
 

 

 

 

 

 

 

 

АНЕКС   

ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ШКОЛСКУ 2017-2018. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО АНДРИЋ“ ПРАЊАНИ 
 

 

 

Прањани, 14.септембар 2017.године 

 

 



 

Република Србија 
ОШ „ Иво Андрић“ 
Дел.бр. 
Датум:14.9.2017. 
Прањани  
 
 
На основу 89. и чл. 57. ст.1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС»  бр. 72/2009, 52/2011 и 55/201335/15-

аутентично тумачење и 68/15и 62/2016)  и  члана 49. Статута ОШ "Иво Андрић" Прањани, Школски одбор ОШ «Иво Андрић»  на седници одржаној 14.09.2017. 

године, усвојио је  

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се  Анекс Школског  програма (програм образовања и васпитања)  за пети  разреда  Основне  школе „Иво Андрић“  Прањани. За следеће 

предмете: Информатика и рачунарство, Техника и технологија ,  Физичко и здравствено васпитањеи Свакодневни жовот у прошлости. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На основу члана 89. и чл. 57. ст. 1. тачка. 2.Закона о основама система образовања и васпитања, Oрган управљања установе доноси предшколски, 

школски, односно васпитни програм, развојни план,годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању. 

На основу чллана 34.  Статута ОШ „Иво Андрић“ Прањани, Школски одбор у оквиру своје нaдлежности доноси  Анекс Школског програма за пети 

разред, Годишњи план рада Школе и усваја извештаје о њиховом остваривању,вредновању и самовредновању. 

Ова одлука ступа на снагу даном њеног доношења. 

 

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
_____________________________________ 

           Данијела Ракићевић  
 
 
 
 



 
 

ИНФОРМАТИКА И РАЧИНАРСТВО 
 
Циљ наставе и учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном 
окружењу, производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних 
технологија брзо мења. 

 
Задаци :  

-упознавање ученика са применом рачунара у различитим областима људске делатности;  

-развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду;  

-подстицање креативног рада на рачунару;  

-оспособљавање за рад на рачунару.  

 
ПЕТИ  РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊ

А САДРЖАЈА 

За ученике За наставнике 

ИКТ 

Упознавање ученика са наставним планом и програмом, MS 

Office Word – Табеле.Креирање табеле.Основни елементи 

табеле,  MS Office Word – Алати за табеле (Table Tools ),  MS 

Office Word – Подешавање стране ( Page Layout ), MS Office 

Word – Рад са текстом, MS Office Power Point , програм за 

мултимедијалне презентације 

-усвајање знања 

Практичан рад на 

рачунару 

-понављање 

-опажање 

-откривање и 

увиђање законитости  

-вежбање 

-израда и 

презентовање 

самосталних и 

практичних радова 
-изражавање својих 

мисли, закључака 

-учешће у дискусији 

-анализирање и 

синтетизовање 

података, чињеница, 

информација, 

Објаснити рад са објектима у My 

Computer-у. Објаснити преносне и 

фиксне меморијске медијуме: 

дискете, CD и DVD, Flash 

меморије као и хард дискове. 

Clipboard (на копирање и 

премештање објекатExplorer-у, 

манипулацију групама објеката 

(помоћу тастера Shift или Ctrl) и 

акценат ставити на проналажење 

фајловодносно на наредбу Find 

врсте датотека коришћењем џокер 
знакова * и ? (на пример слике, 

*.jpg), као и на основу датума 

измене или величине фајла. 

Објашњавање Control Panel-а 

почети са подешавањем изгледа 

радне површине Увод у 

мултимедију" . 

монолошка,дијало

шка, дискусија, 

илустративна, 

демонстрац 

Дигитална 

писменост 

Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин, 

Рачунарске мреже, Мрежни сервиси ( блог, сајт, веб алати, е-

пошта, форуми ), Заштита здравља, ризик зависности и 

управљање временом проведеним на мрежи, Дигитална 

писменост 

Рачунарство 

Увод у текстуални  програмски језик Python, Програмирање 

у Python окружењу -  основне аритметичке операције, 

Програмирање у Python окружењу – коришћење уграђених 
функција, Програмирање у Python окружењу – стрингови, 

Програмирање у Python окружењу – структуре података 

Пројектна настава 

Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин, 

Рачунарске мреже, Мрежни сервиси ( блог, сајт, веб алати, е-

пошта, форуми ), Заштита здравља, ризик зависности и 
управљање временом проведеним на мрежи, Дигитална 

писменост 

   



 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Информатика и рачунарство тема  Оперативни систем са Техничким и информатичким образовањем тема Оперативни систем. 

Информатика и рачунарство тема Рад на тексту саСрпски језик област Граматика са Ликовном културом Фотографија 

 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да: 

едитују текст (креирање табела, фуснота, садржаја... на уређају и у облаку),  едитују аудио садржај,  едитују видео садржај, креирају интерактивне презентације 
(хиперлинк),  креирају једноставне анимације, креирају, чувају, објављују и представљају дигиталне садржаје користећи расположиве онлајн/офлајн алате 
 користе могућности које рачунарске мреже пружају у сфери комуникације и сарадње, објасне појам, начин рада и предности рачунарских мрежа;,  објасне како раде 
најважнији мрежни сервиси (попут World Wide Web-а),  објасне како функционише претраживање, како се бирају и рангирају резултати претраге, ефикасно користи 
технологију претраге;  процени квалитет дигиталних садржаја, користи технологију безбедно, етички и одговорно; разликују основне лиценце за дељење садржаја и 
поштују ауторска права,  препознају прихватљиво /неприхватљиво понашање на мрежи; спроведу одговарајуће процедуре како би пријавили непримерене дигиталне 
садржаје или нежељене контакте и потражили помоћ,  препознају ризик зависности од технологије,  рационално управљају временом које проводе на интернету 
 коришћењем текстуалног програмском језика опште намене, формира рачунарски програм који за задате нумеричке вредности исписује и/или исцртава одговарајући 
резултат , у оквиру програма користи променљиве, петље и потпрограме (процедуре/функције/методе), као и нумеричке, текстуалне и једнодимензионе низовске 
вредности (једнодименизионе), отклања синтаксне грешке и грешке у раду програма коришћењем исписа међурезултат,  објасни појам алгоритма као апстрахованог 
поступка који је имплементиран програмом,  реши базичне алгоритамске проблеме над секвенцама вредности попут рачунања статистика (бројање, минимум, максиму, 
збир), секвенцијалног проналажења и инверзија редоследа, као и да у задатку који је формулисан као опис реалног или замишљеног догађаја препозна могућност 
примене таквог алгоритма и на основу тога формира програм који представља решење задатка 
 

ШЕСТИ  РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА 
За ученике За наставнике 

ИКТ Упознавање ученика са наставним планом и 

програмом,MS Office Word – Табеле.Креирање 

табеле.Основни елементи табеле, MS Office Word – 
Алати за табеле (Table Tools ), MS Office Word – 

Подешавање стране ( Page Layout ), MS Office Word 

– Рад са текстом, MS Office Power Point , програм за 

мултимедијалне презентације, MS Office Power Point 

, хиперлинк,  Рачунарска графика, Уређаји за 

рачунарску графику - скенер, дигитални 

фотоапарат, мобилни телефон., Анимације, уводни 

део, Израда једноставне анимације 

-усвајање знања 
-понављање 
-опажање 
-откривање и увиђање законитости  
-вежбање 
-израда и презентовање 
самосталних и практичних радова 

-изражавање својих мисли, 
закључака 
-учешће у дискусији 
-анализирање и синтетизовање 
података, чињеница, информација, 

-саопштава наставне 
садржајеорганизује и усмерава 
процес учења 
-процењује и оцењује ниво и 
квалитет усвојености знања 
-преноси културне 
вредностипреноси теоријска и 

практична знања 
-формира правилан  
поглед на светразвија карактер 
ученика и црте личности-
упознаје ученике са методама и 
техникама успешног учења 
Демонстрирати на 
примеримаЦиљ ове теме је да 

створи слику код ученика о 

практичан рад на рачунару 
монолошка,дијалошка, 
дискусија, илустративна, 
демонстрације, практични  
-метода истраживачког 
рада 
 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран 

начин, Рачунарске мреже, Мрежни сервиси ( блог, 

сајт, веб алати, е-пошта, форуми ), Заштита здравља, 

ризик зависности и управљање временом 



проведеним на мрежи, Дигитална писменост Интернету и правилним 
начинима коришћења. Кроз 
практичан рад по задатку 
објаснити рад са сервисима 

Обавезно ученицима објаснити 
значај заштите личних података 
при раду на Интернету  
Представља различите изворе 
дигиталних слика. 

ПРОЈЕКТНА 

НАСТАВА 

Пројектни задатак број 1. - дефинисање фаза 

пројектног задатка, Израда пројектног задатка, 

Представљање резултата пројектног задатка 

РАЧУНАРСТВО Приказ сајта www.petlja.org, Увод у текстуални  

програмски језик Python, Програмирање у Python 

окружењу -  основне аритметичке операције, 

Програмирање у Python окружењу – коришћење 
уграђених функција, Програмирање у Python 

окружењу – стрингови, Програмирање у Python 

окружењу – структуре података, Програмирање у 

Python окружењу – променљиве, Програмирање у 

Python окружењу – понављање, петље, 

Програмирање у Python окружењу, Програмирање у 

mBlock окружењу, управљање mBotom 

ПРОЈЕКТНА 

НАСТАВА 

Пројектни задатак број 2. - дефинисање фаза 

пројектног задатка, Израда пројектног задатка, 

Представљање резултата пројектног задатка 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Информатика и рачунарство тема Рад са текстом  са Од играчке до рачунара(4.раз.цртање и убацивање слика) саИнформ.и рач.5.раз.Oперативни 

систем и са Техничким и информатичким образовању тема Информатичке технологије. 

Информатика и рачунарство тема  Интернет са ТиИО 6.раз тема Глобалне мреже. са Информ. 7,8.раз.(Интернет,локалне и глобалне мреже). 

Информатика и рачунарство тема  Графика са Ликовном  културом тема  Фотографија,пропорција,Светло тамно,Боја . 

Информатика и рачунарство тема  Анимација са Локовна култура тема 7.раз.Фотографија,размера. 

Информатика и рачунарство тема  Изборни модули са Енглеским  јез5.раз. тема  Боје ,бројеви,алфабет са Техн.и инф.образ(7.раз.бинарни и декадни 

бројни систем) 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 

Пратити ученике у раду и подстицати их на самосталан рад. -Вредновање пројекта. -Приказати и презентовати урађене пројекте одељењу  

или широј заједници.- Коментарисати и анализирати представљене пројекте заједно са ученицима. -Разговарати о тешкоћама на које су ученици наилазили 

током реализације пројекта и на које начине су их превазишли. - Пратити активност на    часу-Пратити шта ученици практично знају да ураде у одређеним 
програмима-Усмено проверавање уз практичан рад.-Иницијално тестирање 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.petlja.org/


 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

 

Циљ наставе технике и технологија  у основној школи јесте да се ученици упознају са техничко-технолошким  развијеним      окружењем, кроз стицање 

основне техничке писмености, развојем техничког мишљења, техничке културе, радних вештина и културе рада. 

Остали циљеви и задаци предмета су да ученици: 

- стекну основно техничко и информатичко васпитање и образовање; 

- стичу основна техничко-технолошка знања, умења, вештине и оспособљавају се зањихову примену у учењу, раду исвакодневном животу; 
- схвате законитости природних итехничких наука; 

- сазнају основни концепт информационо-комуникационих технологија (ИЦТ), сазнају улоге ИЦТ уразличитим струкама и сферама живота; 

- упознају рад на једном од оперативних система и неколико најчешће коришћених корисничких програма и стекну навике да их користи 
усвакодневнимактивностима; 

- науче употребу рачунара са готовимпрограмима за обраду текста, заграфичке приказе, интерфејс и интернет; 

- развијају стваралачко и критичко мишљење; 
- развијају способност практичног стварања, односно да реализују сопствене идеје према сопстевеном плану рада и афирмишу креативност 

иоригиналност; 

- развијају психомоторне способности; 

- усвоје претпоставке за свесну примену науке у техници,технологији и другим облицима друштвено корисног рада; 
- савладавају основне принципе руковања различитим средствимарада, објектима техникеи управљања технолошким процесима; 

- развијају прецизност у раду, упорности истрајност приликом решавања задатака; 

- стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и тимски рад; 
- комуницирају на језикутехнике (техничка терминологија, цртеж); 

- стекну знања за коришћење мернихинструмената; 

- на основу физичких, хемијских, механичких итехнолошких својстава одаберу одговарајући материјал за модел,макету или средство; 

- препознају елементе (компоненте) из области грађевинарства, машинства, електротехнике, електронике и да их компонују у једноставније 
функционалне целине (графички и крозмоделе, макете или предмете); 

- разумеју технолошке процесе ипроизводе различитих технологија; 

- препознају природне ресурсе и њиховуограниченост у коришћењу; 
- прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском извору; 

- одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције (моделе), израде или примене једноставнији програм за управљављање преко 

рачунара; 
- упознају економске, социјалне, техничко-технолошке, еколошке и етичке аспекте рада ипроизводње и њихов значај наразвој друштва; 

- примењују мере и средства за личну заштиту при раду; 

- знају мере заштите ипотребу за обнову иунапређење животног окружења; 

 

 

 



ПЕТИ  РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ 

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

 
Увод 

Природни ресурси на Земљи: материја, енергија, простор и време. Појам 

технике и технологије. Утицај развоја технике на живот на Земљи. Предмет и 

значајтехничког и информатичког образовања, рад и организација радног 

места у кабинету и примена мера заштите на раду.  

-усвајање знања; 

-опажање; 

-откривање и 

увиђање законитости 

и процеса; 

-вежбање; 

-израда и 

презентовање 
самосталних и 

практичних радова; 

-стварање; 

-изражавање својих 

мисли,осећања,закљу

чака. 

 

Активности 

наставника 

бићепресвега 

усмерене на: 

саопштавање 

наставног садржаја; 

процењивање и 

оцењивање нивоа и 

квалитета 
усвојености знања; 

преношење 

теоријских и 

практичних знања; 

развијање карактера 

ученика и црта 

личности; 

 

-дијалошку 

-хеуристичку- 

-дискусију 
-посматрања; 

-илустративну-у 

-демонстрације 

Саобраћај 

Саобраћај (појам): врсте, структура, функција. Регулисање и безбедност 
друмског саобраћаја. Пешак у саобраћају. Бицикл у саобраћају. 

Хоризонтална, вертикална и светлосна сигнализација. Обавезе и одговорност 

учесника у саобраћају. Утицај саобраћаја на заштиту животне средине 

Графичке 
комуникације 

Моделовања од идеје до реализације. Техничко цртање као основ графичке 
комуникације: скица, технички цртеж, формати папира, врсте линија у 
техничком цртању, просторно приказивање предмета, техничко писмо, 
размера, означавање мера на техничком цртежу, основни прибор за техничко 
цртање, модел (макета) - појам и графички приказ.  

Одидеједореа

ције 

Алгоритам конструкторског моделовања од идеје до реализације. Упознавање 

елемената конструкторских комплета и начина њиховог повезивања у целину. 

Израда алгоритма модела према сопственој идеји. Самосталан рад са 

конструкторским комплетима и готовим елементима према својој идеји. 

Техничка документација модела.  

Материјалиитех

нологие 

Појам и подела материјала (природни, вештачки). Врсте и својства материјала 

(физичка, хемијска и механичка): дрво, папир, текстил, кожа, пластични 

материјали. Начин обраде материјала (принципи деловања алата за механичку 

обраду материјала, испитивање материјала). Припрема за обраду. Правилно 

коришћење алата за ручну обраду материјала, извођење операција и заштита 
на раду: обележавање, сечење, завршна обрада (бушење, равнање, брушење). 

Избор материјала, операција и алата и редоследа њихове примене. Рециклажа 

материјала и заштита животне средине.  

Енергетика 

Појам и подела материјала (природни, вештачки). Врсте и својства материјала 

(физичка, хемијска и механичка): дрво, папир, текстил, кожа, пластични 

материјали. Начин обраде материјала (принципи деловања алата за механичку 

обраду  

-израда и 

презентовање 

самосталних и 

практичних радова; 

-стварање; 

изражавање својих 

мисли,осећања, 

закључака 

-преношење 

теоријских и 

практичних знања; 

-развијање 

карактера ученика и 

црта личности; 

 

-дијалошку,  

-демонстрације, 

-фронтални, 

групни, рад у 

паровима и  

-Метода 

истраживачког 

рада 

Конструкторско

моделовање-

модули 

Појам и значај енергије. Извори енергије (необновљиви, обновљиви и 

алтернативни). Трансформација, коришћење и штедња енергије. Коришћење 

енергије: сунца, ветра, воде 

Информатичке 

технологије 

Увод у информатику и рачунарство. Примена рачунара. Рачунарски 

систем(основни делови, додатни уређаји и софтвер). Повезивање и 

укључивање рачунара. Коришћење оперативног система рачунара, радно 

окружење. Програм за обраду текста. Програм за техничко цртање 

 

 

 



КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Техничко и информатичко образовање тема Увод и Саобрааћај са Географијом  Васиона и Земља и Ликовна култура Покрети . 

Техничко и информатичко образовање тема Графичке комуникације са Информатиком и рачунарством   тама Програми техничког цртања. 

Техничко и информатичко образовање тема Од идеје до реализације са Ликовном културом  тема Линија и  облик и са Математиком –област 

Геометрија, Површина фигура. 

Техничко и информатичко образовање тема Материјали и технологија са –Хемија тема (7.раз. Основна физичка,хемијска својства метала),са Техничко и 

информатичко образовање 6.7 раз.теме (Технологија обраде материјала). 

Техничко и информатичко образовање темаЕнергетика  саХемија(7.раз.Закон о одржању масе,Угаљ,нафта,земни гас)- , са Физика 7.раз. Механичка 

енергија. 

Техничко и информатичко образовање темаКонструкторскомоделовање-модули са Математика тема (5.раз. осна симетрија) са Природом и друштвом  

тема Рад енергије , производња и потрошња. 

Техничко и информатичко образовање тема Информатичке технологије са Информатика и рачунарство  тема Оперативни систем и са Енглеским 

језиком 7.раз. Компјутер и његови делови. 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
- Иницијално тестирање; - Усмено испитивање; - Домаћи задаци;; -Активност на часу разговори,дискусије. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
Циљ физичког и здравственог  васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним 

подручјима, допринесе инрегралном развопју личности ученика (когнитивном, афективном,моторичком), развоју моторичких способности , стицању , 

усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теријских знања у свакоднедним и специфичним условима живота и рада. 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

Атлетика  уме да трчи на различите начине ,.уме да трчи из високог 

старта , уме да скаче у даљ,  згрчно ,уме да изведе скок у вис 

техником маказице , уме да скаче у вис леђном техником , уме 

да баци куглу из места, уме да баци куглу леђном 

техником,уме да трчи из ниског старта 

 

посмарта, 

вежба,ради  

показује, 

објашњава, ,  

мери  

монолошка, дијалошка, 

демостреативна 

такмичарска 

Гимнастика уме да уради колут напред и уназад, уме да уради колут 

напред преко препреке, уме да уради став на шакама, уме да 

уради премет странце,  уме да уради вагу, мост, колут из става 

разножног 

посматра, 

вежба, ради 

показује,  

објашњава, 

исправља 

монолошка, 

дијалошка, 

демонстративна, 

 

 

 
Рукомет 

уме да води лопту јачом руком у месту,  уме да уради 

рукометни трокорак, уме да уради бочни шут(шасе), познаје 
правила игре ,уме да води лопту јачом и слабијом руком у 

месту, уме да хвата лопту на разне начине, уме да уради шут 

из трка, познаје игру у нападу,познаје елементе одбране 6:0, 

познаје елементе одбране 5:1 ,уме да води лопту јачом и 

слабијом руком у кретању максималном брзином, уме да дода 

лопту на разне начине, уме да уради скок шут, уме да уради 

промену правца кретања (финту) 

 

 
посматра, вежба, 

ради 

 

 
објашњава, 

показује, 

исправља 

 

 
монолошка,  

дијалошка, 

демонстративна 

Плес уме да креира кореографију, 

 

посматра,  

вежба,  

ради 

објашњава, 

показује, 

исправља 

монолошка, 

демонстативна, 

дијалошка 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Биологија-крос-септембар 

Музичка култура-кореографија денс игара-март 

 



НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 

-Еваулација на почетку и крају школске године путем  иницијалних  тестирања 

-Континуирано током школске године, након окончања тематских целина 

-посматрање ( вођење белешки – чек листе, протоколи посматрања;  

-учешће на спортским активностима и  такмичењима) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВАКОДНЕВНИ  ЖИВОТ  У ПРОШЛОСТИ 
 

Циљеви: 

- проширивање знања из области опште културе; 
- оспособљавање ученика да боље разумеју свет и време у коме живе; 
- упознавање ученика са са специфичностима динамике културних промена; 
- развитак свести ученика о континуитету и разноврсности историјских појмова и процеса; 
- оспособљавање ученика да науче како да сагледају себе у контексту „другог“; 

 

Задаци: 

- упознавање различитих елемената свакодневног живота (односи у породици, исхрана, образовање, игра, одевање,становање...) 
- уочавање условљености елемената свакодневног живота историјским процесима и догађајима; 
- упознавање основних елемената свакодневног живота у прошлости Србије, Европе и света 
- препознавање сличности и разлика у свакодневном животу грађана Србије, Европе и света у датом историјском контексту;  
- препознавање сличности и разлика у свакодневном животу грађана Србије, Европе и света у односу на савремено доба у којем ученик живи; 
- подстицање радозналости и креативности ученика, као и подстицање на самостални истраживачки рад; 
- овладавање елементарним знањима о прикупљању историјске грађе и развитак критичког односа према њој. 

 

Оперативни задаци: 

 

Ученици треба да: 

- разумеју значај проучавања свакодневног живота у прошлости; 
- усвоје и прошире знања о разликама између свакодневног живота данас и у прошлости; 
- упознавање с дечјим играма у прошлости (врсте и њихова функција);  

- идентификовање сличности и разлика између игара некад и сад;  
- разумевање значаја игре у развоју појединца и друштва;  
- упознавање са свакодневним животом људи у праисторији;  
- упознавање са свакодневним животом народа Старог истока;  
- упознавање са свакодневним животом старих Грка;  
- упознавање са свакодневним животом старих Римљана  
- развијају истраживачку радозналост; 
-  развијају способност повезивања знања из различитих области. 

 

 

 

 



ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

У в о д  Појам и значај свакодневног  живота,Историјски извори, 

Свакодневни живот људи у прошлости – појам и значај  

посмарта, 

вежба,ради  

показује, 

објашњава, ,  

мери  

монолошка, дијалошка, 

демостреативна 

такмичарска 

Свакодневни жив от у 

праисторији  

Људске заједнице (чопор, род, племе),Исхрана у праисторији, 

Становање у праисторији , Веровања људи у праисторији, 

Свакодневни живот у праисторији 

посматра, 

вежба, ради 

показује,  

објашњава, 

исправља 

монолошка, 

дијалошка, 

демонстративна, 

Свакодневни жив от 

људи старог истока  
 

Исхрана и одевање људи старог истока, Градови  старог 

истока, Војске народа старог истока, Култура и религија 

народа старог истока ,Култура и религија народа старог 

истока,Путовања и трговина народа старог истока 
Свакодневни живот људи старог истока  

 

 

посматра, вежба, 

ради 

 

 

објашњава, 

показује, 
исправља 

 

 

монолошка,  

дијалошка, 
демонстративна 

Свакодневни жив от у 

Старој Грчкој  

Исхрана и одевање у Старој Грчкој,Живот у полисима, 

Живот у полисима,Олимпијске игре, Војске грчких полиса, 

Култура и религија Старе Грчке, Култура и религија Старе 

Грчке , Путовања и трговина у Старој Грчкој, 

Свакодневни живот у Старој Грчкој, 

посматра,  

вежба,  

ради 

објашњава, 

показује, 

исправља 

монолошка, 

демонстативна, 

дијалошка 

Свакодневни жив от у 

Старом Риму  

Исхрана и одевање у Старом Риму,Римски градови, 

Живот у римским градовима,Војска Старог Рима, 

Друштвени живот у Старом Риму,Култура и религија Старог 

Рима, Култура и религија Старог Рима,Путовања и трговина у 

Старом Риму,Медицина у Старом Риму,Живот првих 

хришћана, Свакодневни живот у Старом Риму, 

Свакодневни живот људи у старом веку, 

   

 

 

Начин остваривања програма 

- интердисциплинарност 
- савлађивање нових и непознатих чињеница уз помоћ блиских и познатих 
- интеграција школског и ваншколског знања ученика,  
- излазак из оквира школских уџбеника и учионице 
- кратка предавања 
- гледање филмова 
- дискусије 

- анализе слика 
- посете локалитетимаикултурно-историјским споменицима 
- прављење употребних предмета из прошлости 
-  размена информација, како између ученика и наставника, тако и између самих ученика 
- корелација с другим обавезним и изборним наставним предметима 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Директор школе                                                                 М.П.                                                                  Председник Школског одбора 
_______________________                                                                                                                                   _________________________________  
        Зоран Пантовић                                                                                                                                                 Данијела Ракићевић 
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