележе 
сви резултати 
и успеси 
полазника и у 
складу с тим 
вреднује 
њихов рад. 
Ови 

полазници се 
оцењују на 
основу 
остварености 
циљева и 
стандарда 
постигнућа у 
току 
савладавања 
индивидуалн
ог образовног 
плана. 
показатељ 
успеха је 
степен 
остварености 
циљева и 
прилагођених 
стандарда 
постигнућа 
полазника. 
 

Самоза
пошља
вање 

4 

Прилагођавање 
(индивидуализација) наставних 
садржаја предузетништва 
полазницима који из било којих 
разлога имају тешкоћа у 
свладавању програма како би им се 
омогућило усвајање програма и 
развитак њихових способности. 

- развој пословне идеје и потребна 
улагања у пословање; 
– извори почетног финансирања 
пословања 
 – сопствена и позајмљена средства; 
– инокосно власништво и облици 
удруживања капитала. 

Посло
вање 

2 

Прилагођавање 
(индивидуализација) наставних 
садржаја предузетништва 
полазницима који из било којих 
разлога имају тешкоћа у 
свладавању програма како би им се 
омогућило усвајање програма и 
развитак њихових способности. 

 - роба и услуге; 
– понуда и тражња; 
– добит и губитак. 

Разво
ј 4 

Прилагођавање 
(индивидуализација) наставних 

- формирање цене коштања и 
продајне цене; 



 

799 

коме
рција
лног 
прои
звода
/услу

ге 

садржаја предузетништва 
полазницима који из било којих 
разлога имају тешкоћа у 
свладавању програма како би им се 
омогућило усвајање програма и 
развитак њихових способности. 
 
 
 
 

– паковање, означавање и 
етикетирање; 
– пласман и продаја; 
– промоција;  
– квалитет производа/услуге и 
хигијенско-безбедоносни аспекти. 

У настави физике, хемије и биологије, 
предузетничко учење се може интегрисати са 
активностима које су базиране на 
експериментима, групном и тимском раду, 
практичним активностима, али и садржајима 
који се баве природним ресурсима и енергијом.  
Пример: 
•Здрава исхрана, припрема јеловника, 
потрошачко трошење, трошкови  
Предузетничко учење у информатици може да 
се примени кроз практична знања у областима 
као што су статистичка анализа, развој 
једноставних апликација, прављење различитих 
једноставних база података за школу или 
локалну заједницу, израда школских новина, 
публикација и промотивних материјала (веб 
сајтови, видео записи, брошуре, итд). 

Образовни 
стандарди 

Основни ниво 

О3.ПД.1.1.1. Процењује сопствене предузетничке особине и потенцијале.  
О3.ПД.1.1.2. Поставља циљеве у реалним ситуацијама и окружењу, разликује и разврстава циљеве према реалном времену потребном за њихово остваривање (СМАРТ).  
О3.ПД.1.1.3. Самостално и индивидуално предузима осмишљене и испланиране једноставне активности.  
О3.ПД.1.1.4. Радећи са другима руководи се основним принципима тимског рада.  
О3.ПД.1.1.5. Припрема организациони план за спровођење активности која је временски и квалитативно мерљива и планира потребна средства за реализацију активности. 
О3.ПД.1.1.6. Процењује успешност реализације планираних активности. 

Средњи ниво У ООО нема стандарда за средњи ниво 

Напредни ниво У ООО нема стандарда за напредни ниво 
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ЕКСКУРЗИЈЕ И ШКОЛА У ПРИРОДИ 



 

801 

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА, ИЗЛЕТА  И 

ШКОЛЕ У ПРИРОДИ 

 

ПРВИ ЦИКЛУС 
 

Разр
ед 

Времи
звође

ња 

Трајање Путни правац Циљеви и задаци Садржаји  
(важнији објекти) 

Евалуација 

I-IV V ЈЕДНОДНЕВНА 

Рума-Ср. Каменица (Змајев музеј)-
Петроварадин-Ср. Карловци- 
Стражилово-Рума 
 
Рума-Сремска Митровица 
(Сирмијум)-Засавица (резерват)-
Рума 
 
Рума-Београд (Зоо врт, Калемегдан)-
Ада Џиганлија-Aвала 
 
Рума-Манастир Хопово-Иришки 
венац-Летенка-Врдник (Раваница)-
Рума 
 
Рума-Сремски Карловци-
Петроварадин-дворац Дунђерски 

-упознавање природних лепота и 
културног наслеђа 
-изграђивање еколошких навика 
-развијање естетских опажања и 
осећања 
-упознавање нових предела и културног 
и духовног наслеђа 
-схватање значаја здравља и здравих 
стилова живота 
-развијање интересовања а природу и 
културно историјско наслеђе 
-проширивање знања 
-подстицање испољавања позитивних 
есмоционалних доживљаја 
-упознавање са остацима праисторијске 
културе на нашим просторима 
-упознавање са природом, културним 
наслеђем и привредним достигнућима 
краја 

-обилазак и посета родне кућа Јован 
Јовановића Змаја 
-обилазак Петроварадинске тврђаве, шетња; 
-раз. града: обилазак Саборне цркве; 
-Стражилово, посета гробу Бранка Радичевића 
-обилазак музеја Срема и сталне музејске 
изложбе, обилазак археолошког локалитета 
(Царска палата са термама) 
-одлазак до резервата природе Засавица 
-обилазак Зоо врта, и шетња Калемегданом; 
-оболазак-вожња возићем на Ади Циганлији 
-обилазак Авале (споменика и торња) 
-обилазак манастира Хопово, споменик на 
Иришком Венцу, посета и одмор на чувеном 
излетишту Летенки, на крају посета манастира 
Раваница у Врднику 
-разгледање Сремских Карловаца и Саборне 
цркве, обилазак Петроварадина и дворца 
Фантаст 

 
-праћење ученичких 
реакција 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-радови ученика (описивање 
доживљаја) 

I-IV V ЈЕДНОДНЕВНА 

Рума-Топола(Опленац)-пећина 
Рисовача-Аранђеловац 
 
 
Рума-Текериш-Троноша-Тршић-
Бања Ковиљача-Рума 
 
 
Рума-Идвор-Ковачица-Ечка (дворац 
Каштел)-Рума 
 
 
Рума-дворац у Кулпину (музеј )-Бач-
Карађорђево 
 
 
Рума-Суботица-Палић-Рума 
 
Рума-Сомбор-Бач-Бођани-Рума 
 
излет-Борковац 
 

-упознавање природних лепота и 
културног наслеђа 
-изграђивање еколошких навика 
-проширивање знања 
-подстицање испољавања позитивних 
емоционалних доживљаја 
 

Посета Орашцу, обилазак Марићевића јаруге, 
места где је подигнут Први српски устанак, 
обилазак Карађорђевог конака и маузолеја 
династије Карађорђевић на Опленцу, 
-обилазак пећине Рисоваче, Посета Буковичкој 
бањи 
Текериш, посета споменику Церске битке, 
обилазак родног места Вука Караџића, посета 
Вуковој кући и манастиру Троноша, обилазак 
Бање Ковиљаче 
Посета родном месту великог научника 
Михајла Пупина, обилазак Галерије наиве у 
Ковачици, посета дворцу Каштел и обилазак 
Посета дворцу у Кулпину (музеј 
пољопривредних машина), 
обилазак тврђаве у Бачу и ловишта 
Карађорђево 
-обилазак центра града 
-обилазак и шетња језером 
-посета зоо врта 
-посета галерије Милана Коњевића, градске 
куће, сунчани сат 
-тврђава у Бачу 
-посета манастиру Бођани 
-обилазак излетишта Борковац и Борковачког 
језера 

-праћење ученичких 
реакција 
 
 
 
 
-радови ученика (описивање 
доживљаја) 
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ДРУГИ ЦИКЛУС 

 
Разре Време Трајање Путни правац Циљеви и задаци Садржаји  

(важнији објекти) 
Евалуација 

V-VIII 

X 

или 

V 

ЈЕДНОДНЕВНА 

Бранковина- Ваљево-манастир 
Каона 
 
                                                                  
 
Рума-Топола (Опленац)-пећина 
Рисовча-Аранђеловац-Рума 
 
 
Тршић-Троноша-Бања Ковиљача-
Сунчана река 
 
 
-Петроварадин-дворац Дунђерски-
Зобнатица-Суботица-Палић 
 
 
Рума-Смедерево-ергела 
Љубичево-Костолац 
(Виминацијум) 
 

-развијање интересовања за природу 
 
-упознавање културно историјског наслеђа 
 
-упознавање природних реткости и 
знаменитости 
 
-проширивање знања 
 
-изграђивање еколошких навика 
 
 
-развијање позитивног односа према 
спортским потребама и навикама  
 
 
-корелација међу наставним предметима 
 
-развијање естетских опажања и осећања 
 
 

-oбилaзак задужбине Проте Матеје Ненадовића и спомен 
музеја и гроба Десанке Максимовић 
-разгледање старог дела Ваљева(Тешњар) и обилазак 
Народног музеја Ваљево 
-посета манастира Каона 
 
-посета Орашцу  
-обилазак Карађорђевог конака и Маузолеја династије 
Карађорђевић на Опленцу, 
-обилазак пећине Рисоваче, 
-посета Буковичкој бањи 
 
-обилазак етографског парка са спомен кућом у родном 
месту Вука Караџића-Тршићу 
-посета манастиру  Троноша 
-обилазак Бање Ковиљаче и посета туристичком комлексу 
„Сунчана река“ 
 
-обилазак тврђаве Петроварадин,дворца Дунђерски код 
Бечеја,разгледање ергеле коња и обилазак Суботице и 
Палићког језера 
 
-обилазак Смедеревске тврђаве 
-обилазак ергеле Љубичево у Пожаревцу 
-обилазак археолошког налазошта Виминацијум 

-праћење 
ученичких 
реакција 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-радови ученика 
(описивање 
доживљаја) 

 

 

X 

или 

V 

ЈЕДНОДНЕВНА   

Рума-Свилајнац-Јагодина 
 
 
 
Београд-Авала-Чарапићев брест 
 
 
Врдник-Змајевац-Беочин-Сремска 
Каменица-Петроварадин-Сремски 
Карловци-Стражилово 
 
 
Рума-Идвор-Ковачица-Ечка 
(дворац Каштел)-Зрењанин-Рума 
 
 
Рума-Бач-Бођани-Сомбор 
 
 
Свилајнац-водопад Лисине-
Ресавска пећина-Манасија 
 
 
Делиблатска пешчара-Вршац-
манастир Месић-Белоцркванска 
језера 
 

-подстицање испољавања позитивних 
емоционалних доживљаја 
 
-упознавање живота и рада људи 
појединих крајева 
 
-развијање позитивног односа према 
културним и естетским  вредностима 
 
-корелација са наставним предметима 
-упознавање природе и културе краја 
 

-обилазак Природњачког музеја у Свилајнцу, Музеја 
воштаних фигура, парка и града Јагодине 
-разгледање ергеле коња 
-обилазак Београда (Калемегдан, Ботаничка башта, Бели 
двор, Етнографски музеј, храм Светог Саве) 
-обилазак Авале (споменика и торња) и одмор на 
Чарапићевом бресту 
-Обилазак Врдника и манастира Раваница 
-обилазак дворца и манастира у Беочину 
-посета Змајевом музеју у Сремској Каменици и 
Петроварадину (са уласком у катакомбе) 
-разгледање Сремских Карловаца и боравак на Стражилову 
-Посета родном месту великог научника Михајла Пупина, 
обилазак Галерије наиве у Ковачици, посета дворцу 
Каштел и обилазак Зрењанина 
-тврђава у Бачу 
-посета манастиру Бођани 
-посета галерије Милана Коњевића, градске куће, сунчани 
сат 
-обилазак Природњачког музеја у Свилајнцу 
-обилазак водопада Лисине 
-разгледање Ресавске пећине 
-посета манастира Манасија 
-обилазак специјалног резервата Делиблатске пешчаре 
-обилазак Вршца (Вршачке куле, Стеријине куће....) 
-посета манастиру Месић 
-обилазак Белоцркванских језера 

-праћење 
ученичких 
реакција 
 
-радови ученика 
(описивање 
доживљаја) 
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VI- 
VIII 

X 
или 
IV 

 
 
 

ДВОДНЕВНА 

                          
 
 

Рума-Златибор-Мећавник-Бајина 
Башта-Манастир Рача- Перућац-
Бања Ковиљача 
 
 
Рума-Краљево-Жича-Врњачка 
бања-Љубостиња-Крушевац 
 
Рума-Краљево-Жича-Студеница- 
Копаоник-Крушевац 
 
Рума-Голубац-Лепенски вир-
Доњи Милановац-Ђердап 
 
Рума-Љубичево-Горњак-
Жагубица (врело Млаве)-Бор 
(Борско језеро)-Брестовачка 
бања-Лазарева пећина 
 
 
Рума-Ваљево-Овчарско-
кабларски манастири-Овчар 
бања-Чачак 
 
Раваница-Соко бања-Бованско 
језеро-Покајница 
 
 
Манасија-Ресавска пећина-
Раваница-Ниш-Нишка бања 
 
 
 
Крушевац-Ђавоља варош-
Пролом бања-Прокупље-Ниш 
 

-упознавање природних лепота и 
културног наслеђа 
-изграђивање еколошких навика 
-развијање естетских опажања и осећања 
-упознавање нових предела и културног и 
духовног наслеђа 
-схватање значаја здравља и здравих 
стилова живота 
-развијање интересовања а природу и 
културно историјско наслеђе 
-проширивање знања 
-подстицање испољавања позитивних 
есмоционалних доживљаја 
-упознавање са остацима праисторијске 
културе на нашим просторима 
-упознавање са природом,културним 
наслеђем и привредним достигнућима 
краја 
-упознавање природних реткости и 
знаменитости 
-упознавање са остацима римске културе 
на нашим просторима 
-развијање естетских опажања и осећања 
-упознавање природних реткости и 
културног и духовног наслеђа 
-проширивање знања 

-обилазак Златибора и Мећавника-
Ќустуричиног града 
-разгледање Бајине Баште 
-посета манастиру Рача и обилазак језера 
Перућац и  речице Врело 
-разгледање Бање Ковиљаче 
 
-краће разгледање Краљева 
-посета манастирима Жича и Љубостиња 
-обилазак Врњачке бање и Лазаревог града у 
Крушевцу  
 
-посета манастирима Жича и Студеница 
-разгледање Копаоника и шетња до 
Панчићевог врха 
-краће разгледање Крушевца (обилазак цркве 
Лазарице) 
 
-разгледање Голупца и тврћаве 
-обилазак археолошког локалитета Лепенски 
вир 
-посета хидроелектрани Ђердап 
 
-обилазак ергеле Љубичево 
-посета манастиру Горњак 
-обилазак врела Млаве (Жагубица) 
-обилазак Бора и Борског језера 
-разгледање Брестовачке бање 
-посета Лазаревој пећини 
 
-Обилазак центра Ваљева 
-обилазак манастира Ваведење. Никоље, 
Преображење 
-разгледање Овчар бање и Чачка 
 
-обилазак манастира Раваница 
-обилазак Сокобање, Бованског језера и цркве 
брвнаре Покајнице 
 
-обилазак манастира Манасија и Раваница 
-разгледање Ресавске пећине 
-обилазак Нишке тврђаве и Нишке бање 
-обилазак Ћеле-куле, Медијане-археолошког 
налазишта и споменика на Чегру 
 
-обилазак цркве Лазарице и Лазаревог града у 
Крушевцу 
-обилазак природног споменика Ђавоље 
вароши 
-обилазак Пролом бање 
обилазак Прокупља (брдо Хисар и утврђење) 
-обилазак Ниша (Нишке твђаве и Ћеле куле) 

-праћење ученичких 
реакција 
-разговор о утисцима  
-радови ученика (описивање 
доживљаја) 
-праћење реакција ученика у 
групи и појединачно 
-радови ученика по повратку 
-разговор о утисцима  
-радови ученика (описивање 
доживљаја) 
-праћење реакција ученика у 
групи и појединачно 
-радови ученика по повратку 
-разговор о утисцима  
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ПРОГРАМ РАДА НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

 
Разр

ед 

Месец Трајање 

Путни правац Циљеви и задаци 
Садржаји  

(важнији објекти) Евалуација 

I, 

II, 

III 

и 
IV 

X,XI 

или 

IV 

 

Од 7 - 10 

дана 
годишње 

 

СОКО БАЊА 

 
 
 
 
 
 
 
ВРЊАЧКА БАЊА 

 
 
 
 
 
 
 
ЛУКОВСКА БАЊА 

-Ученици би требало да путем несвакидашњег 
школског програма кроз игру, дружење и забаву 
упознају околину у којој се налазе, да науче да се 
сналазе у околностима у којима нису сваки дан, 
да деле идеје и знања са другом децом, као и да 
развијају и унапређују социјалне односе. 
 
 
 
-Омогућити непосредно посматрање природних 
појава, делатности људи и изглед насеља 
 
-прикупљање и коришћење плодова и предмета 
из природе као најубедљивијих очигледних 
средстава; 
 
-подстицати развијање самосталности код 
ученика 
 

Кањон реке Моравице;  
-Атрактивна шеталишта дуж обале 
реке, 
Бањски парк са столетним платанима, 
извори минералне воде, Соко град- 
водопад, 
-извор реке Моравице 
 
 
-термоминерална купатила, 
-паркови са егзотичним биљем и 
скулптурама, мостови врњачке реке, 
виле типичног врњачког стила, 
амфитеатар, старе камене степенице и 
чесма, манастир Жича 
 
 
-Обилазак Куршумлије, цркве Св. 
Николе, Св. Богородица, обилазак 
природног феномена ,,Ђавоља варош“ 

-радови ученика (описи и слободни 
састави) 
 
-праћење ученичких реакција 
 
-разговор са ученицима по повратку 
 (утисци) 

 

I, 

II, 

III 

и 

IV 

X,XI 

или 

IV 

 

                               

Од 7 - 10 

дана 
годишње 

ТАРА 

 

 

 

 

ЗЛАТИБОР 

 

 

 

 

 

ДИВЧИБАРЕ 

 

-Ученици би требало да путем несвакидашњег 
школског програма кроз игру, дружење и забаву 
упознају околину у којој се налазе, да науче да се 
сналазе у околностима у којима нису сваки дан, 
да деле идеје и знања са другом децом, као и да 
развијају и унапређују социјалне односе. 
 
-Омогућити непосредно посматрање природних 
појава, делатности људи и изглед насеља 
 
-прикупљање и коришћење плодова и предмета 
из природе као најубедљивијих очигледних 
средстава; 
 
-подстицати развијање самосталности код 
ученика 

-шетња Таром, упознавање биљног и 
животињског света Таре, обилазак 
видиковца Предов крст, и ендемске 
врсте дрвета Панчићеве оморике 
 
-да упознају живот на планини, да се 
играју и уче на планини и посете 
знаменитости: Споменик рањеницима, 
Краљева чесма, цркву Светог 
Преображења Господњег 
 
-боравак у природи, стицање нових 
знања из области екологије, лековитог 
боља, сналажење у природи 
 
-успон на Црни врх 

-радови ученика (описи и слободни 
састави) 
 
-праћење ученичких реакција 
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РУДНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОПАОНИК 

-Савлађивање непосредним упознавањем појавa и 
односa у природној средини 

-рекреативно-здравствени опоравак  ученика 

-упознавање културног наслеђа 

-развијање интересовања за природу и 
изграђивање еколошких навика 

-прикупљање и коришћење плодова и предмета 
из природе као најубедљивијих очигледних 
средстава 
 
-подстицати развијање самосталности код 
ученика 
 
-развијање интересовања за природу 
 
-развијање естетских опажања и осећања 
 
-проширивање знања 

-изграђивање еколошких навика 

Блага клима, чист ваздух и лепа 
природа одликују планину Гучево која 
се налази у западној Србији, недалеко 
од Лознице, са десне обале Дрине. 
Сама околина чини место 
привлачнијим.  
Бања Ковиљача, Тршић, Троноша. 
Соко град, Дрина, Зворничко језеро, 
места су чија лепота и природа 
парирају културном и историјском 
наслеђу. 
 
Планина Рудник,од Београда удаљена 
95 км, на надморској висини 1132м 
има веома добре климатске услове за 
одмор и опоравак деце. Насеље 
Рудник се налази на надморској 
висини 500-700м. Добро уређене 
пешачко-планинарске стазе 
омогућавају шетње кроз густе шуме и 
лети и зими што поред рекреативних 
активности пружа и могућност за 
непосредно упознавање биљног и 
животињског света. 
 
Упознавање лепота и знаменитости 
Копаоника: Панчићев врх, ски центар 
Ртањ, Марков камен, ендемске биљке, 
флора и фауна подручја. 

-радови ученика (описи и слободни 
састави) 
 
-праћење ученичких реакција 
 
-разговор са ученицима по повратку 
 (утисци) 

 


