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I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

1. Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“,бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013.); 
2. Закон о изменама и допунама закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр.55/2013.) 
3. Закон о основном образовању и васпитању ( „Сл.гласник РС“, бр.55/2013.); 
4. Закон о предшколском васпитању и образовању(„Сл.гласник РС“, бр.18/2010) 
5. Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања ( „Сл.гласник РС“,бр.10/2004,  20/2004, 1/2005, 

3/2006, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010 и 3/2011-др.правилник); 
6.  Правилник о наставном плану  за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставни програм за трећи разред 

основног  образовања и васпиктања („Сл.гласник –Просветни гласник Рс“, бр. 11/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010,7/2010 и 3/2011. –др.правилник); 
7. Правилник  о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања(„Сл.гласник РС“,бр.72/2009.); 
8. Правилник о наставном плану и програму за други циклус основног образовања и васпитања и наставни програм за пети разред основног 

образовања и васпитања ( „Сл.гласник РС – Просветни гласник“,бр.6/2007, 2/2010, 7/2010 и 3/2011 –др.правилник); 
9. Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања („Сл.гласникРС –Просветни гласни“, бр.5/2008 и 3/2011- 

др.правилник); 
10. Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања („Сл.гласникРС- Просветни гласник“, бр.6/2009 и 3/2011- 

др.правилник); 
11. Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања ((„Сл.гласникРС- Просветни гласник“,бр.2/2010 и 3/2011.-

др.правилник); 
12. Правилник о наставном плану и програму Верске наставе за први разред основне школе(„Просветни гласник“РС 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04 ,3/05, 

5/05,2/07,3/07,4/07,17/07,20/07,1/08,4/08,6/08 и 8/08.) 
13. Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанског васпитања –сазнање о себи и другима за основну школу („Просветни гласник РС“бр. 

5/01, 8/03, 10/03, 20/04,1/05, 90/5, 15/05, 6/06, 7/07, 4/07, 6/08.) 
14. Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник РС“ бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 

3/05, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08,8/08.) 
15. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитања у основној школи („Просветни гласник 

РС“бр. 2/92, 2/2000.) 
16. Правилник о условима и поступку напредовања ученика у основној школи („Сл.гласник РС“бр. 47/94.) 
17. Правилник о стандардима квалитета уџбеника и употство о њиховој употреби („Просветни гласник РС“, бр.1/2010.) 
18. Правилник о плану уџбеника („Просветни гласник РС“бр. 1/2010.) 
19. Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму основног образовања („Просветни гласник РС“ бр.2/2010.) 
20. Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму за други циклус основног образовања и васпитања и наставног 

програма за пети разред („просветни гласник РС“, бр.4/2013.) 
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21. Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања („Просветни 

гласник РС, бр. 2/10, 4/10.) 
22. Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану за први, други, трећи и четрвти разред основног образовања и васпитања и 

наставним програмом за трећи разред („Просветни гласник РС“, бр.1/2013.) 
23. Правилник о општим стандардима постигнића –образовни стардарди за крај обавезног образовања („Просветни гласник РС“, бр.5/10.) 
24. Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног основног образовања за предмете српски језик, математика и  свет око 

нас/природа и друштво „просветни гласник РС“, бр.5/11.) 
25. Правилник о оцењивању ученика у основмом образовању и васпитању („Сл.гласник РС“, бр.67/2013.); 
26. Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Сл.гласник РС“,бр.1/2011); 
27. Правилник  о стансардима квалитета рада установе („Сл.гласник РС“,бр.1/2011); 
28. Образовни стандарди за крај првог циклуса  основног обавезног образовања ; 
29. Образовни стандарди за крај  основног обавезног образовања; 
30. Школски развојни план донет за перид 2012-2017; 
31. Извештај о раду школе у претходној школској години. 
32. Статут школе донет, 25.12.2013.године 
33. Правилник о оцењивању ученика , донет 28.2.2014. 
34. Правилник о безбедности на раду , донет 10.3.2014.године 
35. Правилник о дисциплинској одговорности запосленик, донет 10.3.2014.године 
36. Правилкик о награђивању и похваљивању ученика, донет 25.12.2013.године 
37. Правилник о васпитној, васпитно-дисциплинској одговорности ученика у Основној школи „Иво Андрић“ Прањани, донет 10.3.2014. 
38. Правилник о испиту, донет 28.2.2014.године 
39. Правилник о мерама, начину и поступку заштите безбедности ученика у Основној школи „Иво Андрић“Прањани, донет 19.4.2013.године 
40. Правилник о раду школске библиотеке Основне школе „Иво Андрић“ Прањани, донет 9.7.2013.године 
41. Правилник понашања ученика, запослених и родитеља у Основној школи „Иво Андрић“ Прањани, донет 8.4.2013.године 

 
Школски програм остварује се на српском језику, нема двојезичне популације, имамочистих, комбинованих и неподељених одељења; 

поред матичне школа има и седам издвојених одељења. 
  За израду Школског програма велику подршку и препоруку имами смо од просветног саветника из Школске управе  Чачак, Данијеле 

Ковачевић-Микић. 
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ЦИЉ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА- је  унапређивање наставног процеса и његово исклађивање са 

потребама и интересовањима ученика, као и могућностима школе да те потребе у  што већем обиму 

задовољи. 
 
 

СПЕЦИФИЧНОСТИ  ШКОЛЕ 
 
Матична школа се налази у Прањанима,  у свом саставу има две осморазредне школе у Каменици и Брезни и пет четвороразредних школа у Богданици, 

Гојној Гори, Коштунићима, Теочину и Срезојевцима. У матичној школи имамо осам одељења  од првог од осмог разреда и продужени боравак.  У Каменици 

имамо шест одељења, од првог до четвртог су комбинована одељења (два) и од петог до осмог чиртири одељења. У Брезни имамо пет  одељења, од првог до 
четвртог једно одељење и од петог до осмог четири одељења, а ради и предшколска група. У четвороразредним школама имамо комбинована одељења 

(први и трећи, други и четврти разред) и  предшколске групе у Богданици, Гојној Гори, Теочину и Срезојевцима.Са предшколским групама раде учитељи. 
Наша школа се налази у руралној средини. Од Чачка је удаљена 26km,а од Горњег Милановца 39 km. У селу не постоји ниједан културни центар, па се све 
културне и спортске манифестације одржавају у  школи. Школа се труди да организује што већи број активности ( спортски –трунир, изложбе, песнички 

час, луткарске и позоришне представе, филмске пројекције, квизове знања итд.) Деца у школи могу похађати  ваншколске активности карате, трубачку и 

фолклорну секцију. Посебни догађаји у школи су промоција малих школица и то: „Илиндански дани“ у Каменици,(организује се ликовна колонија, 

културне приредбе и сарадња са месном заједницом и школом), „Митровдански дани“ у Брезни,(  обележава почетак рада прве приватне школе 1842.г. на 
нашем терену), „Шаховски турнир“ у Богданици, „Теочински дани“ на Теочину и „Меморијал посвећен Петровској блокади“у Горној Гори. Једна од 

значајнијих међународних  манифестација која се одржава у нашој школи јесте „Зрачак вири“. Ово је дечији фестивал у оквиру кога се реализују многе 

радионице као што су: сликарска, новинарска, шаховска, спотрска, љубитељи природе, историјска баштина, употребни предмети, национална кухиња, 
еколошка итд. Учесници ове манифестације нису само ученици наше школе, већ и ученици градских школа, као и ученици који долазе из Словеније, 

Пољске и Македоније. Фестивал  траје седам дана и одржава се у трећој недељи маја. Један део секција се реализују у том периоду, јер  нам већи број 

наставника ради у три или четири школе. 
Наша школа учествује у разним пројектима: „Отворена сеоска школа“,  „Дигитална школа“, „Еко-школла“,  „Сређено школско двориште, срећна деца у 
њему“. 
У оквиру програма „Школа без насиља“ освоји смо треће место на државном нивоу. 
Екскурзије се изводе по наставном плану и програму сваке године, али због малог броја ученика сви ученици од првог до четвртог разреда имају 
једнодневни излет, а дестинација се мења сваке године ( Београд, Мокра Гора, Ананђловац и Јагодина).Дводневна екскурзија се изводи за ученике виших 

разреда, исту дестинацију посећују пети и шести разред, а седми и осми другу. Екскурзије се изводе у другој  недељи маја. 
Највећи број ученика  и наставника су путници. 
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СВРХА, ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

 Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке 

и информатичке писмености, неопходне за живот у савременом друштву. 
 

 Развијање знања, вештина, ставова  вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и интересе, 

развија властиту личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе уз активно и одговорно учешће у 

економском, културном и друштвеном животу и доприноси демократском, кономскм и културном развоју друштва. 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ОБРАЗОВАЊА СУ: 
- Развој интелектуалних  капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу 

са његовим развоним потребама, могућностима  и  интересовањима; 
- Подстицање и развој физичких и здравствених способности  деце и ученика; 
- Осожпособљавање за рад даље образовање и самостално учење у складу са начелима сталног усавршавања и начелима доживотног 

учења; 
- Оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот; 
- Развијање свести о државној и националој припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе националних 

мањена; 
- Омогућаваање укључивање у процесу европског и међународног повезивања; 
- Развијање свести о значају заштите и очивања природе и животне средине; 
- Усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва; 
- Уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова који се 

темеље на начелима различитости и добробит за све; 
- Развијање код деце и ученика радозналост и отвореност за културе традиционалних цркава и верских заједница, као и етичке и верске 

толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на различитост; 
- Поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски уређеном 

друштву; 
- Развијање и нефовање дугарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности. 
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II            ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

А.Обавезни предмети 1.разред 2.разред 3.разред 4.разред 
Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 
Математика 
 5 180 5 180 5 180 5 180 

Енглески језик 
2 72 2 72 2 72 2 72 

Свет око нас 2 72 2 72     
ПИД     2 72 2 72 
Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 
Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 
Физичко васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108 
УКУПНО А : 19 684 20 720 20 720 20 720 
Б.Изборни предмети 1.разред 2.разред 3.разред 4.разред 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 
Верска настава/ГВ 1 36 1 36 1 36 1 36 
УКУПНО Б: 1 36 1 36 1 36 1 36 
В. Факултативни 

предмети 
1.разред 2.разред 3.разред 4.разред 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 
Народна традиција 1 36 1 36 1 36 1 36 
Чувари природе 1 36 1 36 1 36 1 36 
Од играчке до рачунара 1 36 1 36 1 36 1 36 
Лепо писање 1 36       
УКУПНО В: 1 36 1 36 1 36 1 36 
СВЕГА А+Б+В: 21 756 22 792 22 792 22 792 
Остали облици ОВ рада 1.разред 2.разред 3.разред 4.разред 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 
Час ОС/ОЗ 1 36 1 36 1 36 1 36 
Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 
Додатна /матматике     1 36 1 36 
Слободне активности 1 36 1 36 1 36 1 36 
Екскурзија   1 дан  1 дан  1 дан  1 дан 
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СРПСКИ ЈЕЗИК 
Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено 

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

остварења из српске и светске баштине. 
Задаци наставе српског језика: 
- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; 
- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика; 
- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 
- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика; 
- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове  усмене и писмене употребе и у различитим 

комуникационим  
ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца); 
- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 
- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и 

стилског израза; 
- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког); 
- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних 

жанрова; 
- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу; 
- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста; 
- развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања; навикавање на самостално коришћење 

библиотеке (одељењске,  
школске, месне); поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама; 
- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, филм); 
- усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске уметности; 
- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске књижевности, позоришне и 

филмске  
уметности, као и других уметничких остварења; 
- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује; 
- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и телевизији; 
- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; - подстицање, неговање и вредновање ученичких 

ваннаставних активности  
(литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.); 
- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности; 
- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима. 
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ПРВИ РАЗРЕД 
 

ОБЛАСТ/ 
ТЕМА 

 
САДРЖАЈ 

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊ

А САДРЖАЈА 
 

За ученике 
 

За наставнике 
 
 

ОСНОВЕ 
ЧИТАЊА 

И 
ПИСАЊА 

 

Припрема за читање и писање 
Слушање, говорење, интеракција, медијација 
Учење читања и писања 
Усвајање штампаних и писаних слова 

ћирилице и савладавање технике почетног 

читања и писања 

Слуша, посматра, прича, практично 

комуницира 
манипулише сликама, ређа слагалице од 

слова и слика, именује и чита слова, прави 

речи од слова, прави од речи реченице, чита 

текстове, 
активно учествује у причању, користи дечју 

штампу и непозанте текстове 

Испитује дечије предзанање, 

упознаје интелектуа-лне 

могућности ученика 
 мотивише и  подстиче ученика, 

охрабрује, прати 
одабира поступак у настави 

почетног читања и писања 
води наставни процес, организује 

наставне активности 

 
 
 
Дијалошка,  
 
 
демонстративна, 
 
 
 
илустративна,  
 
 
 
текстуална,  
 
 
 
игролика,  
интерактивна,  
 
 
хеуристичка,  
 
 
сценски приказ, 
 
 видео приказ 
 
 

 
 

ЈЕЗИК 
 

Граматика: 
Уочава реченицу као целину 
Врсте и облик    реченица 
Велико слово 
 

Правопис: 

Велико слово у реченици 
Врсте и облик реченица 

препознаје слова, речи, реченице 
игра се мењајући гласове у речима,  
вежба у изговарању обавештења, питања и 
заповести, вежба у изговору и писању  
гласова ч, ћ, ђ, х, р 
започиње реченицу великим словом 
пише лична имена и презимена и једночлана 

имена насеља 
употребљава тачку, упитник и узвичник 

пише по диктату 

пружа помоћ и подршку деци 
указује на    неправилности у 

писању и даје правилан пример уз 
објашњење 
пипрема различите краће текстове 
организује вежбе писања реченица 

по значењу 
изводи вежбе из текста 

 
КЊИЖЕВН

ОСТ 
лирика,епик

а, 
драма 

Читање , тумачење и доживљавање текста  
Препознавање  приче, бајке, басне, 

загонеткеСхватање појма песме, строфе, 

стихаУочавање и схватање редоследа 

догађаја, време и место радње, описивање 
ликова, уочавање и описивање осећања 
Уочавање, схватање и разумевање поруке 

текста 

чита текстове 
увежбава логичко читање 
препознаје књижевна дела и њихове основне 

карактеристике 
доживљава и разумева   садржај књижевних 
текстова 

одабира поступак у настави 

почетног читања 
води наставни процес, организује 

наставне активности 
 

 
ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Препричавање,причање,описивање; 
ортоепске и ортографске вежбе; 
лексичке и семантичке вежбе; 
синтаксичке вежбе; 
решавање загонетки,ребуса,укрштени; 
казивање напамет научених садржаја; 
сценско приказивање 

активно учествује у причању, слободно и 

умерено препричава, прича, рецитује 
описује на основу онога што је видео, 

доживео,осетио, вежба изговор гласова, 

речи, брзалица, реализује једноставније 

говорне улогесаставља реченице,,прави 

самостални речник,саставља причу, пише 

честитке и писмарешава ребусе, пише по 

диктату, аутодиктат 

- иницира 
- организује 
- подстиче ученике и усмерава их 

на усмено и писмено изражавање 

садржаја 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 
Српски језик – област Припрема за почетно читање и писање са Лепим писањем са свим областима. 
Српски језик – област Припрема за почетно читање и писање са Ликовном културом – област Ја и линија и Ми и облици. 
Српски језик – област Припрема за почетно читање и писање са Математиком – област Предмети у простору и односи међу њима, Линија и област 
Српски језик – област Почетно читање и писање са Музичком културом – област Певање.  
Српски језик – област Књижевност са Светом око нас – област Природа око нас и Правила понашања  
 

НАЧИН И ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 
а) испитивање познавања слова на почетку школске године,б) испитивање усвојености штампаних и писаних слова на крају школске године 
в)  диктат, г) петоминутна и петнаестоминутна вежба, д) активност на часу, ђ) домаћи задаци, е) усмена провера, ж) контролни задатак (тест) 
з) разредна тестирања. 
 

ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ  НАСТАВЕ 
Циљ  допунске наставе да ученицима који спорије прате наставни садржај да му се омогући и додатни рад да надокнади градиво и усвоји знање. 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
ОСНОВЕЧИТАЊАИ 
ПИСАЊА 

 

- правилно изговарати гласове 
- савладавати технику почетног 

читања,-писати штаманим и 
писаним словим 

слушање и реаговање 
посматра, манипулише 

словима и сликом 

бира и организује наставне 

активности 
вежбе читања 
преписивањем, - диктатом, 
одговарањем на питања 

ЈЕЗИК 
 

- правилно интонирати реченицу 
- поштовати велико слово, тачку, 

упитник и узвичник 

пише реченицу почетак 

ве.сл., уочава, распознаје 
организује и бира наставне 

активности 
слушања, говорења, читања 

и писања.,систематска 
вежбања  која се организују 

често, разноврсно и 

различитим облицима 

писмених вежби. 
КЊИЖЕВНОСТ 

 
- слободно и усмерено 

препричавати догађаје и 

доживљаје, -препричавати 
једноставне текстове 

чита, прича, пише, црта бира и организује наставне 

активности, охрабрујепружа 

помоћ 

читање наглас 
тумачење текста 
 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА - слободно и подстицајно 

описивати предмете и садржаје 
прича, описује, рецитује организује наставне 

активности, проверава 
даје подршку 

читање наглас 
тумачење текста 
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ДРУГИ РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА 
За ученике За наставнике 

 
 

ЈЕЗИК 
 

Граматика:    реченица-
обавештајна,упитна,узвична, 
заповеднасубјекат и предикат;именице и 
глаголи;прошлост,садашњост и будућност;глас 

и слог,самогласници и сугласници;подела речи 

на слогове. 
Правопис: употреба великог слова у писању 

имена,презимена,надимака, 
имена животиња,географских појмова; 
писање назива улица и адресе; 
растављање речи на крају реда; писање речце 

ли и не;скраћенице за мере;знаци 

интерпункције;усвајање латинице. 

Слушање 
Састављање 
реченица, 
именује , 
чита и  
пише слова латинице, 
писање по  
диктату, 
решава постављене 
захтеве 

Усмерава, наводи, 
ствара ситуацију 
сугерише,поставља 
проблем, подстиче 
дискутује,анализира, 
мотивише, координира, 
процењује и оцењује ниво 
и квалитетусвојености 
знања,преноси теоријска и  практичн 

знања 

Дијалошка, 
 
 
текстуална, 
 
 
демонстративна, 
 
 
кооперативна, 
 
 
игра, 
 
 
интерактивна, 
 
 
 
учење  
 
 
путем открића, 
 
 
хеуристичка... 

 
КЊИЖЕВНОСТ 

лирика,епика, 
драма 

Читање и тумачење текста;усвајање 

књижевнихпојмова;песма,осећање,стих,строфа;

фабула-редослед догађаја,главни и споредни 
ликови,њихове особине и 

поступци,поруке;епскапесма,бајка,баснадрамск

и јунак,драмска радња,драмски 

сукоб,дијалог,позорница. 

Слушање, 
читање текстова, 
активно учествовање у 
причању, 
рецитовање, 
сценско приказивање 

Усмераванаводи,ствара 

ситуацијуподстиче 
дискутујеанализа 
мотивишекоординира 
наводи на повезивање и примену знања 

процењује 

 
ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Препричавање,причање,описивање; 
ортоепске и ортографске вежбе; 
лексичке и семантичке вежбе; 
синтаксичке вежбе;решавање 

загонетки,ребуса,укрштени;казивање напамет 

научених садржаја;сценско 

приказивање;писање писмених задатака. 

Слушање,посматрање, 
упоређи-вање 
манипулисање сликама, 
активноучествује у причању, 
посматра слике и склапа 

причу,описује на основу 

онога што је видео, 
осетио,доживео,пише састав 

Усмераванаводи, 
ствара ситуацију 
сугеришепоставља 
проблемподстиче 
дискутујеанализи-ра 
мотивишекоординира, 
наводи на повезивање и примену знања 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 
 
Српски језик и Свет око нас 
Правопис-Писање назива улица са темом Сналажење у простору(Како да пронађемо место становања); 
Називи празника са наставном јединицом Које празнике прослављамо; 
Писање геграфских појмова са јединицама из области Насеље и околина; 
Књижевност-Текстови у којима се говори о животињама  су у корелацији са наставном јединицом Животиње око нас;  
Песме и  описи  природе су у вези са наставном јединицом Сналазимо се у току године(одлике годишњих доба); 
Песме и приче о другарству,школи повезују се са темом Живот људи у насељу;    
Језичка култура-описивање  природе се доводи у везу са годишњим добима; 
Причање  о  међусобним односима се повезује са  наставном јединицом Како се понашамо  према другима. 
Већина  текстова  се може корелирати  са музичком и ликовном културом.Песме о  природи,другарству,мајци,школи,биљкама и животињама  се повезују 
са песмама из музичког које певају о истим темама,а такође се сви ови садржаји могу представити  и цртежом. 
Српски језик и математикаНаставна јединица Писање скрћеница се повезује са темом  Јединице мере.  
 
НАЧИН  И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 
а)иницијални  тест, б)петоминутна  и петнаестоминутна вежба, в)контролни задатак(тест), г)диктат, ђ)активност на часу, е)домаћи задаци 
ж)усмена провера, з)разредна тестирања 
 

ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 
Циљ допунска настава из српског језика ће  се  реализовати по потреби,а највећи акценат ће бити на увежбавању усменог читања ћириличних текстова,а 
затим латиничних.Садржаји који би требало добро да се  утврде и који ће се увежбавати на часовима допунске наставе су: 
-употреба  великог слова;-именице и глаголи;-реченица(значење и облик);-записивање  реченица;-главни делови реченице;-писање по диктату латиницом; 
-препричавање краћег текста.  
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ТРЕЋИ  РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

Језик 
 
граматика 
правопис 
 

Врсте речи(именице, глаголе,бројеве, придеве,заменице), 

одређује.Ред речи у реченици, типове реченица, дужину 

реченице, пише јасним и потпуним реченицама. 
Језичко-стилски израз, прилагођава типу текста. 
Фонд речи у писању, користи примерен узрасту, 

употребљава синониме. 

Слуша изговор, 

понавља, пише 

реченице, рад на 

наставним листићима 
рад на хамеру, 

вежбање и рад на 

рачунару. 

Изговара, чита, 

пише на табли, 

подстиче, наводи 

ситуацију, 
поставља проблем. 

У чење путем 

открића,  
 
дијалошка,  
 
демонстративна,  
 
илустративна  
 
,метода писаних 
радова,  
рад на тексту,  
 
представљање рада 
на хамеру, 
 
 кроз групни облик 
рада,  
презентација 
 
 гледања филмова. 

 
Књижевност 
 
лирика, епика, драма 
 

Тема текста, одређује.Основни смисао текста, његова 

намена, делови текста који су нејасни, издваја. 
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. 
Представља текст у одговарајућој форми(уноси податке из 
текста у дату табелу).Главни догађај, ликови у књижевно-
уметничком тексту, као и карактеристичне особине, 

осећања, изглед, поступке ликова и односе међу 
ликовима,одређује. Идеје у  тексту аргументује, позивајући 

на текст, тумачи.  

Слуша изговор, 

понавља, пише 

реченице, рецитује, 

драматизује текст, 
рад на наставним 

листићима рад на 

хамеру, вежбање и 
рад на рачунару. 

Изговара, чита, 

пише на табли, 

подстиче, наводи 

ситуацију, 
поставља проблем.  

Језичка култура 
Основни облици 
усменог и писменог 

изражавања 
Усмена и писмена 
вежбања 

Уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју. 
Уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање и 
писање. 

Слуша изговор, 

понавља, пише 
реченице. 

Мотивише за рад, 

подстиче, наводи 
ситуацију.  
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:  * 

 Напомена: Учитељима је дата слобода да корелацију ураде према наставним јединицама. 

Српски језик Природа и друштво 
нас.јед.Час у природи(вежбање Нас.јед.Различити крајеви, различите временске прилике(обрада 
Српски језик Музичка култрура 
Нас.јед.Двије сеје брата не имале, нар.песма(обрада Нас.јед.Ресаво, водо ладна, нар.песма(обрада 
Нас.јед.Фалила ми се прошена мома, нар.песма(обрада Нас.јед .У Ивана господара, нар.песма(обрада),. 
Српски језик Ликовна култура 
Нас.јед. Препоручио бих другу да прочита(вежбање Нас.јед. Затворени простор-библиотека(обрада), 
Нас.јед. Речи које значе нешто умањено и увећано(обрада) Нас.јед. Облик у покрету- Дете са псом(вежбање 
Нас.јед. Слика ми прича(вежбање) Нас.јед. . Небески простор-планете(вежбање 
Нас.јед. Слика ми прича(вежбање) Нас.јед. . Џемпер моје баке(утврђивање) 
Нас.јед. Легенде из нашег краја(вежбање) Нас..јед. „Ликовна дела и споменици културе“ 
Нас.јед. Препоручио бих другу да прочита(вежбање) Нас.јед. Разговор о делу(вежбање) 
Нас.јед. Час у природи(вежбање) Нас.јед. Сликање: Тема по избору ученика(обнављање 
Српски језик Народна традиција 
Нас.јед. Слика ми прича(вежбање) Нас.јед. Бомбонџија и лицидер(обрада), Јорганџија и вуновлачар(обрада) и Еснафи, 

забаве и вашар(обрада).   
 

НАЧИН И ПРИМЕНА ПРАЋЕЊЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА 
Проверити кроз иницијално тестирање на почетку и крају школске године, индивидуални рад (15минута, вежбе), писмени задатак, контролни задатак, 
групни рад, рад у пару, домаћи задаци. 
 

ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 
Циљ је усвајање наставних садржаја које ученици нису усвојили током редовне наставе, усвајање наставних садржаја предвиђених планом и програмом на 
основном нивоу, неговање сарадничких односа у раду, увежбавање и понављање стечених знања и вештина и давање упутстава за савладавање потешкоћа у 

учењу, пружање индивидуалне помоћи ученицима у учењу и бољем разумевању наставних садржаја, оспособљавање ученика у повезивању градива сродних 

предмета и примени стечених знања. 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ 

РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
 
 
              ЈЕЗИК 
 

основно описмењавање ученика на темељима 
ортографских и ортоепских стандарда књижевног језика 

;упознавање језичких појава и појмова, овладавање 

нормативном граматиком и стилким могућностима 
српског језика  

- активно слушање  
- састављање и при-  
мењивање знања о  
реченици  
- уочавање језичких  
појмова у тексту  
- писање по киктату  

усмерава ,наводи  
ствара ситуацију  
сугерише ,поставља 

проблем, подстицање  
дискутује, анализира  
мотивише, координира  
наводи на повезивање 

и примену знања  

 
- дијалошка  
 
- текстуална  
 
 
-демонстративна  
 
- кооперативна 
 
- игра  
 
- интерактивна  
 
- учење путем 

открића  
 
 
- стрип  
 
- амбијентална  
 
- посматрачка  

 
КЊИЖЕВНОСТ 
лирика,епика, 
         драма 

 увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, 

логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, 

усмереног, истраживачког) оспособљавање за 
самостално читање,доживљавање,разумевање,свестрано 

тумачење и вредновање књижевно уметничких дела 

разних жанрова упознавање,читање и тумачење 

популарних и информативних текстова из илустрованих 
енциклопедија и часописа за децу  
развијање потребе за књигом,способности да се њоме 

самостално служи  

- слушање  
- читање текстова  
- уочавање и 
тумачење садржајних  
целина у тексту,  
ликова, порука…  
- рецитовање  
- драматизација  

-усмерава  
-наводи  
-ствара ситуацију  
-сугерише  
-поставља проблем  
-подстицање  
-дискутује  
-анализира  
-мотивише  

 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

развијање смисла и способности за правилно, 

течно,економично и уверљиво, усмено и писмено 

изражавање; богаћење речника,језичког и сли лског 

израза ,оспособљавање за успешно служење 

књижевним језиком у различитим видовима његове 

усмене и писмене употребе и у различитим 

комуникативним ситуацијама ( улога говорника, 

слушаоца, саговорника )  

- посматрање  
- упоређивање и ма-  
нипулисање сликама  
- активно учествује у 
причању ,описује на 

основу онога што је 

видео, осетио, 

доживео ише састав  

усмерава ,наводи  
ствара ситуацију  
сугерише ,поставља 

проблем, подстицање  
дискутује, анализира  
мотивише, координира  
наводи на повезивање 
и примену знања  
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:* 

 Напомена: Учитељима је дата слобода да корелацију ураде према наставним јединицама. 

 

Српски језик Математика 
Нас.јед.Бројеви основни и редни Нас.јед.Бројеви основни и редни 
Српски језик Ликовна култура 
Нас.јед. ,,Како сам провео зимски распуст' Нас.јед.Зимске чаролије 
Нас.јед.Текстови о Светом Сави Нас.јед.Свети Сава 
Српски језик Природа и друштво 
Народне песме Нас.јед. Србија у доба Немањића. 
Српски језик  Музичка култура 
Нас.јед. .,,Виолина''Мирослав Демак Нас.јед. Жичани инструменти..... 
 

НАЧИН И ПРИМЕНА ПРАЋЕЊЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА 
а)иницијални  тест; б)петоминутна  и петнаестоминутна вежба; в)контролни задатак(тест); г)диктат; ђ)активност на часу; е)домаћи задаци 
ж)усмена провера; з) разредно тестирање 
 

ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 
Допунска настава из српског језика ће  се  реализовати по потреби,а највећи акценат ће бити на увежбавању усменог читања ћириличних текстова,а затим 

латиничних.Садржаји који би требало добро да се  утврде и који ће се увежбавати на часовима допунске наставе су: 
-употреба  великог слова;-именице и глаголи;-реченица(значење и облик);-записивање  реченица;-главни делови реченице;-писање по диктату латиницом; 
-препричавање краћег текста. 
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МАТЕМАТИКА 
 

Циљ наставе математике јесте: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схвтање појава и зависности у животу и 

друштву, да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних математичких задатака из животне праксе, 

за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе у развијању менталних способности, формирању 

научног погледа  на свет и свестраном тазвитку личности ученика. 
 
Задаци: 
- да ученици стичу знања неопходна  за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи,  

друштву и свакодневном животу; 
- да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у различитим подручјима човекове 

делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад; 
- да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења; 
- да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању природних појава; 
- да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику; 
- да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима; 
- да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационлним и реалним бројевима, као основне законе тих операција;  
- да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне односе; 
- да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама; 
- да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и доприноси рдном политехничком васпитању и образовању; 
- да изграђује позитивне особине ученикове личности као што су: истинољубивост, упорност, систематичност, уредност, тачност, 

одговорност, смисао за самостални рад; 
- да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе формирању правилног погледа на 

свет и свестраном развитку личности ученика; 
- да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања. 
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ПРВИ РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊ

А САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
Предемти у 

простору и 
односи међу 

њима 

Посматрање предмета: положај и величина  предмета. Релације међу 

предметима: већи, мањи; лево, десно; испред, иза; испод, изнад; горе, 
доле итд. 
Предмети облика круга, правоугаоника и квадрата. 

Игра и практична 

активност 
ученика. 

Објашњава, (црта) 

пише на табли, пише 
у свеску, подстиче, 

наводи очигледне 

примере. поставља 
проблеме. 

 
 
Учењем путем 

открића,  
 
 
 
 
дијалошка,  
 
 
 
 
демостративна,  
 
 
 
 
 
илустративна. 
 
 
 
 
 
 
 
рад на тексту. 
 

Линија и 

област 
Крива и права линија. Затворена и отворена линија. 
Унутрашњост и спољашњост, речи у, на и ван. Спајање тачака правим 

и кривим линијама. Дуж. Употреба лењира. 

Игра и практична 

активност 

ученика. 

Објашњава, (црта) 

пише на табли, пише 

у свеску, подстиче 
наводи очигледне 

примере. поставља 

проблеме. 
Класификациј

а предмета 

према 

својствима 

Упоређивање предмета по дужини и боји. 
 

Игра и практична 

активност 

ученика. 

Објашњава, црта 

(пише) на табли, 

наводи што више 

примера и очигледне 
примере. поставља 

проблеме. 
Природни 
бројеви до 100 
Десетица 
Бројеви 11- 20 
Бројеви 21- 
100 

Опис скупа навођењем чланова или својстава. Члан скупа. 
Приказивање скупова. Бројање унапред и уназад и са прескоком. 

Скупови са различитим и са исти бројем елемената.Цифре, писање и 

читање бројева. Приказивање бројева помоћу тачака на бројевној 

прави. Упоређивање бројева. Знаци: <, > и =, Сабирање и одузимање 
природних бројева: у првој десетици, у оквиру 20 (са прелазом преко 

десетице) и од 20 до 100 (без прелаза преко десетице); знаци + и -; 
речи: сабирак, збир, умањеник, умањилац и разлика, већи за, мањи за. 
Својства сабирања. Нула као сабирак и резултат 

одузимања.Одређивање непознатог броја у најпростијим 

једнакостиману вези сабирањем и одузимањем погађањем.Постоји и 

задаци са применом сабирања и одузимања. 

Слуша, понавља, 
учи, вежба, ради 

задатке. 

Објашњавање, 
навођење примера, 

подстиче, пише на 

табли, пише на 

лисићима, навођење 
ситуације и 

постављање 

проблема.   

Мерење и 

мере 
Динар и пара. Метар. Игра и практична 

активност 

ученика. 

Објашњава, подстиче 

наводи ситуацију, 

поставља проблем. 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 
Теме Класификација предмета према својствима и Линија и област (математика) у корелацији са темом Облици и њихови квалитети (ликовна култура) 
Tема Предмети у простору и односи међу њима (математика) у корелацији са темом  Кретање и сналажење у простору и времену (свет око нас) 
Тема Природни бројеви до 100 (математика) у корелацији са наставном јединицом Isit…?  Countinggame (енглески језик) 
Тема Предмети у простору и односи међу њима (математика) у корелацији са наставном јединицом Shapes ( енглески језик) 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА 
- (иницијални тест на почетку школске године уочавати разне примере скупова, упоређивање скупова, речи више-мање, изнад-испод, лево-десно, близу-

далеко; на крају школске године читати, записивати, упоређивти бројеве од 0до 100, таблицу сабирања и одузимања, мерне јединице), домаћи здаци, 

писмене вежбе (контролне вежбе), допунска настава 

ПРОГРАМ  ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 
Циљ допунске наставе из матемтике у првом разреду је помоћ ученицима да знају да природне бројеве до 100 (сабирање и одузимање; први сабирак, други 

сабирак, збир, умњеник, умањилац, већи за, мањи за, својства сабирања...)  и решавање текстуалних задатака. 
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ДРУГИ РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

Природни бројеви 

до 100 

Савладавање основних 
операција са природним 

бројевима 
Употреба слова као ознаке 

за мепознати број 

сабирање и одузимање до 
100; множење и дељење; 

меморисање; примењивање 

стечених знања; решавање 

проблема; запажање 
уочавање 

Усмерава; наводи;  

ствара ситуацију;  

сугерише; поставља  

проблем; подстиче; 

анализира; мотивише; 

координира; наводи  

на повезивање и примену 

знања; подстиче на логично 

мишљење; развија 

кооперативност 

 
-демонстративна 
 
- интерактивна 
 
- истраживачка 
 
- игра 
 
 
- илустративна 
 
-експериментална 

Геометријски 

облици 
Упознавање најважнијих 

геметријских фигура 
Цртају и уочавају 

правоугаоник и квадрат на 

квадратној мрежи 

Посматрање, уочавање 
именовање,упоређивање 
разликовање,примена 

стечених знања 

Мерење и мере Науче и примењују мере за 

дужину и време 
Прецизност у мерењу 

Упоређивање,мерење 
прављење модела примена 

стечених знања 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

 
Предмет Садржај Индикатор 

Математика / Српски језик Сабирање са прелазом преко десетице  / 

Математичка бајка 
Временска корелација (окотбар) – 1.2.4. 

Математика / Физичко васпитање Дуж. Цртање и поређење дужи по дужини / 

Скачемо у даљ из места 
Садржајна корелација – 1.2.3. 

Математика / Српски језик Једначине –  Прича према низу слика Садржајна корелација – 1.2.3. 
Математика / Српски језик Замена места чинилаца / Прича о вуку – 

изокренута прича 
Садржајна корелација– 1.2.3. 

Математика / Слободне активности Таблица множења /  Решавамо шаљиве задатке Временска корелација (децембар) – 1.2.4. 
Математика / Српски језик Задаци са две операције (множење и сабирање; 

множење и одузимање) / Учимо латиницу 
Временска корелација (април) – 1.2.4. 

Математика / Музичка култура Редни бројеви / Турски марш Садржајна корелација – 1.2.3. 
Математика / Свет око нас Мере за време / Од месеца до године Садржајна корелација – 1.2.3. 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА 

-иницијално тестирање на почетку првог и  на крају другог полугодишта ( сарадња са колегама),  завршно годишње тестирање ( сарадања са колегама) 
-разредно тестирање; -припремљени тестови, задаци, вежбе 
 
ПРОГРАМ  ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ-ће бити организована два пута месечо (односно 18   часова годишње) са циљем да се помогне ученицима који спорије 

напредују у раду, како би што успешније савладали предвиђене  наставне садржаје. За сваког ученика ће се на основу индивидуалног праћења дефинисати 
циљеви учења, што ће бити видљиво у педагошкој евиденцији наставника. 
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ТРЕЋИ  РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ 
ТЕМА САДРЖАЈ 

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

Блок бројева 

до 1000 
Декаднозаписивање и читањебројевадо 

1000;Упоређивањебројевапремањиховимдекаднимзаписим

а. Писањебројеваримскимцифрама.  
Сабирање и одузимањебројева у блокудо 1000. 

Дељењесаостатком у блокубројевадо 100 (укључујући и  
усменевежбе). Множење и 

дељењетроцифреногбројаједноцифреним 
Изрази. Коришћењезаграда и њиховоизостављање. 

Својстварачунскихоперација и 

њиховаприменанатрансформисањеизраза и 

зарачунскеолакшице.  
Употребазнаковазаскуп и припадностскупу:  
Једначинеобликапопут: x ± 13 = 25, 125 - x = 25, 5 · x = 225. 
Неједначинеобликапопут:  
x> 15, x < 245. Скупрешењанеједначине.  
Текстуалнизадаци.  
Разломциоблика½ (a≤10).  

 
- посматра 
- групише 
- пребројава 
- броји 
сређујепоредос

леду 
математичкисе

изражава 
- рачуна 
примењујестеч
енознање 

 

-планира, oсмишљава, oбјашњава,  
упућује,подстиче,  
коригује,сарађује,  
координира,  
посматра, дајеупутства,  
израђујенаставниматеријал,  
усклађујерадсаиндивидуалнимспо

собностимаученика,  
мотивише, охрабрујеученике,  
дајеповратнеинформације 

 

 
фронтални, рад у пару, 

кооперативноучење, 

вршњачкоподучавање,р

ешавањезадатакакодкућ

е,  

Геометријски 

објекти и 

односи међу 

њима 

Кружница (кружналинија) и круг. Цртањепомоћушестара. 

Угао. Врстеуглова - оштар, прав, туп. Паралелне и 

нормалнеправе и њиховоцртањепомоћуобичног и 

троугаоноглењира.  
Правоугаоник и квадрат. Троугао. 

Цртањеовихфигурапомоћулењира и шестара.  
Поређење и графичконадовезивање 
дужи. Обимправоугаоника, квадрата и троугла.   

 
- разликује 
- именује 
- 
откриварелациј

е и изражаваих 
- упоређује 
-уочава 
- посматра 
- групише 
- пребројава 
- броји 
 

-планира, oсмишљава, oбјашњава,  
упућује,подстиче,  
коригује,сарађује,  
координира,  
посматра, дајеупутства,  
израђујенаставниматеријал,  
усклађујерадсаиндивидуалнимспособност

имаученика,  
мотивише, охрабрујеученике,  
дајеповратнеинформације 

 
фронтални, рад у пару, 

кооперативноучење, 

вршњачкоподучавање,р

ешавањезадатакакодкућ

е,  

Мерење и 

мере 
Милиметар и километар. 

Килограм. Литар. Година и 

век. Односиизмеђумањих и 

већихјединицакојиостају у 

оквирублокабројевадо 1000.  

 

 

 
- упоређује 
- мери и 

процењује 
- 
примењујестече
назнања 
правимоделе 

Планира, oсмишљава, oбјашњава,  
упућује,подстиче,  
коригује,сарађује,  
координира,  
посматра, дајеупутства,  
израђујенаставниматеријал,  
усклађујерадсаиндивидуалнимспособност

имаученика,  
мотивише, охрабрујеученике,  
дајеповратнеинформације 

 
фронтални, рад у пару, 
кооперативноучење, 

вршњачкоподучавање,р

ешавањезадатакакодкућ

е,  
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

 

Предмет Садржај 
Математика / Природа и друштво Мере за дужину / Оријентација помоћу плана 
Математика / Српски језик Година, деценија, век  / Септембар 
Математика / Природа и друштво Круг и кружница / Вода у природи непрестано кружи 
Математика / Ликовнма култура Обим правоугаоника / Рам за фотографију 
Математика /  Ликовна култура Обим квадрата  / Украсна кутија 
Математика / Ликовна култура Задаци са две операције / Сеоско двоириште 
Математика / Ликовна култура  Текстуални задаци /Стрип 

 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА 

- иницијално тестирање на почетку првог и другог полугодишта ( сарадња са колегама),  завршно годишње тестирање ( сарадања са колегама) 
-разредно тестирање; -припремљени тестови, задаци, вежбе, активност на часу 
 
ПРОГРАМ  ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ- ће бити организована два пута месечо (односно 18   часова годишње) са циљем да се помогне ученицима 

који спорије напредују у раду, како би што успешније савладали предвиђене  наставне садржаје. За сваког ученика ће се на основу 

индивидуалног праћења дефинисати циљеви учења, што ће бити видљиво у педагошкој евиденцији наставника.  
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ 

РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
Скуп природних 
бројева 
 

Писање и читање природних бројева у декадном 
систему;Бројевна полуправа. 
Разломци облика а/б( а<б и б мање или једнако 

10);Рачунске операције у скупу природних бројева и 

њихова основна својства  
(изражена формулом);Зависност збира, разлике и 

производа од чланова.Изрази савише 

операција.Једначине и неједначине раније упознатих 
облика.Решавање текстуалних задатака. 

- сабирање и 
одузимање  
- множење и дељење  
- меморисање  
- примењивање 
стечених знања ; 
решавање проблема  
- запажање; уочавање  
 

усмерава ;наводи  

-ствара ситуацију  

-сугерише; поставља 

проблем; 

-подстиче дискутује  

-анализира;мотивише  

-координира  

-наводи на повезивање 

и примену знаља  

-подстиче на логично 

мишљење развија 

кооперативност 

- демонстративна  

- интерактивна  

- истраживачка  

- илустративна  

- игра  

- хеуристичка 
-експериментална  

- игра  

писаних радова 
Мерење и мере 
 

Мере за површину. 
 

- упоређивање  
- мерење  
- прављење модела  
- примена стечених  
знања - посматрање  

Површина 

Површина правоугаоника и квадрата. Површина коцке и 
квадра 

- упоређивање - 
мерење - рачунање - 
примена стечених 

знања 
Писмени задаци садржаји који обухватају  следеће сдржаје: 

- Скуп природних бројева 
- Мерење и мере 
- Површина 

-примењивање и 

провера стечених 

знања 
 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 
Предмет Садржај Индикатор 
Математика / Српски језик Читање и писање бројева у скупу N / Правилно 

читање и писање основних и редних бројева; 

Писање датума 

Садржајна корелација – 1.2.3. 

Математика / Природа и друштво Скуп N / Прошлост;временске одреднице- месец, 

година, деценија век 
Садржајна корелација – 1.2.3. 

Математика / Ликовна култура Квадар и коцка  / Израда модела геометријских 

тела, цртање мреже квадра и коцке 
Садржајна корелација – 1.2.3. 

Математика / Ликовна култура Графичко надовезивање дужи / Куће у низу Садржајна корелација – 1.2.3. 
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НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА 
- иницијално тестирање на почетку првог и другог полугодишта ( сарадња са колегама),  завршно годишње тестирање ( сарадања са колегама) 
-разредно тестирање -припремљени тестови, задаци, вежбе, активност на часу- Тестови Завода за унапређење образовања и васпитања 

ПРОГРАМ  ДОПУНСКЕ  И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ – 
Програм допунске наставе -ће бити организован наизменично- по потреби са допунском наставом из српског језика (односно 36 часова годишње са циљем 
да се помогне ученицима који спорије напредују у раду, како би што успешније савладали предвиђене  наставне садржаје.  
Програм додатне наставе из математимкеће бити организован једанпут седмично (односно 36 часова годишње са циљем да се ученици припреме за 

такмичење из математике).За сваког ученика ће се на основу индивидуалног праћења дефинисати циљеви учења, што ће бити видљиво у педагошкој 
евиденцији наставника. Циљ додатне наставе-мотивисати и припремити ученика за такмичење. 
 
 
Додатна настава  

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ 

РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА 
За ученике За наставнике 

Скуп природних 

бројева 
 

- својства рачунских операција при 

трансформисању израза и у случају рачун 

олакшица састављају и израчунавају вредност 
израза са више операција решавају сложеније 

задатке помоћу једначина и дијаграма у скупу 

природних бројева  успешно решавају  

логичке и комбинаторне задатке  

- меморисање  
-примењивање 

стечених знања - 
запажање - уочавање - 
решавање проблема - 
анализа и синтеза  

-усмерава ; наводи 

;ствара ситуацију -

сугерише ;поставља 

проблем -подстиче; 

дискутује; анализира -

мотивише ;координира  

-наводи на повезивање и 

примену знаља 

;подстиче на логично 

мишљење -развија 

кооперативност 

- демонстративна  
 
- интерактивна  
 
- илустративна  
 
- игра  
 
- експериментална  
 
 
 

Мерење и мере 
 

- претварање јединица мера  у мање и веће 

јединице   
- решавање сложених текстуалних задатака  

- упоређивање  
- мерење,прављење 
модела ,примена 

стечених знања  
- посматрање   

Површина 
 

Примена стечених знања кроз решавање 

текстуалних проблемских задатака  
 

- упоређивање  
- мерење  
- рачунање  
- примена стечених  
знања  
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ЕНГЛЕСКИ   ЈЕЗИК 
 

Циљ: 
 

Настава енглеског језика има за циљ овладавање комуникативним вештинама и развијање способности учења страног језика; развијање сазнајних и 

интелектуалних способноси ученика, његових моралних и естетских ставова; стицање позитивног односа према другим културама, као и према сопственом 

језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; развијање способности за самостално учење,  као и за 

критичко расуђивање. 

 

 

Задаци: 
 

-оспособљавање ученика да могу писмено и усмено да остваре своје намере, у школи и ван ње; 

-унапређење индивидуалних  афинитета ученика према вишејезичности;  

-постављање услова за функционално коришћење страног језика у будућем послу или даљем образовању;  

-оспособљавање ученика да се компетентно споразумевају са људима из других земаља и да усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче; 

-васпитавање ученика за живот у духу хуманизма, солидарности и других моралних вредности; 
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ПРВИ РАЗРЕД 
 
ОБЛАСТ/

ТЕМА 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА 
За ученике За наставнике 

 
My friends 

-употреба једноставних фраза при 

упознавању и представљању; 
-бројеви 1-10; 
-шест оновних боја; 
-постављање једноставних питања; 

-прате инструкције и одговарају на питања, 

репродукују кратке песмице / рецитације, 

састављају кратку причу на основу слика, 

цртају, повезују и боје по диктату,  раде у пару 

или групама,  сецкају причу у сликама па је 

онда повезују по тачном редоследу; 

-црта на табли, наводи ситуацију, 

поставља питања, надгледа рад 

ученика и одржава ред у учионици, 

даје инструкције; 

-учење путем аудио 

визуелних извора (ЦД,  

флешкартице, предмети 

из окружења...), мини 

дијалози, игра по 

улогама, симулација 

једноставних ситуација 

из живота, 
мануелне активности 
(сецкање слика, израда 

паноа...);-учење путем 

слика, лутке...; 
коментарисање 

породичнихфотографија 
-слике из часописа; 
-рад на групном 

пројекту,  украшавање 

учионице, прављење 

честитки и поклона; 

 
My class 

-именовање предмета из учионице; 
-изражавање припадања; 
-препознавање облика и величине 

предмета; 

-игра погађања постављањем ДА-НЕ питања; -спроводи тимски рад / рад у пару, 

стоји на располагању ученицима и 

даје им индивидуалне савете; 

 
My body 

-именовање делова тела; 
-реаговање на једноставне вербалне 

команде; 

-реагују на инструкције о положају делова тела 
, примећују разлике измећу сличних премета; 

- пева песмице, координира све 
активности на часу; 

 
My home 

-упознавање односа унутар породице; 
-именовање просторија у кући и делова 

намештаја; 

-цртају чланове породице и праве породично 

стабло; 
-смишља приче на основу 

фотографија; 

 
My pet 

-именовање домаћих животиња; 
-описивање кућних љубимаца; 

-цртају омиљене животиње; -помаже ученицима у сецкању 

инлепљењу слика ; 
 
My food 

-именовање основних животних 

намирница; 
-изражавање (не)допадања; 

-цртају, боје и исецају намирнице, 
праве листу за куповину; 

-помаже ученицима да направе 

своју листу за куповину ; 

My 
Christmas 

-честитање и изражавање лепих жеља; 
-разговор о прославама и поклонима; 

-усвајају норме лепог понашања и уважавања 

других; 
-координира активности везане за 

прављење честитики и паноа са 

мотивима празника: 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 
Енглески језик: Област- My friends са  Област -Природни бројеви Математика 
Енглески језик: Област - My body са област – Ја и други –Свет око нас 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
-усмено испитивање;-контролне вежбе; -петнаестоминутне провере знања;-израда домаћих задатака; 
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ДРУГИ РАЗРЕД 
 
ОБЛАСТ/Т

ЕМА 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
Playroom 
safari 

-именовање дивљих животиња; исказивање 
(не)способности помоћу глагола Can; употреба 

глагола кретања; 

-слушају и реагују на упутства 
наставника или са аудио записа, раде 

у паровима или у групама, баве се 

мануелним активностима (сецкање, 

бојење, израда постера и паноа...),  на 

основу слушања повезују појмове у 

уџбенику; 

-употребљава циљни језик у 
добро осмишљеним 

контекстима, говор је 

прилагођен узрасту и знањима 

ученика, прилагођава услове у 

учионици потрбама наставе; 

-драмска игра: рад у 

паровима,  повезивање 

тачака да се добије слика, 

прављење постера, учење 

путем аудио визуелних 

извора (ЦД, флешкартице, 

слике из новина...);-сецкање 

и лепљење сличица, 

проналажење скривених 

предмета, задавање 

проблема;-драмска игра, 

прављење флешкартица, 

игра погађања постављањем 

ДА/НЕ питања;-решавање 

загонетки постављањем 

кратких питања;-питања и 

одговори у вези са 

положајемпредмета,повезив

ање;-допуњавање слика 

одговарајућимелементима 

игра погађања;-израда паноа 

и постера на задату тему; 

School time -именовање предмета из блиског окружења; 
-постављање кратких питања у вези са 

положајем предмета и њиховом броју, и 

одговори на њих; 

-цртају по диктату, повезују звучни 

материјал са илустрацијом; 
-надовезује језичку грађу на 

ону која је раније већ била 

употребљена, третира ученике 

као креативне и одговорне 

учеснике у друштвеном чину; 
I am hungry -изражавање допадања тј.недопадања у вези са 

разним врстама хране и пића;употреба 
једноставних питања саговорнику о томе шта 

(не)воли; 

-симулирају одређене ситуације 

(игра по улогама), играју игре 
погађања; 

-даје јасна упутства о задатку 

сваког ученика у оквиру 
драмске игре и одржава 

дисциплину на одговарајућем 

нивоу; 
Happy faces -описивање себе и особа из свог окружења на 

основу боје косе,очију.;повезивање глагола са 

одређеним деловима тела;  

-цртају по диктату, повезују делове 

тела са одговарајућим сликама; 
-показује припремљене слике 

делова тела и црта на табли; 

My house -разговор о томе где се људи тј. ствари налазе 

коришћењем предлога; 
-постављање питања о положају ствари тј. 

људи; 

-допуњавају елементе који недостају 

на слици, цртају и боје по диктату; 
-црта на табли кућу са 

простотијама и показује где се 

ко налази; 

Summertime -именовање разних врста одеће;описивање 
особа на основу одеће коју носе и постављање 

питања на исту тему;употреба кратких фраза 

којима се описују временске прилике: 

-игре погађања у пару; -показује разну врсту одеће и 
комбинује ствар-боју и 

временске прилике кад се та 

одећа носи; 

Playtime -употреба садашњег трајног времена за опис 

тренутних активности;употреба речника 

везаног за одлазак на летовање; 

-допуњују реченице речима које 

недостају,  певају у групи; 
-помаже ученицима у сецкању 

слика, цртању и припреми 

паноа; 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 
-Математика: област  ''Предмети у простору и односи међу њима'' 
- Програмом Здравствено васпитање:  област  ''Ово сам ја'' и ''Видим, чујем, осећам'' 
 
НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
-контролне вежбе;-усмено одговарање;-активност на часу;-петнаестоминутне вежбе;-израда домаћих задатака; 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
 
Комуникативне 
функције 
 
 
 

Welcome to Happy Street: Hello. Hello everybody. Hi. Good morning/ afternoon/ evening. Good morning, 
Ms/Mr Smith. Good bye./Bye! Good night. At school Who's this? It's Daisy. This is Mary. What's your 
name? Peter./I'm Peter. Hi, I'm Peter. My name's Peter. How old are you? Nine./I'm nine. I live in... This is 
Adrian. He's from England. He likes playing with the computer/his dog.At Happy House. This is Bob's 
sister. She's tall. She's got fair hair and a small nose. My dog is black. I call him Blacky. The table is 
round. My room isn't big. At the shop: Who's the girl over there? What's her name? She's Ann. She's 
Adrian's sister. What colour is John's new T-shirt? Blue./It's blue. At the park: Peter is in the kitchen. Is 
your bedroom upstairs? The picture's on the wall. The cat's under the bed.Greg’s flat: Where's the sweet 
shop/supermarket? It's on the left / right. Where are your roller skates? My roller skates are here, Mary's 
are behind the bookcase.In the street: Where's Robert? He's playing in the garden. She's wearing her new 
trainers now.In the playground: Can I go out?  Yes./Yes, you can. No./Not now/No, you can't. Can I take 
the book, please? Can I have an apple, please? Yes./Yes, of course. Here you are.At the sports centre: 
Thank you./Thank you, Mum, Sorry. I'm sorry I'm late. It's all right. That's OK.   

Слуша, 

понавља, 

пише, одговара 

на захтеве 

наставника, 

активно 

учествује, 

повезује 

претходно 

знање са 

стеченим,  

примењује оно 

што су 

научили на 

конкретним 

задацима 

објашњава, 

коментарише, 

исправља, саветује, 

похваљује добро 

урађене вежбе, 

излаже градиво кроз 

питања, захтеве, 

објашњава нове речи 

и изразе, пушта 

компакт диск, даје 

упутства за 

индивидуални рад, 

рад у пару или 

групи, моитивише 

ученике за рад, 

организује рад на 

часу, проверава, 

контролише  

монолошка, 

текстуална, 

дијалошка, 

илустративна, 

вербално-текстуална, 

аудитивна, 

демонстративно-

илустративна, анализа 

текста 

монолошка,   
 
Граматички 
садржаји са 
примерима 
 

 

 
 
 

Simple introduces. Draw a dog. Colour  the flower red. Stop talking! Go to the board. Turn to page 10. 
Shut the door, please. Will you sit here. You sit over there. Will you come here, please. You can't play ball 
here. Don't do that!Possessive. Whose computer is this? It's Meg's. I've got a big red school bag? This is 
my book. The cat's tail is long. Jill's skirt is orange. Have you got a pet? Yes, I have./No, I haven't. 
Numbers: Will you count from 1 to 10. What number is your house? Number 17./It's number 17.Phone 
number; What's your phone number? 2434 609./My phone number is... Singular and plural: Is there a 
poster in your room? Yes, there is./No there isn't. How many boys are there in your class? Ten.  What's the 
time?/What time is it? Seven./It's seven o' clock. Days, months, dates: It's eight in the morning. Today is 
Monday. It's sunny/hot in August. My birthday is in January. It's cold in winter. I like spring. Possibility: 
Can you sing the alphabet song? Yes./Yes, I can. No./No, I can't. The frog can run but it can't jump. Likes 
and dislikes; I like.../I don't like... Do you like playing hide , and seek? Yes./Yes, I do. No./No, I don't. 
Wishes, congratulations: Happy New Year! Merry Christmas! Happy birthday. Super! Let's sing! Let's 
play! Let's go to the Zoo. Yes! Super! Great! . Do you want an orange? Yes, please./No, thank you. Daily 
routines: I get up at six. I go to school by bus. I have lunch at two. I watch cartoons in the .Questions and 
short answers: Is it your dog? Yes./No. Who's in the picture? Mag./My friend. Who can ski? I can./Sarah 
can. Where's the cat? Under the table./It's under the table. Is this your bicycle? Are these your crayons? 
Yes./ Yes, it is. No./No, they aren't.  

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 
Енглески језик област Граматички садржаји са примерима  са Математиком област Природни бројеви од 1 до 20. 
Енглески језик област Граматички садржаји са примерима  са Српским језиком  област Граматика садашње време, придеви (описни), предлози. 
Енглески језик област Комуникационе функције са Физичким васпитањем област Гимнастика. 
 
НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
 Иницијално скенирање; Усмено испитивање; Домаћи задаци;Активност на часу ( разговори, дискусије); Контролне вежбе; Петнаестоминутне провере 

знања; Игровне активности ( асоцијације, игре меморије, квизови);Диктати 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 
НАЧИН  
ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
 
Комуникативне 
функције 
 
 
 

Welcome Back: Hello. Hello everybody. Hi. Good morning/afternoon/evening. 
Good morning, Ms/Mr Smith. Good bye./Bye! Good night. Happy families:Who's 
this? It's Daisy. This is Mary. What's your name? Peter./I'm Peter. Hi, I'm Peter. 
My name's Peter. How old are you? Nine./I'm nine. I live in... This is Adrian. He's 
from England. He likes playing with the computer/his dog. Food, food, foo.d This 
is Bob's sister. She's tall. She's got fair hair and a small nose. My dog is black. I 
call him Blacky. The table is round. My room isn't big. A day at the zoo: Who's the 
girl over there? What's her name? She's Ann. She's Adrian's sister. What colour is 
John's new T-shirt? Blue./It's blue. In the town: Peter is in the kitchen. Is your 
bedroom upstairs? The picture's on the wall. The cat's under the bed. Just for fun: 
Where's the sweet shop/supermarket? It's on the left / right. Where are your roller 
skates? My roller skates are here, Mary's are behind the bookcase.People at work: 
Where's Robert? He's playing in the garden. She's wearing her new trainers 
now.What’s the weather like: Can I go out?  Yes./Yes, you can. No./Not now/No, 
you can't. Can I take the book, please? Can I have an apple, please? Yes./Yes, of 
course. Here you are.What’s happened: Thank you./Thank you, Mum, Sorry. I'm 

sorry I'm late. It's all right. That's OK 

Слуша, понавља, 

пише, одговара на 

захтеве 

наставника, 

активно учествује, 

повезује 

претходно знање 

са стеченим,  

примењује оно 

што су научили на 

конкретним 

задацима 

објашњава, 

коментарише, 

исправља, саветује, 
похваљује добро 

урађене вежбе, 

излаже градиво кроз 

питања, захтеве, 

објашњава нове 

речи и изразе, 

пушта компакт 

диск, даје упутства 

за индивидуални 

рад, рад у пару или 

групи, моитивише 

ученике за рад, 
организује рад на 

часу, проверава, 

контролише  

монолошка, 

текстуална, 

дијалошка, 

илустративна, 

вербално-

текстуална, 

аудитивна, 

демонстративно-

илустративна, 

анализа текста 

Граматички 

садржаји са 

примерима 
 

1. Definite and indefinite article: I have a new book. The book is very interesting. 
2. : Questions and answers: I speak, you speak, he/she/it speaks, etc. Do you speak 
English? Does she speak English? 3.Personal pronouns): I, you, he/she/it, we, you, 
the, me, you, him/her/it, us ,you, them 4. The Simple Present Tense, the present 
Continuous Tense She goes to school every day. They are watching TV now. The 
past Simple Tense, the Present Perfect Tense She made a cake yesterday. She has 
never been in London.  going to, the Future Tense: I am going to see my 
grandparents. They will come tomorrow. I am hungry. he is cold. They are feeling 
thirst. I like cooking. Modal verbs: must, can, may I must go. You mustn`t touch it! 
Can I sit here? I had to go earlier. 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 
Енглески језик област Граматички садржаји са примерима  са Математиком област Природни бројеви од 1 до 1000. 
Енглески језик област Граматички садржаји са примерима  са Српским језиком  област Граматика садашње време, прошло време, множина именица, 

присвојни придеви, личне заменице 
Енглески језик област Комуникационе функције са Физичким васпитањем област Гимнастика. 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
Иницијално скенирање; Усмено испитивање;  Домаћи задаци; Активност на часу ( разговори, дискусије); Контролне вежбе; Петнаестоминутне провере 

знања;  Игровне активности ( асоцијације, игре меморије, квизови); Диктати 
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СВЕТ  ОКО  НАС 
 
Циљ: 
Циљ наставног предмета Свет око нас јесте да ученици упознају себе, своје окружење и развију способности за одговоран живот у њему. 

 

Задаци: 

Задаци наставног предмета Свет око нас су: 

- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности; 

-развијање осносвних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и повезивање тих појмова; 

-развијање основних елемената лигичког мишљења; 

-очување природне дечје радозналости за појаве у окружењу и подстицање интересовања и способности за упознавање појава кроз активне истраживачке 

делатности; 

-оспособљавање за самостално учење и проналажење информација: 

-интегрисање искуствених и научних сазнања у систем појмова из области природе и друштва; 

-стицање елементарне научне писмености и стварање основа за даље учење; 

-усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог чувања и рационалног коришћења и дограђивања; 

-развијање свести о потреби и могућностима личног учешћа и доприноса у заштити животне средине и одрживом развоју. 
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ПРВИ РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
 
ЈА И 

ДРУГИ 
 

Слични смо и различити-Ко смо ми 
-Ко шта воли, ко шта уме-Како се ко осећа 
-Шта треба да има свако детеПородични дом- Ко чини породицу-Где живи 

породица Шта ко ради у породичном домуШкола-Ко је ко у школи 
-Шта и где радимо у школској згради 
-Како учимо у школи Насеље-Шта смо једни другима у насељу-Како 

изгледају насеља-Шта ко ради у насељуПравила понашања-Како треба да 

се понашамо-Како да будемо здрави-Како да избегнемо опасности-Како 

треба да користимо воду, храну, струју-Шта са оним што нам не треба 
-Шта и како прослављамо 

Посматра, 
 Описује;  
Процењује; 
Групише; 
Закључује; 
Црта 
Практично  
примењује, 
Игра по улогама, 
Именује 
Записује, 
Упоређује, 
Експериментише, 
Моделује 
Оријентише се,  
Бележи 
Прати, Вежба, 
 Истражује 
Сакупља,  
Ствара,  
Игра се  
(дидактичке,  
едукативне  
и  
спонтане  
игре), 
Активан  
је  
у  
оквиру  
мини-пројекта, 
Осмишљава 
Реализује 

Испитује 
дечијепредзанање 
Упознаје интелектуалне 

могућности ученика 
Мотивише, подстиче и 

охрабрује ученика  Прати 

напредовање ученика 
Одабира поступак у 

настави 
-Води наставни процес и 

организује наставне 

активности, Изговара 
Чита, Пише ,Подстиче 

Наводи на ситуацију 

Поставља проблем 
Пружа помоћ и подршку 

деци,Указује на 

неправилности, 

Објашњава Припрема 

дидактички материјал, 

Организује и изводи 

вежбе и експерименте, 

Иницира Разговара, 
Описује Показује 

Дијалошка  
Демонстративна  
Илустративна  
Истраживачка  
Игролика  
Интерактивна  
Експериментал. 
Текстуална  
Кооперативна  
Учење путем  
открића  
Хеуристичка  
Писаних радова  
Сликање, цртање  
Сценски приказ  
Видео приказ  
Стрип приказ  

КРЕТАЊЕ 

И 

СНАЛАЖ

ЕЊЕ У 

ПРОСТОР

У И 

ВРЕМЕНУ 

Кретање-Кретање око нас-Како се предмети покрећу и 

заустављајуСналажење у простору 
-Како се сналазимо у простору 
-Како се крећемо кроз насеље-Како да безбедно пређемо улицуСналажење 

у времену-Како се сналазимо током дана-Како се сналазимо у току 

седмице-Када је шта било 

 
ПРИРОДА 

ОКО НАС 

Жива природа-Шта чини природу 
-Које делове имају биљке 
-Које делове тела имају животиње 
-Које делове тела имају људи 
-Биљке, животиње, људи – 
сличности и разлике 
-Где живе биљке, животиње и 

људи 
-Биљке и животиње око нас 
-Зашто су биљке важне 
-Како живе животиње шума, 

ливада, бара 
-Које биљке људи гаје и зашто 
-Које животиње људи гаје и зашто 
-Како човек гаји биљке и 

животиње 

Нежива природа-Вода,-Ваздух,-
Земљиште 
-Сунчева светлост и топлота 
Повезаност живе и неживе природе 
-Шта се у природи дешава у јесен 
-Шта се у природи дешава у зиму 
-Шта се у природи дешава у пролеће 
-Шта се у природи дешава лети 
-Како се понашамо према природи 
Материјали за прављење предмета 
-Од чега се праве предмети 
-Који материјали могу да се истежу, 

гњече, савијају 
-Шта се с материјалима дешава под 

утицајем сунчеве топлоте 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 
НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА 
-петоминутна вежба, -петнаестоминутна вржба,-контролне вежбе,-завршни тест усвојености образовних стандарда на крају школске године 
-учествовање у разговору,-учествовање у раду групе, -доношење материјала за рад на часу, -самостално стицање знања,-израда домаћих задатака 
-учествовање у проналажењу информација, -праћење рада на часу,-давање потпуних одговора,-самостално решавање задатог 
-правилно коришћење простора у свесци 
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ДРУГИ  РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
МИ И НАШЕ 

ОКРУЖЕЊЕ 
 

Насеља и околина 
-Која насеља разликујемо 
-Где се налазе села и градови 
-Које воде разликујемо у насељу и околини 
Живот људи у насељу 
-Становници насеља 
-Ко су наши рођаци 
-Шта је чија обавеза, шта је чије право 
-Како треба да се понашамо 
-Шта и зашто људи раде 
-Које празнике прослављамо 
-Како се некада живело 
Саобраћај у насељу 
-Које врсте саобраћаја разликујемо 
-Шта помаже да у саобраћају будемо безбедни 
-Како треба да се понашамо кад се превозимо 

Посматра,Процењује 
Описује,Групише 
Закључује, Практично примењује, 
Црта 
Игра по улогама , Именује 
Записује, Упоређује 
Експериментише, Моделује 
Оријентише се, Бележи 
Прати, Вежба, Истражује 
Сакупља, Ствара 
Осмишљава, Реализује 
-Игра се (дидактичке, едукативне 
и спонтане игре) 
-Активан је у оквиру мини 
пројекта 

Прати напредовање ученика 
Мотивише, подстиче и 

охрабрује ученика, Води 
наставни процес, Изговара 
Чита, Пише, Подстиче 
Пружа помоћ ученику 
Објашњава,Указује на 
неправилности, Разговара 
Иницира,Описује 
Показује, Поставља проблем 
припрема дидактички 

материјал, Организује и 
изводи вежбе и експерименте 

Дијалошка 
Демонстративна 
Илустративна 
Истраживачка 
Игролика 
Интерактивна 
Експериментал. 
Текстуална 
Кооперативна 
Учење путем открића 
Хеуристичка 
Писаних радова 
Сликање, цртање 
Сценски приказ 
Видео приказ 
Стрип приказ 

КРЕТАЊЕ И 

СНАЛАЖЕЊЕ У 

ПРОСТОРУ И 

ВРЕМЕНУ 
 
 
 

Кретање 
-Кретање у простору и времену 
-Шта утиче на брзину кретања 
Сналажење у простору 
-Како памтимо пут 
-Како да пронађемо нечије место становања 
Сналажење у времену 
-Колико траје дан 
-Колико је часова 
-колико траје месец дана 
-Колико траје година дана 
-Које делове године разликујемо 
-Шта нам помаже да се сналазимо у времену 
-Како су се људи некада сналазили у простору и времену 

Посматра,Процењује 
Описује,Групише 
Закључује, Практично примењује, 
Црта 
Игра по улогама , Именује 
Записује, Упоређује 
Експериментише, Моделује 
Оријентише се, Бележи 
Прати, Вежба, Истражује 
Сакупља, Ствара 
Осмишљава, Реализује 
-Игра се (дидактичке, едукативне 
и спонтане игре) 
-Активан је у оквиру мини 
пројекта 

Прати напредовање ученика 
Мотивише, подстиче и 

охрабрује ученика, Води 
наставни процес, Изговара 
Чита, Пише, Подстиче 
Пружа помоћ ученику 
Објашњава,Указује на 
неправилности, Разговара 
Иницира,Описује 
Показује, Поставља проблем 
припрема дидактички 
материјал, Организује и 
изводи вежбе и експерименте 

Дијалошка 
Илустративна 
Демонстративна 
Експериментал. 
Истраживачка 
Интерактивна 
Текстуална 
Кооперативна 
Хеуристичка 
Игролика 
Учење путем открића 
Сликање, цртање 
Писаних радова 
Видео приказ 
Сценски приказ 
Стрип приказ 

ПРИРОДА ОКО 

НАС 
Жива природа 
-По чему препознајемо жива бића 
-Различити делови тела-различити задаци 
-Разноврсност биљака око нас 
-Разноврсност животиња око нас 
-Жива бића-сличности и разлике 
-Како су повезани биљке, животиње и људи 
Нежива природа 
-Зашто су сунчева светлост и топлота неопходни живим 
бићима 
-Зашто је ваздух неопходан живим бићима 
-Зашто је земљиште неопходно живим бићима 
-Зашто је вода неопходна живим бићима 
-Која својства има вода 

Посматра,Процењује 
Описује,Групише 
Закључује, Практично примењује, 
Црта 
Игра по улогама , Именује 
Записује, Упоређује 
Експериментише, Моделује 
Оријентише се, Бележи 
Прати, Вежба, Истражује 
Сакупља, Ствара 
Осмишљава, Реализује 
-Игра се (дидактичке, едукативне 
и спонтане игре) 
-Активан је у оквиру мини 

Прати напредовање ученика 
Мотивише, подстиче и 

охрабрује ученика, Води 
наставни процес, Изговара 
Чита, Пише, Подстиче 
Пружа помоћ ученику 
Објашњава,Указује на 
неправилности, Разговара 
Иницира,Описује 
Показује, Поставља проблем 
припрема дидактички 
материјал, Организује и 
изводи вежбе и експерименте 
 

Демонстративна 
Илустративна 
Дијалошка 
Текстуална 
Истраживачка 
Кооперативна 
Игролика 
Учење путем открића 
Писаних радова 
Хеуристичка 
Интерактивна 
Видео приказ 
 



47 
 

-У којим облицима има воде у природи 
-Како настају облаци, киша, ветар 
Повезаност живе и неживе природе 
-У природи је све повезано 
-Промене у природи и послови људи у различита годишња 
доба 
-Шта загађује неживу природу 

пројекта  

ПРИРОДА ОКО 

НАС 
Жива природа 
-По чему препознајемо жива бића 
-Различити делови тела-различити задаци 
-Разноврсност биљака око нас 
-Разноврсност животиња око нас 
-Жива бића-сличности и разлике 
-Како су повезани биљке, животиње и људи 
Нежива природа 
-Зашто су сунчева светлост и топлота неопходни живим 
бићима 
-Зашто је ваздух неопходан живим бићима 
-Зашто је земљиште неопходно живим бићима 
-Зашто је вода неопходна живим бићима 
-Која својства има вода 
-У којим облицима има воде у природи 
-Како настају облаци, киша, ветар 
Повезаност живе и неживе природе 
-У природи је све повезано 
-Промене у природи и послови људи у различита годишња 
доба; Шта загађује неживу природу 

Посматра,Процењује 
Описује,Групише 
Закључује, Практично примењује, 

Црта 
Игра по улогама , Именује 
Записује, Упоређује 
Експериментише, Моделује 
Оријентише се, Бележи 
Прати, Вежба, Истражује 
Сакупља, Ствара 
Осмишљава, Реализује 
-Игра се (дидактичке, едукативне 

и спонтане игре) 
-Активан је у оквиру мини 
пројекта 

Прати напредовање ученика 
Мотивише, подстиче и 
охрабрује ученика, Води 

наставни процес, Изговара 
Чита, Пише, Подстиче 
Пружа помоћ ученику 
Објашњава,Указује на 
неправилности, Разговара 
Иницира,Описује 
Показује, Поставља проблем 
припрема дидактички 
материјал, Организује и 

изводи вежбе и експерименте 
 
 

Демонстративна 
Илустративна 
Дијалошка 
Текстуална 
Истраживачка 
Кооперативна 
Игролика 
Учење путем открића 
Писаних радова 
Хеуристичка 
Интерактивна 
Видео приказ 
 

МАТЕРИЈАЛИ И 

ЊИХОВА 

УПОТРЕБА 

Шта и од чега људи праве 
-Од чега се шта прави 
-Какви су материјали кад их притискамо, гњечимо, истежемо 
-Шта се с материјалима догађа под утицајем топлоте 
-Који материјали проводе топлоту 
-Како се материјали наелектришу и шта тада могу  
-Који материјали проводе струју 
Какви су материјали 
-Да ли је свеједно од чега је шта направљено 
-Од старог ново 
-Од којих материјала и како су људи некада правили предмете 

Посматра,Процењује 
Описује,Групише 
Закључује, Практично примењује, 
Црта 
Игра по улогама , Именује 
Записује, Упоређује 
Експериментише, Моделује 
Оријентише се, Бележи 
Прати, Вежба, Истражује 
Сакупља, Ствара 
Осмишљава, Реализује 
-Игра се (дидактичке, едукативне 
и спонтане игре) 
-Активан је у оквиру мини 
пројекта 

Прати напредовање ученика 
Мотивише, подстиче и 
охрабрује ученика, Води 
наставни процес, Изговара 
Чита, Пише, Подстиче 
Пружа помоћ ученику 
Објашњава,Указује на 

неправилности, Разговара 
Иницира,Описује 
Показује, Поставља проблем 
припрема дидактички 
материјал, Организује и 
изводи вежбе и експерименте 

Дијалошка 
Демонстративна 
Илустративна 
Истраживачка 
Интерактивна 
Експериментал. 
Кооперативна 
Игролика 
Учење путем открића 
Сликање, цртање 
Писаних радова 
Видео приказ 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 
НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА 
иницијални тест на почетку школске године,-петоминутна вежба,-петнаестоминутна вежба,-контролна вежба 
-завршни тест усвојености образовних стандарда на крају школске године, учествовање у разговору,-учествовање у раду групе,-доношење материјала за рад 

на часу, -самостално стицање знања, -израда домаћих задатака-учествовање у проналажењу информација, -праћење рада на часу-давање потпуних одговор,-
самостално решавање задатог-правилно коришћењењ простора у свес  
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ПРИРОДА И ДРУШТВО 
 
 
Циљ: 

 

Циљ наставног предметаприрода и друштво јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у 

њему. 

 

Задаци: 

 

Задаци наставног предмета природа и друштво су: 

- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности; 

-развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу и повезивање тих појмова; 

-развијање основних елемената логичког мишљења; 

-развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења; 

-оспособљавање за самостално учење и проналажење информација; 

-интегрисање искуствених и научних сазнања у систем појмова из области природе и друштва; 

-стицање елементарне научне писмености и стварање основа за даље учење; 

-усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог чувања и рационалног коришћења и дограђивања; 

-развијање еколошке свести и разумевање основних елемената одрживог развоја. 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 
 

ОБЛАСТ/ 
ТЕМА 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА 
За ученике За наставнике 

НАЗИВ И 

ИЗГЛЕД 

КРАЈА 
 

Назив краја 
-Из ког си краја 
 

Изглед краја 
-Различит рељеф-различит изглед краја 
-Воде у различитим крајевима 
-Различити крајеви-различите временске прилике 

Посматра, Описује 
Процењује, Групише 
Закључује, Црта 
 

Мотивише, охрабрује и подстиче 

ученика 
Прати напредовање ученика 
Одабира поступак у настави 

Дијалошка 
Илустративна 
Демонстративна 
Игролика 

ПРИРОДА 

У КРАЈУ 
 

Нежива природа 
-Зашто су живим бићима потребни 

сунчева светлост и топлота 
-Зашто је ваздух значајан за жива 

бића 
-Зашто је вода важна за живи свет 
-Кружење воде у природи 
-Зашто је земљиште важно за жива 

бића 

Жива природа 
-Шта биљке и животиње повезује у животну 

заједницу 
-Међусобни утицаји у природи 
-Животне заједнице шуме 
-Травне животне заједнице 
-Животне заједнице текућих вода 
-Животне заједнице стајаћих вода 
-Њива, повртњак, воћњак и виноград, парк 
-Животне заједнице и њихова заштита 

Практично примењује 
Игра по улогама 
Именује,Записује 
Упоређује 
Експериментише 
Моделује 
Оријентише се,Бележи 
Прати, Вежба 
Истражује, Сакупља 
 

Води наставни процес и организује 

наставне активности, Чита, Пише 
Изговара, Наводи на ситуацију, 

Поставља проблем, Пружа помоћ и 

подршку деци, Објашњава 
Указује на неправилности 
Иницира 

Истраживачка 
Интерактивна 
Експериментал. 
Текстуална 
Кооперативна 
Хеуристичка 
Учење путем открића 

СТАНОВН

ИШТВО 
 

Становници и њихова права 
-Која права и обавезе имају 

становници 
 

Делатности људи у крају 
-Делатности људи 
-Шта повезује становнике села и града 
-Како се понашамо на саобраћајницама 

Ствара, Осмишљава 
РеализујеИгра се (дидактичке, 

едукативне и спонтане игре)Активан 

је у оквиру мини-пројекта 

Разговара, Описује 
Показује, Припрема дидактички 

материјал 
Организује и води вежбе и 

експерименте 

Писаних радова 
Сликање, цртање 
Видео приказ 
Сценски приказ 
 

КРЕТАЊЕ 

И 

ОРИЈЕНТА

ЦИЈА 
 

Оријентација у простору 
-Како одређујемо стране 

света 
-Шта је географска карта 
-Оријентишемо се помоћу 

географске карте 
-План града-Оријентишемо 

се помоћу плана града 

Оријентација у 

времену 
-Шта је деценија, а 

шта век 
-Прошлост, 

садашњост, 

будућност 
-Живот људи наших 

крајева некад и сад 

Облици и узроци кретања 
-Каквим се путањама крећу 

тела 
-Како се креће клатно, а како 

тело на опрузи-Кад и због чега 

тела падају 
-Како се тела крећу на стрмој 

подлози 
-Да ли кретање производи звук 

Ствара, Осмишљава 
Реализује 
Игра се (дидактичке, едукативне и 

спонтане игре) 
Активан је у оквиру мини-пројекта 

Разговара, Описује 
Показује, Припрема дидактички 

материјал 
Организује и води вежбе и 

експерименте 

Писаних радова 
Сликање, цртање 
Видео приказ 
Сценски приказ 
 

МАТЕРИЈА

ЛИ КОЈЕ 

ЧОВЕК 

УПОТРЕБ

ЉАВА 

Својства материјала и њихова употреба 
-Својства чврстих материјала 
-Шта може магнет 
-Својства течности 
-Шта се с течностима дешава кад их загревамо и хладимо 
-По чему препознајемо гасове 
-Шта се с ваздухом дешава када се загрева и хлади-Који материјали проводе струју 
-Рециклажа 

Практично примењује 
Игра по улогама 
Именује,Записује 
Упоређује 
Експериментише 
Моделује 
Оријентише се,Бележи 
Прати, Вежба 
Истражује, Сакупља 

Води наставни процес и организује 

наставне активности, Чита, Пише 
Изговара, Наводи на ситуацију, 

Поставља проблем, Пружа помоћ и 

подршку деци, Објашњава 
Указује на неправилности 
Иницира 

Истраживачка 
Интерактивна 
Експериментал. 
Текстуална 
Кооперативна 
Хеуристичка 
Учење путем открића 
 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 
НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА 
 
-иницијални тест на почетку школске године, -петоминутне вежбе, -петнаестоминутне вежбе, -контролне вежбе,-завршни тест усвојености 
образовнихстандарда на крају школске године, -учествовање у раду групе, -израда домаћих задатака                                                                                
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ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА 
За ученике За наставнике 

ОСНОВНЕ 

ОДРЕДНИЦЕ 

ДРЖАВЕ СРБИЈЕ 

-Територија и границе 
-Симболи 
-Главни град 

Посматра 
Описује 
 

Мотивише, охрабрује и 
подстиче ученика 

Дијалошка 
 

ОДЛИКЕ 

ПРИРОДЕ 

СРБИЈЕ 
 

-Рељеф 
-Реке и сливови 
-Природна и вештачка језера 
-Бање-Климатске одлике 

Процењује 
-Групише 
-Закључује 
-Црта 

-Прати напредовање ученика 
-Одабира поступак у настави 

Демонстративна 
Илустративна 
 

ФЛОРА И ФАУНА 

СРБИЈЕ 
 

-Значај, разноврсност и богатство-Ретке и угрожене 
врсте-Обнова и заштита 
-Природне појаве и прилагођавање 
-Заштићена подручја у Србији 

-Практично примењује 
-Игра по улогама 
-Именује 
-Записује 
 

Води наставни процес и 
организује наставне 
активности 
-Изговара 
-Чита 

Истраживачка 
Интерактивна 
Игролика 
 

СТАНОВНИШТВ

О СРБИЈЕ 
 

-Број становника 
-Одлике 
-Демократски односи 
-Права и обавезе државе и грађана 

Упоређује 
-Експериментише 
-Моделује 
-Оријентише се 

Пише 
-Подстиче 
-Наводи на ситуацију 
-Поставља проблем 

Експериментал. 
Текстуална 
 

СУСРЕТ СА 

ПРИРОДОМ 
-Груписање живог света 
-Човек-део природе 
-Однос према другима 

Бележи 
-Прати 
-Вежба 

Пружа помоћ и подршку 
деци 
-Указује на неправилности 

Кооперативна 
Учење путем открића 

ПРИРОДНЕ 

ПОЈАВЕ 
 

-Кретање-Материјали и њихове одлике 
-Наелектрисање-Провођење електричне струје-Дејство 
магнета-пропуштање светлости-Провођење топлоте-
Растворљивост-Смеше 
-Раздвајање састојака смеше 
-повратне и неповратне промене 
-Рђање, труљење, сагоревање 
-Опасност и заштита од пожара 

Истражује 
-Сакупља 
-Ствара 
-Осмишљава 
-Реализује, Осмишљава 
-Реализује 
-Игра се (дидактичке, едукативне и спонтане 

игре) 
-Активан је у оквиру мини-пројекта 

Објашњава 
-Припрема дидактички 
материјал 
-Иницира 
-Разговара 
Описује 
-Показује 
-Организује и води вежбе и 
експерименте 

Хеуристичка 
Писаних радова 
Сликање, цртање 
Сценски приказ 
 

РАД, ЕНЕРГИЈА, 

ПРОИЗВОДЊА И 

ПОТРОШЊА 
 

Рад-свесна човекова активност 
-Утицај природних и друштвених услова на живот и рад 
људи 
-Природна богатства и њихово коришћење 
-Процеси производње 
-Природни материјали 
-Извори енергије 

Истражује-Сакупља 
-Ствара-Осмишљава 
-Реализује 
-Игра се  

Објашњава-Припрема 
дидактички материјал 
-Иницира-Разговара 
Описује-Показује 
-Организује и води вежбе и 

експерименте 
 

Хеуристичка 
Писаних радова 
Сликање, цртање 
Сценски приказ 
 

ДЕЛАТНОСТИ 

ЉУДИ 
 

-Домаће животиње и гајене биљке 
-Равничарски крајеви 
-Брдски и планински крајеви 
-Село иград 
-Производња и услуге, понуда и потражња 
-Пласман, тржиште и маркетинг 

-Практично примењује 
-Игра по улогама 
-Именује 
-Записује 
 

Води наставни процес и 
организује наставне 
активности 
-Изговара 
-Чита 
 

Истраживачка 
Интерактивна 
Игролика 
 

СРБИЈА 

НЕМАЊИЋА 
 

-Држава и владари 
-Како се живело у држави Немањића 
 

Процењује 
-Групише 
-Закључује 
-Црта 

-Прати напредовање ученика 
-Одабира поступак у настави 

Демонстративна 
Илустративна 
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ОСВАЈАЊЕ 

БАЛКАНА 
 

Велике битке, Освајање Србије 
 

Истражује-Сакупља 
-Ствара-Осмишљава 
-Реализује 
-Игра се  

Објашњава,Припрема 
дидактички материјал 
Иницира, Разговара 
Описује, Показује 
Организује и води вежбе и 
експерименте 

Хеуристичка 
Писаних радова 
Сликање, цртање 
Сценски приказ 
 

НА ПУТУ ДО 

СЛОБОДЕ 
 

Живот у Турском царству 
-први српски устанак 
-Други српски устанак 
-Ослобођење 
 

Посматра 
Описује Процењује 
-Групише 
-Закључује-Црта 

Мотивише, охрабрује и 
подстиче ученика-Прати 
напредовање ученика 
-Одабира поступак у настави 

Демонстративна 
Илустративна 
Дијалошка 

СРБИЈА НОВОГ 
ДОБА 
 

Први светски рат 
-Између два рата 
-Други светски рат 
-Србија после другог светско рата 
 

Истражује,Сакупља, Ствара 
Осмишљава,Реализује 
-Игра се (дидактичке, едукативне и спонтане 
игре) 
-Активан је у оквиру мини-пројекта 

Објашњава,Припрема 
дидактички материјал 
Иницира, Разговара 
Описује, Показује 
Организује и води вежбе и 
експерименте 

Хеуристичка 
Писаних радова 
Сликање, цртање 
Сценски приказ 
 

 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА 

-иницијални тест на почетку школске године;-петоминутна вежба;-петнаестоминутна вежба;-контролне вежбе; 

-завршни тест усвојености образовних стандарда на крају школске године; 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 
Циљ: 

 

Циљ развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; развијање 

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

 

 

Задаци: 

 

- неговање способности извођења музике (певање/свирање);  

- стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука;  

- подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање звука);  

- упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа;  

- развијање критичког мишљења (исказивање осећања о музици која се изводи и слуша);  

- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности.  
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ПРВИ РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА 
За ученике За наставнике 

Извођење музике (певање 

и свирање) 

- развити интересовања, 
музичкеосетљивости и креативности 
-разумети могућност музичког 

изражавања 
-певати једноставне песме 
-разликовати звуке које ствара глас 

и музички инструменти 
-креирати једноставне 
пратњеизмишљати покрете уз 

музику 

Уочава,слуша, пева 
- изражава се, комуницира 
- истражује, свира 

усмерава, наводиствара 
ситуацију, 

сугеришеподстиче, 

дискутује 
анализира, мотивише 
координираразвија 

кооперативност 

демонстративна 
- аудитивна 
- дијалошка 
- истраживачка 

кооперативна 

Слушање музике 

-разликовати звукове музичких 

инструмената 
-упознавати традиционалну и 

уметничку музику свога и других 

народа 
-препознати неке мелодије 

- слуша 
- изражава 
- уочава 
- истражује 

закључује 

усмерава, наводиствара 
ситуацију, 

сугеришеподстиче, 

дискутује 
анализира, мотивише 
координираразвија 

кооперативност 

демонстративна 
- аудитивна 
- дијалошка 
- истраживачка 

кооперативна 

Стварање музике 

развијати креативност 
- користећи глас и тело изразити 

искуство и доживљаје 
- импровизовати ритмички дијалог 

на различитим изворима музике 

- слуша 
- изражава 
- истражује 

ствара 

усмерава, наводиствара 
ситуацију, 

сугеришеподстиче, 

дискутује 
анализира, мотивише 
координираразвија 

кооперативност 

демонстративна 
- аудитивна 
- дијалошка 
- истраживачка 

кооперативна 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Музичка култира теме Извођење музике и Стварање музике са Српским језиком Усмено изражавање 
 
НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 

Ритмичке и мелодијске вежбе; Ритмички и мелодијски диктат; Певање обрађених песама по слуху;Препознавање композиција (музичких дела); 
        Свирање на дечијим инструментим. 
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ДРУГИ РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

Извођење музике певањем 

и свирањем 

неговање способности 

извођења музике ( певање-
свирање) 
- извођење народних и 
уметничких дечјих игара 

- слушање 
- певање 
- илустровање 
- закључивање 
 

усмерава, наводи, ствара 

ситуацију, сугерише 
подстиче, дискутује 
анализира, мотивише 
координира, развија 

кооперативност 

- аудитивна 
- дијалошка 
- кооперативна 
- демонстративна 

Слушање музике - развијање критичког 
мишљења  
( исказивање осећања у 

музици која се изводи и 

слуша ) 
- стицање навике слушања 

музике,подстицањедоживља

ја и оспособљавање за 
разумевање музичких 

порука 

- слушање 
- изражавање 
- закључивање 
- истраживање 
- уочавање 

усмерава, наводи, ствара 
ситуацију, сугерише 
подстиче, дискутује 
анализира, мотивише 
координира, развија 
кооперативност 

- дијалошка 
- кооперативна 
- демонстративна 
- аудитивна 
- истраживачка 

Музичко стваралаштво - развијање интересовања, 

музичке осетљивости  
 и креативности 

- изражавање 
- истраживање 
- креирање 

усмерава, наводи, ствара 

ситуацију, сугерише 
подстиче, дискутује 
анализира, мотивише 
координира, развија 
кооперативност 

- кооперативна 
- истраживачка 
- дијалошка 
- демонстративна 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 
Музичка култура- теме: Слушање музике и Музичко стваралаштво и Извођење музике певањем и свирањем 
са Ликовном културом тама- Замишљања и 

 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
        Ритмичке и мелодијске вежбе; Ритмички и мелодијски диктат; Певање обрађених песама по слуху;Препознавање композиција (музичких дела); 
         Свирање на дечијим инструментим.                                                                                                                                                                                          
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

Извођење музике 

певањем и свирањем 

- неговање способности извођења 

музике ( певање-свирање)  
- извођење народних и 

уметничких дечјих игара 

- слушање 
- певање 
- илустровање 
-закључивање 

усмерава, наводи, ствара 

ситуацију, сугерише 
подстиче, дискутује 
анализира, мотивише 
координира, развија 

кооперативност 

- аудитивна 
- дијалошка 
- кооперативна 
- демонстративна 

Слушање музике - развијање критичког мишљења ( 

исказивање  осећања у музици 

која се изводи и слуша ) 
- стицање навике слушања 

музике,подстицање доживљаја и 

оспособљавање за разумевање 

му-  
зичких порука 

слушање 
- изражавање 
- закључивање 
- истраживање 
- уочавање 

усмерава, наводи, ствара 

ситуацију, сугерише 
подстиче, дискутује 
анализира, мотивише 
координира, развија 

кооперативност 

- дијалошка 
- кооперативна 
- демонстративна 
- аудитивна 
- истраживачка 

Музичко 

стваралаштво 
- развијање интересовања, 

музичке осетљивости  и 
креативности 

- изражавање 
- истраживање 
- креирање 

усмерава, наводи, ствара 

ситуацију, сугерише 
подстиче, дискутује 
анализира, мотивише 
координира, развија 

кооперативност 

кооперативна 
- истраживачка 
- дијалошка 
- демонстративна 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Музичка култура тема Слушање музике и Музичко стваралаштво са Припродом и друштвом наставна тема : Наше наслеђе. 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 

       Ритмичке и мелодијске вежбе; Ритмички и мелодијски ; Певање обрађених песама по слуху; Препознавање и композиција (музичких дела) 
       Свирање на дечијим инструментима 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

Извођење музике 

певањем и свирањем 

- неговање способности извођења 

музике  
( певање-свирање) 
- извођење народних и уметничких  

игара 

- слушање 
- певање 
- илустровање 

усмерава, наводи, ствара 

ситуацију, сугерише 
подстиче, дискутује 
анализира, мотивише 
координира, развија 

кооперативност 

- аудитивна 
- дијалошка 
- кооперативна 
- демонстративна 

Слушање музике 

- развијање критичког мишљења ( 

исказивање осећања у музици која 

се изводи и слуша ) 
- стицање навике слушања музике, 
подстицање доживљаја и 

оспособљавање за разумевање 

музичких порука 

слушање 
- изражавање 
- закључивање 
- истраживање 
- уочавање 

усмерава, наводи, ствара 

ситуацију, сугерише 
подстиче, дискутује 
анализира, мотивише 
координира, развија 

кооперативност 

- дијалошка 
- кооперативна 
- демонстративна 
- аудитивна 
 

Стварање музике 

- развијање интересовања, музичке 

осетљивости и креативности 
-импровизују мелодију на задани 

текст 

изражавање 
- истраживање 
- креирање 

усмерава, наводи, ствара 

ситуацију, сугерише 
подстиче, дискутује 
анализира, мотивише 
координира, развија 

кооперативност 

- кооперативна 
- истраживачка 
- демонстративна 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 
Музичка култура теме Слушање музике, Стварање музике са Српским језиком област Књижевност 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
Ритмиче и мелодијске вежбе; Ритмички и мелодијски диктат ; Певање обрађених песама по слуху; Препознавање  композиција (музичких дела) 
Свирање на дечијим инструментима; Стварање мелодије на задати текст (компоновање 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

ЦИЉ наставе ликовне културе јесте да подстиче и развија ученичко стваралаштво, развија ученичка способност за опажање и памћење доживљаја облика, 

боје, просторних односа, појава и законитости у природи и друштву који се могу односити на ликовне активности, коришћење материјала за рад, 

аналитичко посматрање и ликовно представљање, стицање естетских критеријума, разумевање уметничких дела, развијање имагинације, уобличавање 

животног и радног простор и конструктивно друштвено понашање; да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са 

хуманистичким опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 

ЗАДАЦИ  
 Мотивисати ученике да се слободно ликовно изражавају, својствено узрасту и индивидуалној склоности и да маштовито представљају свет око себе.  

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

 Доприносити еманципацији личности ученика, утицати на њен свестрани развој и унутрашњу (психичку) равнотежу. 

 Васпитавати код ученика културу рада, критички однос према властитом раду и раду других ученика. 

 све ликовне елементе; 

 ликовно стваралачки рад; 

 различите ликовне материјале и медије; 

 естетске критеријуме; 

 ликовна уметничка дела у оквиру културне баштине у за савремена кретања уметности свог и других народа; 

 визуелну перцепцију и аперцепцију; 

 креативно мишљење; 

 оплемењивање животног и радног простора; 

 активно стваралачко учествовање у културном и уметничком животу средине; 

 активно естетско унапређивање своје околине и очување природе и баштине завичаја; 

 неговање укупних људских достигнућа; 

 сопствену еманципацији; 

 културу рада. 
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ПРВИ РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊ

А САДРЖАЈА 
За ученике За наставнике 

Облици и њихови квалитети 

Цело-део, велико-мало, високо- ниско, уско-
широко, светло-тамно, обојено-безбојно, меко-
тврдо, глатко-храпаво, обло-рогљасто 

Посматра, открива, запажа, 
примењује тражену технику 

Мотивише за рад, подстиче, 
демонстрира, показује,  

Учење путем 
открића, 
дијалошка, 
демонстративна, 
практичан рад 

Односи у видном пољу Лево-десно, горе-доле, горе-доле,испред-иза, 
више-ниже, између, косо, испод, у, на, дубоко-
плитко, пуно-празно, отворено-затворено 

Посматра, открива, запажа, 
примењује тражену технику 

Мотивише за рад, подстиче, 
демонстрира, показује,  

Временски и просторни низови Асоцијације у низу, цртежи у низу, слике у 
низу, покретни цртежи 

Посматра, открива, запажа, 
примењује тражену технику 

Мотивише за рад, подстиче, 
демонстрира, показује,  

Светло и сенка Углови осветљавања, даљина и близина 
сверлосног извора 

Посматра, открива, запажа, 
примењује тражену технику 

Мотивише за рад, подстиче, 
демонстрира, показује,  

Тактилност 
Развијање осетљивости за разне материјале 

путем додира 
Посматра, открива, запажа, 

примењује тражену технику 
Мотивише за рад, подстиче, 

демонстрира, показује,  

Изглед употребних предмета Упоређивање предмета који су прилагођени 
ученицима са онима који нису прилагођени 
њиховим узрасту  

Посматра, открива, запажа, 
примењује тражену технику 

Мотивише за рад, подстиче, 
демонстрира, показује,  

Одређени предмет као подстицај за 

рад 
Акција, радња, доживљај,реч, забелешка Посматра, открива, запажа, 

примењује тражену технику 
Мотивише за рад, подстиче, 

демонстрира, показује,  

Преобликовање материјала или 
предмета њиховим спајањем 

Преобликовање материјала или предмета 
њиховим спајањем 

Посматра, открива, запажа, 
примењује тражену технику 

Мотивише за рад, подстиче, 
демонстрира, показује,  

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 
Ликовна култура Математика  
Нас.јед. „Горе-доле, изнад-испод, лево-десно“ Нас.јед. „Горе-доле, изнад-испод“ и   нас.јед. „Лево-десно“ 
9.Нас.јед. „Цело-део, велико-мало, ниско-високо“ 9.Нас.јед. „Веће-мање „ и нас.јед 11. „Више- ниже“ 
Ликовна култура Свет око нас 
11.нас.јед „Близу- далеко“ 18.нас.јед. „Насеље“ 
7.нас.јед. „Жива-нежива природа“ 33.нас.јед. „Шта се у природи дешава зими?“ 
11. нас.јед.“ Близу- далеко“ 37.нас.јед. „Сналажење у простору“ 
Ликовна култура Српски језик 
2.нас.јед. „Ја и линија“ 90.нас.јед. „Писана слова А и Н“, 91. Нас.јед. „Писана слова И и М“ и 92.нас.јед. „Писано слово Т“ са свим осталим наставним 

јединицам које се баве писаним словима од А-Ш из српског језика 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
-познавање основних боја и облика; -познавање линија и њихова примена;-обликовањее и преобликовање маретијала (глина, пластелин, глинамол). 
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ДРУГИ РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
КРЕТАЊЕ ОБЛИКА У 
ПРОСТОРУ 

Кретање једног или више 
облика у простору 

Посматра, открива, запажа, 
примењује тражену технику 

Мотивише за рад, подстиче, 
демонстрира, показује, 

Учење путем открића, дијалошка, 
демонстративна, практичан рад 

ЗАМИШЉАЊА Вербални опис, текст, 
фотографија 

Посматра, открива, запажа, 
примењује тражену технику 

Мотивише за рад, подстиче, 
демонстрира, показује, 

КОНТРАСТ(као мотивација 
опажања облика) 

Природни и вештачки облици, 
слагање-разлагање, једнобојан-
вишебојан, обрађен-необрађен, 
прав-крив, испупчен-удубљен   

Посматра, открива, запажа, 
примењује тражену технику 

Мотивише за рад, подстиче, 
демонстрира, показује,  

ЛЕПО ПИСАЊЕ са калиграфијом Писање латиничних и 
ћириличних слова 

Посматра, открива, запажа, 
примењује тражену технику 

Мотивише за рад, подстиче, 
демонстрира, показује,  

ЈЕДНОБОЈНА КОМПОЗИЦИЈА 
УПОТРЕБНИХ ПРЕДМЕТА 

Једнобојна композиција 
употребних предмета или колаж 

Посматра, открива, запажа, 
примењује тражену технику 

Мотивише за рад, подстиче, 
демонстрира, показује,  

ЗНАЦИ И СИМБОЛИ Печат, грб, симболи, нотни 
знаци 

Посматра, открива, запажа, 
примењује тражену технику 

Мотивише за рад, подстиче, 
демонстрира, показује,  

ИНДИВИДУАЛНО 
КОРИШЋЕЊЕ РАЗЛИЧИТИХ 
МАТЕРИЈАЛА ЗА РАД  

Паковање поклона  Посматра, открива, запажа, 
примењује тражену технику 

Мотивише за рад, подстиче, 
демонстрира, показује,  

ПРЕОБЛИКОВАЊЕ 
МАТЕРИЈАЛА ИЛИ ПРЕДМЕТА 
ЊИХОВИМ СПАЈАЊЕМ 

Добијање нових предмета 
њиховим спајањем 

Посматра, открива, запажа, 
примењује тражену технику 

Мотивише за рад, подстиче, 
демонстрира, показује,  

ДЕЈСТВО СВЕТЛОСТИ НА 
КАРАКТЕР ОБЛИКА - светлост 

Природна и вештачка светлост, 
силуета, сенка, фигура и 
позадина 

Посматра, открива, запажа, 
примењује тражену технику 

Мотивише за рад, подстиче, 
демонстрира, показује,  

АМБИЈЕНТ - сценски простор Израда маски, костима и сцене Посматра, открива, запажа, примењу-
је тражену технику 

Мотивише за рад, подстиче, 
демонстрира, показује,  

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

 
Ликовна култура Српски језик 
1.2.нас.јед. „  Кретање у простору“ 17.18.нас.јед. „  . Израда маски“,  19.20. нас.јед 

„Маске“, , 21.22.нас.јед. „ Израда сцене“, 23. 24. Нас.јед. „ Реализација представе“ 
2.нас.јед. „ Доживњај са распуста“, 85. Распуст је био, а на  распусту...(говорна 

вежаба ,73. '' Бајка о рибару и рибици'' 
Ликовна култура Свет око нас 
27.28. час нас.јед, „Природни и вештачки облици“ 58. нас.јед. „Жива и нежива природа“ 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 

-познавања  просора и релацијских односа;-уочи узрока и настанка сенке;-лепо писање;-интинуитивно-креативно стваралаштво,--уочавање контраста боја. 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
КОМПОЗИЦИЈА И ПОКРЕТ У 
КОМПОЗИЦИЈИ 

Кретање једног или више облика, 
филм  

Посматра, открива, запажа, 
примењу-је тражену технику 

Мотивише за рад, подстиче, 
демонстри-ра, показује,  

Ућење путем открића, дијалошка, 
демонстративна, практичан рад 

ОРНАМЕНТИ Једнобојан, вишебојан; симетрија, 
ритам, шара 
 

Посматра, открива, запажа, 
примењу-је тражену технику 

Мотивише за рад, подстиче, 
демонстри-ра, показује,  

Ућење путем открића, дијалошка, 
демонстративна, практичан рад, 
посматрање, показивање, 
упоређивање, практичан рад 

ОДАБИРАЊЕ СЛУЧАЈНО 
ДОБИЈЕНИХ ЛИКОВНИХ 
ОДНОСА ПО ИЗБОРУ УЧЕНИКА 

- СЛИКЕ ИЗ МАШТЕ 

Танко- дебело; велико-мало; 
отворено-затворено 

Посматра, открива, запажа, 
примењу-је тражену технику 

Мотивише за рад, подстиче, 
демонстри-ра, показује,  

Посматрање, показивање, 
хеуристичка,демонстрати-вна, 
практичан рад, дијалошка 

 
ПРОСТОР (ПОВЕЗИВАЊЕ 
РАЗНИХ ОБЛИКА У ЦЕЛИНУ) 

Отворен-затворен; велика 
пространства( водена, галаксија) 

Посматра, открива, запажа, 
примењу-је тражену технику 

Мотивише за рад, подстиче, 
демонстри-ра, показује,  

Дијалошка,демонстративна,  
практичан рад, текстуална, 
посматрање, кооперативна, 
упорећивање 

ЛИКОВНЕ ПОРУКЕ КАО 
МОГУЋНОСТ 

СПОРАЗУМЕВАЊА 

Јавна порука, еколошке поруке, 
писма, сигнали 

Посматра, открива, запажа, 
примењу-је тражену технику 

Мотивише за рад, подстиче, 
демонстри-ра, показује,  

Дијалошка, демонстративна, 
практичан рад, посматрање, 

показивање, упоређивање, 
практичан рад 

ПЛАКАТ, БИЛБОРД, РЕКЛАМА Пекламне поруке, презентације, 
препоруке, плакати, рекламе 

Посматра, открива, запажа, 
примењу-је тражену технику 

Мотивише за рад, подстиче, 
демонстри-ра, показује,  

Ућење путем открића, дијалошка, 
демонстративна, практичан рад, 
посматрање, упоређивање 

ЛИКОВНА ДЕЛА И 
СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ 

Разни ликовни узори и њихова 
дела ( вајарство исликарство)  

Посматра, открива, запажа, 
примењу-јетраженутехнику 

Мотивише за рад, подстиче, 
демонстрира, показује,  

Посматрање, показивање, 
хеуристичка,демонстрати-вна, 

практичан рад, дијалошка, 
показивање 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

 
Ликовна култура Математика 
11.12.час нас.јед. „Површина“, 1.2. час нас.јед. „Шта је тачка?“, 3.4. час 

нас.јед. „ Врсте линија“ 
6. час. Нас.јед. „Линије“, 59. Час.нас.јед „ Права и полуправа“, ), 61.час нас.јед. „ Однос две 

праве“, 68. Час нас.јед. „ Цртање паралелних и нормалних прави“ 
Ликовна култура Природа и друштво 
11.12.час нас.јед. „Површина“, 15.16.час нас.јед. „Површина“ 2. час нас.јед. „ Различит рељеф и различит изглед краја“ 28.час нас.јед. „ Парк“ 
Ликовна култура Српски језик 
37.38.час нас.јед. „ Топле и хладне боје“, 40.часом  нас.јед. „Јесен у парку“ , 39. часом нас.јед. „Октобарске слике“, 72.часом нас.јед. 

„ Зимске слике“, 142.часом нас.јед.“Час у природи“, ), 152.часом нас.јед. „Сва природа 

цвета и пева“ 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
-да зна површину, орнаменте, симетрију.-ширење културног стваралаштва -креативност,-прављење маске . 
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ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ  
Област и простор; површина 
и простор; линија и простор; 

волумен и простор 

Посматра, открива, запажа, 
примењу-је тражену 

технику 

Мотивише за рад, подстиче, 
демонстрира, показује,  

Учење путем открића, 
дијалошка, демонстративна, 

практичан рад 
ОСНОВНЕ И ИЗВЕДЕНЕ 
БОЈЕ 

Основне боје, изведене боје, 
слагање и разлагање 

Посматра, открива, запажа, 
примењу-је тражену 

технику 

Мотивише за рад, подстиче, 
демонстрира, показује,  

СЛИКАРСКИ ТЕХНИКЕ  И 

МАТЕРИЈАЛИ 
Акварел, темпера, пастел, 

угљењ, гваш 
Посматра, открива, запажа, 

примењу-је тражену 
технику 

Мотивише за рад, подстиче, 

демонстрира, показује,  

ПОСЕБНЕ СЛИКАРСКЕ 

ТЕХНИКЕ 
 

фротаж, колаж, деколаж, 

асамблаж, мозаик, фреска 
Посматра, открива, запажа, 

примењу-је тражену 

технику 

Мотивише за рад, подстиче, 

демонстрира, показује,  

ВАЈАРСТВО Глина, однос величина, 

брош, детаљи 
Посматра, открива, запажа, 

примењу-је тражену 

технику 

Мотивише за рад, подстиче, 

демонстрира, показује,  

АМБИЈЕНТ - СЦЕНСКИ 
ПРОСТОР 
 

Израда сцене, костима, 
амбијента, појам скице  

Посматра, открива, запажа, 
примењу-је тражену 

технику 

Мотивише за рад, подстиче, 
демонстрира, показује,  

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

 
Ликовна култура Народна традиција 
1.2. час нас.јед. „ Доживљај са распуста“ са 9. часом нас. јед „Одлазаку госте „      
5.6.час Шара за тканину са 3. часом  На свадби 
13.14.час Фреска (обрада) и  15.16.часом Мозаик 16. часом Друмови и задужбине 
Ликовна култура Српски језик 
3.4.час нас.јед. „Пејзаж“ 26. часом “Јесен“ Војислав Илић 
11.12.час Мојдруг са94. часом Лектира: Драган Лукић ,,Друг другу“ 
Ликовна култура Природа и друштво 
11.12.час Мој друг са 25.часом Ми смо деца једног света и 27. часом Човек-део природе 
31.32.час Прибор за јело са 31. часом Материјали и њихове одлике 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 

 
-познавање свих ликовних елемената (линије, облици, површина,волумен),-основне и изведене боје,-сликарске технике , креативност, ликовно стваралаштво 

(ликовни узори), сценска уметност (маске ). 
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ФИЗИЧКО  ВАСПИТАЊЕ 

 
Циљ: 

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

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

примени моторичких умећа, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условома живота и рада. 

 

Задаци: 

Задаци наставе физичког васпитања јесу: 

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

-развој и усавршавање моторичких способности; 

-стицање моторичких умећа која су, као садржаји, утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање; 

-усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно-образовног подручја; 

-формирање морално-вољних квалитета личности; 

-оспособљавање ученика да стечена умећа, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада; 

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

Кроз часове и наставне јединице физичког васпитања прожимаће се и теме из програма „Школа без насиља“и програм „Здравственог васпитања“. 
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ПРВИ  РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА 
За ученике За наставнике 

Различити 

облици кретања 

Залетом скок преко „јарка“ 
Ходам и трчим уз правилно држање 

телаЈедноножни поскоци у месту и 

кретањуШколице (игре са 
поскакивањем)Појам врсте, ходање и 

трчање Прескакање низа препрека 
Нађи кућу;Брзо трчање на 20м 
Скок удаљ из места; Ја умем да се 

пењем; Скок удаљ из залета 
Брзо трчање на 20м; Тримко 

- Изводи покрет у задатом смеру и датој путањи-
Остварује напредак у развоју моторичких 

способности-Током вежбања пријатељски 

комуницира са вршњацима 
-Чува здравље и штити природу и човекову 

околину-Овладава природним и изведеним,  

елементарним правилним кретањима у 
различитим условима извођења-Хода, скаче, трчи 

-демонстрира 
-посматра 
-помаже 
-стимулише 
-бележи 
-поставља проблем 
-подстиче, наводи 
ситуацију 
 

метода вербалне 

комуникације 
-демонстративна 

метода 
- метода 

практичног 

вежбања: 
синтетичка, 

аналитичка 
-игра као метод 
- такмичарска 

метода 
Вежбе са 

реквизитима 

-Дизање и нишење предмета 
-Бацање лоптица 
-Игре обручима 
-Прескакање кратке вијаче 

-Доприноси интелектуалном развоју личности 
-Развија моторичке способности 
-Диже, носи, баца предмете, прескаче вијачу 
-Стиче и усавршава моторичке способности 
-Формира морално – вољне квалитете личности 

Вежбе на тлу и 
справама 

-Ходање и трчање по такту 
-Колут напред из чучња у чучањ 
-Наскок на шведску клупу и скок 

увис-Пузање потрбушке и на боку 
-Ходам и трчим по црти и шведској 
клупи 

-Развија спретност и окретност, менталне 

способности, физичке способности 
- Изграђујепозитивне особине: упорност,  

систематичност,  уредност,  тачност,  прецизност-
Препознаје знаке умереног оптерећења или замо-
ра,-Усклађује своје покрете са насталом 

ситуацијом-Ходање, пузање, наскакање 

Ритмичке вежбе 

и народни плес 

-Ја посејах лан-народна игра 
-Музика ми каже 
 

-Позитивно вреднује своје потезе и труд као и 

потезе својих другова у савладавање плеса и игре-
Уз помоћ одраслих усклађује своје активности и 

једноставне покрете уз музику 
-Правилно изводи основни корак изабраног плеса 
и кола по избору 

Елементарне 

игре 

-Елементарна игра „Ко ће пре на 

пијацу“ 
-Елементарна игра „У продавници“ 
-„Гађање злог вука“ 
-Ја посејах лубенице... 
-Игре у природи 

-Ствара услове за социјално прилагођавање на 

колективни живот и рад 
-Развија менталне способности 
-Изграђује позитивне особине: упорност,  

систематичност,  уредност,  тачност,  прецизност 
-Препознаје знаке умереног оптерећења или замо-
ра, Развија спретност и окретност 
-Изводи игре 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

 

Физичко васпитање- тема Различити облици кретања са наставном једеницом Мерење дужи (Математика); 

 Физичко васпитање- тема Вежбе са реквизитима са наставном јединицом Бројеви до 20-бројање (Математика); 

 Физичко васпитање- тема Вежбе на тлу и справама са наставном темом Биљке (Чувари природе); 

Физичко васпитање-  тема Ритмичке игре и народни плес са наставном темом Певање и извођење покрета (Музичка култура); 

 Физичко васпитање- тема Елементарне игре са наставном темом Бројеви до 100-бројање (Математика 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 

Праћење напредовања ученика обавља се током целе наставне године при чему се утврђује ниво физичког развоја, физичке способности, однос ученика 

према физичкој култури и спортско-техничког знања ученика. У обзир се, пре свега, узима степен напредовања сваког појединца остварен у току школске 

године према његовим индивидуалним могућностима. 
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ДРУГИ РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

Различити облици 

кретања 

-Фигуративно трчање  
-Скок удаљ 
-Скок удаљ из залета 
-Скок увис 
-Брзо трчање на 30м 
-Брзо трчање на 20м 
-Скок удаљ из места 
-Скок увис-маказице 
 
 

- Изводи покрет у задатом смеру и 

датој путањи 
-Остварује напредак у развоју 
моторичких способности 
-Током вежбања пријатељски 

комуницира са вршњацима 
-Чува здравље и штити природу и 

човекову околину 
-Овладава природним и изведеним,  
елементарним правилним кретањима 

у различитим условима извођења 
-Хода, скаче, трчи 

-демонстрира 
-посматра 
-помаже 
-стимулише 
-бележи 
-поставља проблем 
-подстиче, наводи 

ситуацију 
 

-метода вербалне 

комуникације 
-демонстративна метода 
- метода практичног 

вежбања: синтетичка, 

аналитичка 
-игра као метод 
- такмичарска метода 

Вежбе са 

реквизитима 

Бацање лоптица удаљ 
Прескакање кратке вијаче 
Манипулација палицама у пару 
Провлачење кроз окна 
Вучење и гурање у паровима 
Прескакање вијаче у кретању 
Дечији поскоци 
Групно гурање и вучење 
Дизање и ношење више палица 
Вођење лопте једном руком у ходању 
 

-Доприноси интелектуалном развоју 
личности 
-Развија моторичке способности 
-Диже, носи, баца предмете, прескаче 

вијачу 
-Стиче и усавршава моторичке 

способности 
-Формира морално – вољне 
квалитете личности 
 

-демонстрира 
-посматра 
-помаже 
-стимулише 
-бележи 
-поставља проблем 
-подстиче, наводи 

ситуацију 
 

-метода вербалне 
комуникације 
-демонстративна метода 
- метода практичног 

вежбања: синтетичка, 
аналитичка 
-игра као метод 
- такмичарска метода 

Вежбе на тлу и 

справама 

-Два спојена колута напред 
-Састав на тлу 
-Ходање и трчање по шведској клупи 
-Игре скакањем: ластиш, школица 
-Пузање потрбушке, на боку, леђима 
 

-Развија спретност и окретност, 
менталне способности, физичке 

способности 
- Изграђује 
позитивне особине: упорност,  

систематичност,  уредност,  тачност,  

прецизност 
-Препознаје знаке умереног 

оптерећења или замора 
-Усклађује своје покрете са насталом 

ситуацијом 
-Ходање, пузање, наскакање 

-демонстрира 
-посматра 
-помаже 
-стимулише 
-бележи 
-поставља проблем 
-подстиче, наводи 
ситуацију 
 

-метода вербалне 
комуникације 
-демонстративна метода 
- метода практичног 
вежбања: синтетичка, 

аналитичка 
-игра као метод 
- такмичарска метода 
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Ритмичке вежбе и 

народни плес 

-Ритмичко-естетске вежбе за руке 
-Плесни двокорак 
-Ритмички облици кретања 
-Елементарне игре с певањем 
-Ми смо деца весела 

-Позитивно вреднује своје потезе и 

труд као и потезе својих другова у 

савладавање плеса и игре 
-Уз помоћ одраслих усклађује своје 

активности и једноставне покрете уз 

музику 
-Правилно изводи основни корак 

изабраног плеса и кола по избору 

-демонстрира 
-посматра 
-помаже 
-стимулише 
-бележи 
-поставља проблем 
-подстиче, наводи 

ситуацију 

-метода вербалне 

комуникације 
-демонстративна метода 
- метода практичног 

вежбања: синтетичка, 

аналитичка 
-игра као метод 
- такмичарска метода 

Елементарне игре 

-Елементарна игра „Мини куглана“ 
-Елементарне игре за корелацију са 
наставом математике 
-Елементарне игре по избору ученика 
 

-Ствара услове за социјално 

прилагођавање на колективни живот 
и рад 
-Развија менталне способности 
-Изграђује позитивне особине: упор-
ност,  систематичност,  уредност,  

тачност,  прецизност 
-Препознаје знаке умереног 

оптерећења или замора 
-Развија спретност и окретност 
-Изводи игре 

-демонстрира 
-посматра 
-помаже 
-стимулише 
-бележи 
-поставља проблем 
-подстиче, наводи 

ситуацију 
 

-метода вербалне 

комуникације 
-демонстративна метода 
- метода практичног 

вежбања: синтетичка, 
аналитичка 
-игра као метод 
- такмичарска метода 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Физичко васпитање тема Различити облици кретања са истом наставном темом првог разреда; 
Физичко васпитање тема Вежбе са реквизитима са истом наставном темом првог разреда; 
Физичко васпитање тема Вежбе на тлу и справама са истом наставном темом првог разреда; 
Физичко васпитање тема Ритмичке игре и народни плес са истом наставном темом првог разреда; 
Физичко васпитање тема Елементарне игре са истом наставном темом првог разреда. 
Физичко васпитање тема Различити облици кретања са наставном једеницом Мерење дужи (Математика); 
Физичко васпитање тема Вежбе са реквизитима са наставном јединицом Бројеви до 100 (Математика); 
Физичко васпитање тема Вежбе на тлу и справама са наставном темом Биљке (Чувари природе);  
Физичко васпитање тема Ритмичке игре и народни плес са наставном темом Певање и извођење покрета (Музичка култура);  
Физичко васпитање тема Елементарне игре са наставном темом Бројеви до 100 (Математика). 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
Праћење напредовања ученика обавља се током целе наставне године при чему се утврђује ниво физичког развоја, физичке способности, однос ученика 

према физичкој култури и спортско-техничког знања ученика. У обзир се, пре свега, узима степен напредовања сваког појединца остварен у току школске 
године према његовим индивидуалним могућностима. 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
РАЗЛИЧИТИ ОБЛИЦИ 

КРЕТАЊА 
садржај наставне теме за 

овласт  
ХОДАЊЕ , ТРЧАЊЕ,       

ПУЗАЊЕ И СКАКАЊЕ 
 
 

посмарта, вежба,ради  показује, објашњава, асистира монолошка, дијалошка, 

демостреативна 

ВЕЖБЕ СА РЕКВИЗИТИМА БАЦАЊЕ, ХВАТАЊЕ, 
ДОДАВАЊЕ, НОШЕЊЕ, 

ГУРАЊЕ,  

ПОСМАТРА, 
ДЕМОНСТРИРА, ВЕЖБА, 
РАДИ 

ОБЈАШЊАВА, ПОКАЗУЈЕ, 
ИСПРАВЉА 

МОНОЛОШКА, 
ДЕМОНСТРАТИВНА 
ДИЈАЛОШКА 

ВЕЖБЕ НА ТЛУ И 

СПРАВАМА 
ПЕЊАЊЕ,  
ПРОВЛАЧЕЊЕ, 
ВИШЕЊЕ, 
ПАРТЕРНА ГИМНАСТИКА, 
 

ПОСМАТРА, 
ВЕЖБА, 
РАДИ 

ОБЈАШЊАВА, 
ПОКАЗУЈЕ, 
ИСПРАВЉА 

МОНОЛОШКА 
ДЕМОНСТРАТИВНА 
ДИЈАЛОШКА 

РИТМИЧКЕ ВЕЖБЕ И 

НАРОДНИ ПЛЕС 
ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ, 
ДЕЧЈА НАРОДНА КОЛА 

ПОСМАТРА, ВЕЖБА, РАДИ ОБЈАШЊАВА,  
ДЕМОНСТРИРА 
РАДИ 

МОНОЛОШКА 
ДЕМОНСТРАТИВНА 
ДИЈАЛОШКА 

ЕЛЕМЕНТАРНЕ ИГРЕ 
 

ШТАФЕТНЕ ИГРЕ 
ЕЛЕМЕНТАРНЕ ИГРЕ 

СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗМЕЂУ ДВЕ ВАТРЕ 

ПОСМАТРА, СЛУША, РАДИ , 

ТАКМИЧИ СЕ 
ОБЈАШЊАВА,  
СУДИ 
 

МОНОЛОШКА, 
ТАКМИЧАРСКА 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Физичко васпитање тема:Вежбање на тлу и на справама са  Природа и друштво област Кретање; -Дечја народна кола са музичком културом : Ерско коло 
Дечје игре за уводни део часа са приодом и друштвом :оријентација у простору; -Дечје игре за уводни део часа са српским језиком: колона исписује  слова 

по терену  
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
-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) 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
РАЗЛИЧИТИ ОБЛИЦИ 

КРЕТАЊА 
 
техника трчања , брзо трчање,  
истрајно трчање,  
иницијална мерења, 
галоп и дечји поскок 
 

посмарта, вежба,ради  показује, објашњава, ,  
мери  

монолошка, дијалошка, 

демостреативна 
такмичарска 

ВЕЖБЕ СА РЕКВИЗИТИМА Додавање и заустављање лопте 

ногом 
Бацање лоптица удаљ,  
Вођењелопте ногом , 
Шутирање лопте,  
Додавањелопте прстима, 
полигон препрека,  
 
 
 

посматра, 
вежба, ради 

показује,  
објашњава, 
исправља 

монолошка, 
дијалошка, 
демонстративна, 
 

ВЕЖБЕ НА ТЛУ И 

СПРАВАМА 
скокови, прескоци, 
партерна гимнастика, 
полигон препрека 

посматра, вежба, ради објашњава, 
показује, 
исправља 

монолошка,  
дијалошка, 
демонстративна 

РИТМИЧКЕ ВЕЖБЕ И 

НАРОДНИ ПЛЕС 
естетско обликовање тела,  
дечје народне игре,плес 

посматра,  
вежба,  
ради 

објашњава, 
показује, 
исправља 

монолошка, 
демонстативна, 
дијалошка 

ЕЛЕМЕНТАРНЕ ИГРЕ 
 

штафетне игре, 
елементарне игре са лоптом, 
спортске игре 

посматра, 
вежба, 
примењује, 
 

објашњава, 
показује, 
мери 

монолошка, 
демонстративна, 
такмичарска 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Физичко васпитање тема:Вежбање на тлу и на справама са  Природа и друштво област Оријентација у простору 
-Народна традиција: Повуци понеси,,,,,Музичка култура: Ерско коло 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
-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) 
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ВЕРСКА НАСТАВА 

 
ЦИЉ наставе правосалвног 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 (будући) живот (димензију идеалног). То 

значи да ученици систематски упознају правосалвну веру у њеној доктринарној, литургијаској, 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 обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско образовање. Све ово 

спроводи се како на инфорамтивно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у свим 

сегментима живота ( однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом).  
ЗАДАЦИ наставе православног катихизиса су да код ученика: 
-развије отвореност о 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 другачијом у односу на нас, те да се између ове две релације створи узајамно зависна веза ( свест о заједници), 
 -развије способност за посатављање питања о целини и најдубљем смислу постојању света и човека, 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, 
 -изгради способност дубље 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 с другим наукама), 
 -помогне у одговорном обликовању зајденичког живота са другима, успостављањем равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу 

сусрета са светом ( с људима различитих култура, религија и погледа на свет, с друштвом, с природом) и с Богом, 
 -изгради уверење да су свет и све што је у њему створени за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, али да се то може 
остварити само ако човек своју слободу као дар Божији изражава као заједништво са Богом и са другим људима, те да из те перспективе развије способност 

код ученика разумевања, преиспитивања и вредновања сопственога односа према другом човеку као непоновљивом  бићу и икони Божијој и изгради 

спремност на покајање 
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ПРВИ РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА 
За ученике За наставнике 

Увод 

Упознавање вероучитеља са 

ученицима,упознавање ученика и 

родитеља са предметом Православни 
катихизис - Веронаука 

 

-усвајање имена предмета 
-упознавање са 

вероучитељем 
 

-Упознаје се са ученицима и 

памти њихова имена 
-саопштава наставне садржаје 
-упознаје ученике са начином 

рада-процењује способности 

ученика 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-рад у пару 

 
Бог је заједница 

личности оца, сина и 

светога духа 
 

Крштење,основни појмови везани за 

литургију, опис тока литургије,учесници у 

литургији и систематизација 

-усвајање знања 
-посматрање 
-опажање 
-откривање и уочавање 

познатих детаља  
-примена усвојеног знања( у 

локалном храму) 
 

-саопштава наставне садржаје 
-организује и усмерава процес 

учења,-подстиче логичко 

закључивање 
-упознаје ученике са методама и 

техникама успешног учења 
-процењује квалитет и ниво 

усвојеног знања 

Црква је заједница 

свих људи и целе 

природе кроз Христа 

са  

Литургија је дело свих и приношење 

свега.Учесници  у литургији и литургијски 

дарови.Епископ је први на литургији.Тело 

овека као једно у многом и мноштво у 
једном.Однос између чланова цркве и 

удова у човечијем телу. 

-усвајање знања-посматрање 
-опажање-откривање и 

уочавање особености свога 

тела-анализирање свога 
односа са познаницима и 

другим члановима Цркве 
-примена усвојеног знања у 

свакодневном одношењу са 

околином-вежбање 

-саопштава наставне садржаје 
-организује и усмерава процес 

учења 
-подстиче логичко закључивање 
-процењује квалитет и ниво 

усвојеног знања 

Исус  Христос је 

посредних између 

Бога и створене 

природе 

Исус Христос као посредник између Боога 

Оца и људи - природе.Црква као заједница 

љубави. 

-усвајање знања 
-посматрање 
-опажање 
-анализирање и 

синтетизовање података 
-примена усвојеног знања 
-вежбање 

-саопштава наставне садржаје 
-организује и усмерава процес 

учења-подстиче логичко 

закључивање-упознаје ученике са 

методама и техникама успешног 

учења-процењује квалитет и ниво 

усвојеног знања 
Бог је из љубави 

створио свет заједно 

са сином и светим 

духом  

Припрема за празновање Божића.Библијска 

прича о стварању света.Јединство њудског 
рода и јединство света.Свет као наш дом и 

"наше тело".Јединство човека и живог 

света. 

-усвајање знања 
-посматрање 
-опажање -анализирање и 

синтетизовање података 
-примена усвојеног знања 

-саопштава наставне садржаје 
-организује и усмерава процес 
учења,-подстиче логичко 

закључивање 
-подстиче ученике да постављају 
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-посета храму за време 

божићних празника 
-вежбање 

питања-процењује квалитет и ниво 

усвојеног знања 

Човек као биће 

заједнице  

Христова љубав према људима и 

свету.Љубав као човекољубље.Пост као 

израз љубави према Богу,човеку и 

природи.Човек и природа у заједници 

лљубави. 

-усвајање знања, посматрање-
опажање-откривање и 

уочавање врста љубави, како 

је сами изражавају -
анализирање свог односа 

према Богу и људима 
-примена усвојеног знања 
-вежбање 

-саопштава наставне садржаје 
-организује и усмерава процес 

учења-подстиче логичко 

закључивање-- кроз примере из 

праксе показује примере љубави 

Бога и света-процењује квалитет и 

ниво усвојеног знања 

Човек је икона 

Божија (човек има 

својство да љубављу 

чини да нешто  

постоји) 
 

Припрема за Васкрс.Љубав према људима 

љубљв према Богу.Човек домаћин света и 

свештеник природе.Христос извор и узор 

вредности сваког људског бића.Литургија -
место и време сједињења са христом. 

-усвајање знања 
-посматрање 
-опажање 
-откривање и уочавање врста 

љубави, како је сами 

изражавају 
-анализирање свог односа 

према Богу и људима 
-примена усвојеног знања 
-вежбање 

-саопштава наставне садржаје 
-организује и усмерава процес 
учења 
-подстиче логичко закључивање 
-- кроз примере из праксе показује 

примере љубави Бога и света 
-процењује квалитет и ниво 

усвојеног знања 

Право-Славна 

иконграфија показује 

свет и човека у 

заједници са Богом  

Рад као служење , ане стицање средстава за 

"потрошњу".Шта би смо волели да радимо 
да би смо служили другим људима.Ми на 

распусту. 

усвајање знања 
-посматрање 
-опажање 
-откривање и уочавање врста 

љубави, како је сами 

изражавају 
-анализирање свог односа 

према Богу и људима 
-примена усвојеног знања 
-вежбање 

-саопштава наставне садржаје 
-организује и усмерава процес 
учења 
-подстиче логичко закључивање 
-даје ученицима смернице за рад и 

понашање током летњег распуста 
-процењује квалитет и ниво 

усвојеног знања 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Верска настава тема Човек као биће заједнице са Светом око нас тема Ја и други; 
Верска настава тема Човек као биће са Природом и друштвом тема Човек и друштво 3.разред 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 

Током школске године ученици ће израђивати петнаесто- минутне вежбе провере знања, рад у групи, рад у пару, диктат и аутодиктат 
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ДРУГИ  РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
 
Бог је заједница 

личности оца, сина и 

светога духа 
 

Литургија.Литургија-сабирање заједнице.Литургија 
заједница слободе.Слобода се у цркви поистовећује са 

заједницом. 

-усвајање знања 
-посматрање 
-опажање 
-анализирање и 
синтетизовање 

података 
-примена 
усвојеног знања 
-вежбање 

саопштава наставне 
садржаје 
организује и усмерава 

процес учења 
подстиче логичко 

закључивање 
заједницка посета храму 
током 

литургијепроцењује 

квалитет и ниво 

усвојеног знања 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-рад у пару 

Структура Литургије -
цркве 

Литургија-заједница у којој постоје рауличите 

службе.Литургијске службе:епископ,свештеник,ђакони 

и народ.Литургијске скужбе су међусобно 
повезане.Епископска служба-епископ-икона Христова и 

симбол јединства Цркве.Различитост служби у цркви 

извире из њиховог међусобног односа. 

Литургија –откривање 

Бога 

Литургијске скужбе-дар божији људима.Литургија нам 

открива свету тројицуи њихов начин 

постојања:Оца,Сина и Светога Духа.Литургија показује 

да се постојање поистовећује са заједницом.Љубављу 
препознајемо Бога у човеку.Човек постаје непоновљиво 

биће у заједници љубави са другим човеком 
Литургија и присуство 

Христово и исчекивању 

доласка Христовог  

Литургија -присуство Христово и очекивање другог 
доласка. 

Постојање природе је 

израз љубави Бога и 

човека  

Бог из љубави ствара природу и на крају 
човека.Литургија-приношење дарова природе 

Богу.Васкрс.Природа ће вечно постојати ако постанедео 

личне заједнице Бога и човека. 
Бог је створио свет са 

њима вечиту заједницу 

љубави преко човека и 

да у тој заједници човека 

буде вечно и 

неопновљиво биће  

Причешће.Литургија-свет у малом. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Верска настава темаПостојање природе је израз љубави Бога и човека са  Светом око нас тема Пророда око нас 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 

- Домаћи задаци, активност на часу, усмено испитивање, контролне вежбе, петнаесто- минутне вежбе                                                          



73 
 

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

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА 
За ученике За наставнике 

Бог је створио 

јединствен свет и то 

као многе конкретне 

врсте ни из чега  

Свет је створен ни из чега.Стварање 
различирих врста.Човек - врхунац 

Божијег стварања.Бог ствара свет 

слободно.Бог је створио свет из 
љубави и жели да он вечно постоји 

-усвајање знања 
-посматрање 
-опажање 
-откривање и уочавање 
из чега је Бог створио 

свет 
-анализирање разних 

схватања о стварању 
света 
-примена усвојеног 

знања 
-вежбање 

--саопштава наставне садржаје 
-организује и усмерава процес 

учења 
-подстиче логичко закључивање 
- одговара на питања ученика и 

подстиче их да постављају нова  
-процењује квалитет и ниво 

усвојеног знања 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-рад у пару 

Последице 

створености по 

природи и њено 

постојање  
 

Бог се брине о свету.Конкретност 

врста и 

њиховараздељеност.Раздељеност 
бића и њихова пропадљивост. 

Стварање човека на 

крају света  створеног 

по икони подобију 

Божијем  

Стварање човека јао"иконе и 

подобија" Божијег.Човек свештеник 
твари.Човек јке по природи смртан и 

неможе да постоји без заједнице са 

Богом 

Евхаристија свет у 

малом  

Личност као заједница 

љубави.Литургија - заједница 

љубави.Литургија заједница са 

људима и Богом.Твар у 
Литургији.Евхаристија свет у 

малом.Евхаристија -Сједињење 

створења преко човека са Богом 
Оцем.Брига за творевину са 

православног становишта. 
Стварање света и 

човека у православној 

иконографији  

Стварање света и човека у 

православној иконографији 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Верска настава тема Стварање човека на крају света  створеног по икони подобију Божијем са Природом и друштвом тема  Кретање и оријентација 
Верска настава тема Стварање човека на крају света  створеног по икони подобију Божијем са Грађанским васпитањем тема Екологија 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 

-Домаћи задаци, активност на часу, усмено испитивање, контролне вежбе,петнаесто- минутне вежбе. 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА 
За ученике За наставнике 

Увод 

Разговор о програму који ће се 

остварити у четвртом разреду и о 
начину рада 

-усвајање знања 
-посматрање 
-опажање  
-анализирање и 

синтетизовање података 
-примена усвојеног знања 
-вежбање 

саопштава наставне садржаје 
организује и усмерава процес 
учењаподстиче логичко 

закључивањеодговара на питања 

ученика и подстиче их да 
постављају нова процењује 

квалитет и ниво усвојеног знања 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-рад у пару 

Циљ због кога је Бог 

створио свет  

Свет је створен да постане 

Црква.Свет је пропадљив ако је ван 
заједнице са Богом. 

-усвајање знања 
-посматрање 
-опажање 
-откривање и уочавање 

законитости  
-анализирање и 

синтетизовање података 
-примена усвојеног 
знањавежбање 

саопштава наставне садржаје 
организује и усмерава процес 
учењаподстиче логичко 

закључивањеодговара на питања 

ученика и подстиче их да 
постављају нова процењује 

квалитет и ниво усвојеног знања 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-рад у пару 

Црква је конкретна 

литургијска заједница  

Црква копнкретна литургијска 

заједница 
 
 
 

-усвајање знања 
-посматрање 
-опажање 
-примена усвојеног знања 
-вежбање 

саопштава наставне садржаје 
организује и усмерава процес 

учењаподстиче логичко 
закључивањеодговара на питања 

ученика и подстиче их да 

постављају нова процењује 
квалитет и ниво усвојеног знања 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-рад у пару 

Лизургија је 

заједница многих 

људи и природе са 

Богом оцем преко 

једног човека – 
Христа  

Литургијско јединство многих људи 

у Христу.Литургијско јединство 

природе и људи у Христу.Христос 
као литургијска заједница 

-усвајање знања 
-посматрање 
-опажање 
-откривање и уочавање 

законитости  
-анализирање повезаности 
људи и природе 
-примена усвојеног 

знањавежбање 

саопштава наставне садржаје 
организује и усмерава процес 

учењаподстиче логичко 
закључивањеодговара на питања 

ученика и подстиче их да 

постављају нова процењује 
квалитет и ниво усвојеног знања 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-рад у пару 

Структура литургије  Структура 
Литургије(епископ,презвитер,ђакон 

-усвајање знања 
-посматрање 

саопштава наставне садржаје 
организује и усмерава процес 

-фронтални 
-индивидуални 
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и народ) -опажање  
-анализирање знања о 

структури литургије 
-примена усвојеног знања , 

вежбање 

учењаподстиче логичко 

закључивањеодговара на питања 

ученика и подстиче их да 
постављају нова процењује 

квалитет и ниво усвојеног знања 

-групни 
-рад у пару 

Црква као икона 

будућег века  

Црква као икона будућег 

века(библијска основа-народ 
окупљен око Месије).Црква као 

икона будућег века(библијске и 

светоотачке представе Царства 
Божијег).Присуство царства 

Божијег у Литургији. 

-усвајање знања 
-посматрање 
-опажање 
-анализирање података 
-примена усвојеног знања 
-вежбање 

саопштава наставне садржаје 
организује и усмерава процес 
учењаподстиче логичко 

закључивањеодговара на питања 

ученика и подстиче их да 
постављају нова процењује 

квалитет и ниво усвојеног знања 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-рад у пару 

Одбијање првог 

човека Адама да 

сједини створену 

природу са Богом  

Првородни грех.Првородни грех као 

промашај;циљ због кога су човек и 
свет створени.Последице 

пада.Литургијска заједница са 

Богом-једини начин превазилажења 
смртности природе и 

човека.Врлина-начин живота у 

складу са Божијим промислом о 
свету и човеку.Како у себи 

изградити хришћанске врлине 

-усвајање знања 
-посматрање 
-опажање 
-откривање ста знају о 

греху 
-анализирање свог односа 

са Богом 
-примена усвојеног знања 
-вежбање 

саопштава наставне садржаје 
организује и усмерава процес 
учењаподстиче логичко 

закључивањеодговара на питања 

ученика и подстиче их да 
постављају нова процењује 

квалитет и ниво усвојеног знања 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-рад у пару 

Црква у хришћанској 

архитектури  

Црква у хришћанској 

архитектури(основни појмови и 
изглед).Црква у хришћанској 

архитектури(православни храм и 

литургијска струлктура).Ми на 
распусту. 

-усвајање знања 
-посматрање 
-опажање 
-анализирање иѕгледа 

месног храма 
-примена усвојеног знања 
-вежбање 

саопштава наставне садржаје 
упућивање на лепо владање 
током распустаподстиче логичко 

закључивањепосета локалном 

храмупроцењује квалитет и ниво 
усвојеног знања 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-рад у пару 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Верска настава тема Циљ због кога је Бог створио свет са Природом и друштвом тема Сусрет са природом. 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 

- Домаћи задаци, активност на часу, усмено испитивање, контролне вежбе, петнаесто- минутне вежбе 
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НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 
 

Циљ: 
Циљ наставног предмета је директно увођење ученика у активности ревитализације народне традиције кроз непосредно упознавање материјалне и  духовне 

традицијске културе свог народа и народа у ужем и ширем окружењу. 

Задаци: 

 
-усвајање елементарних знања о разлици између фолклорног и актуелног октужења и то кроз (бајке, легенде, приче, песме, пословиуце) 

-усвајање елементарних знања о годишњем циклусу, познавањем основних сезонских радова и обичајно-обредних радњи везаних за те радове и празнике 

-развијање тачности, уредности, прецизности 

-неговање и развијање љубави према традицији свог краја и српским обичајима 

-развијање систематичности, поступности, истрајностиу раду 

-развијање поштовања према живом свету 

-веровање у значајну улогу биљака (од лековитости до магичне моћи) 

-развијање моторичких вештина кроз израду предмета 

-савлађивање процеса мешења хлеба, шарања славског колача... 

-оспособљавање за сакупљање лековитог биља и његово коришћење у свакодневном животу 
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ПРВИ РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
Питај своји баку Играма којих су се играле кад су биле 

мале; Песмама који су се певале у то 
време; Причама које су њима њихове баке 

причале; Обичајима у којима су учестовале 

(слава, поворке, бадњак,Божић, Нова 
година, Богојављење, Ђурђевдан, 

бољобери);Ручни радови које су радиле 

као девојчице; Одећи, обући, фризурама и 
украсима из њихове младости. 

Прикупља, пише 

црта,прикупља 
фотографије 

Разговара, моривише, 

објашњава, анализира са 
ученицима 

Монолошка, дијакошка, 

демостративна 

Радови и 

празници 
„Боги брада“; „Муке блаженог Грознија“; 

Засејање жита на св.Варвару; Божић; 

Фарбање ускршњих јаја“ 

Слушање, помање у 

спровођењу празника и 

радова са породицом 

Разговара, анализира, 

мотивише,  
Демостративна, дијалошка, 

монолошка,  

Зимски хлебови и 

пролећно биље 
О обичајима у припремању хлеба; 

Сакупљање лековитог биља. 
Разговор о припремању 

хлеба и сакупљање 

лековитог биља 

Разговара, анализира, 

мотивише,  
Демостративна, дијалошка, 

монолошка,  

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Народна традиција тема Питај своју баку са Српским језиком област Књижевност. 
Народна традиција тема Питај своју баку са Верском наставом област 
Народна традиција Зимски хлебови и пролећно цвеће са Светом око нас област Насеље и Правила понашања. 
Народна традиција Питај своју баку са Музичком културом област Извођење и певање песме. 
Народна традиција Питај своју баку  са Ликовном културом  област Замишљања 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
Усмено излагање,писани радови и практични радови, домаћи задатак. 
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ДРУГИ РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/

ТЕМА 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
Биљке  Лековите биљке: оман,смиље,бели 

слез,бундева,бреза,врбаглог,босиљак, 
дрен,зова,шипак, чуваркућа,камилица,нана, бели 

лук,рузмарин,жалфија,смоква,маслина 
Украсно биље: косовски божур, ружа, 

кадифа,лепи човек. 

-пише 
-црта  
-говори инспирисан  
догађајем 
 

организује наставни процес 
-мотивише ученике 
-развија њихова 

интересовања 
-објашњава 
-демонстрира 
-подстиче ученике на 
стваралаштво 

-вербале методе 
илустративна 
-писаних радова 
-практична 
-демонстративна 
-истраживачка 
-разноврсни облици рада 

Кућа  од пећине до солитера,; од темеља до крова 
избор места за градњу куће; капија; темељи 
подрум; праг; врата; прозор; таван; кров 
димњак; мајстори-зидари; усељење у кућу 
врсте кућа (панонска 

кућа,брвнараморавска,палате...); помоћни 
објекти; бунар, извор,корито,чесма; сеоско 

двориште; село-град 

посматра 
-истражује 
-сакупља биљке 
-упознаје прошлост 
-ствара 
-прави збирке и албуме 
-изражава своје искуство 

организује наставни процес 
-мотивише ученике 
-развија њихова 
интересовања 
-објашњава 
-демонстрира 
-подстиче ученике на 

стваралаштво 

-вербале методе 
илустративна 
-писаних радова 
-практична 
-демонстративна 
-истраживачка 
-разноврсни облици рада 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Народна традиција тема Биље са Светом око нас тема Природа око нас 
Народна традиција тема Кућа са Светом око нас тема Материјали и њихова употреба 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
-усмено излагање; -писани радови (прикупљање и бележење информација  о прошлости од старијих особа) -практични радови. 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
 
 
 
 
Традиционални занати 

-посластичар, бомбонџија, 

лицидер,пекар 
-ковач,поткивач, 

бравар,казанџија, 

лимар,ливац звона, 
кујунџија,златар 
бојаџија,ткач,абаџија,јорган

џија,мутабџија,шеширџија,к
ечеџија,кројач-
терзија,еснафи и забаве, 

вашар,везиља 
табаџија,ћурчија,кожухар,кр
знар,опанчар,обућар,нанулџ

ија, папуџија, 

кундурџија,чизмар,сарач,сед
лар 
-столар,колар,бачвар-
пинтер,метлар,корпар,ужар,

асурџија 
воскар,грнчар,берберин,ули

чни продавци 

-посматрање 
-сакупљање материјала и 
података 
-упоређивање 
-класификовање 
-бележење 
-објашњење 
-самостално и групно 
истраживање 

-води и усмерава ученике 
-представља резултате рада 
-врши избор садржаја 

,активности,амбијента 
-користи различите изворе 
информација 

-вербално-текстуалне 

методе 
-илустративна метода 
-демонстративна метода 
-експериментално-
практична метода 
-хеуристички метод 
-групни,тимски,рад у пару 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Народна традиција тема Традиционални занати са Српским језиком област Књижевност 
Народна традиција тема Традиционални занати са Природом и друштвом област Становништво 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
-усмено излагање; -писани радови (прикупљање и бележење информација  о прошлости од старијих особа);-практични радови. 
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ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА 
За ученике За наставнике 

Традиционални 
облици 

транспорта и 

транспортна 
средства 

-сувоземни унутрашњи саобраћај ( пешачки и 
колски саобраћај,занимања) 
-трасирање,изградња и одржавање путева 
-значајни путеви у прошлости 
-ханови, каравани... 
-поштански саобраћај ( голубови писмоноше, 

татари, телали...) 
-Саобраћај на води( транспорт водом, од 
балвана до брода, прелаз преко воде-брвно, 

скела, корпе, мостови...) 

-савладавање декоративних 
елемената, обичаја и обреда 

реконструкцијом 
-упознавање науке, 
установа и друштва који се 

баве неговањем традиције 

кроз етнологију, 

етномузикологију, музеје, 
етносела и др. 

-води и усмерава ученике у 
истраживачком раду и 

сталној размени информација 

у циљу што боље спознаје 
садржаја локалних и општих 

обичаја и обреда 
-организује посете, изложбе, 

израде инструмената 
-врши корелацију садржаја 

кроз остале наставне 

предмете 

-усмено излагање 
-разговор 
-демонстрација 
-објашњавање 
-текстуална метода 
-самостално 

излагање ученика 
-практични радови 
-извештавање 
-слушање музике 

Народни музички 

инструменти 
-врсте народних музичких инструмената ( 

фрула, гусле, гајде, тиква, свирала од сламе...) 
-материјали од којих се праве инструменти 
-улога инструмената у обележавању обичаја 
 

Носиоци народне 

традиције 
-начини преношења народне традиције( 

усмени, писани, материјални) 
-начини чувања традицијске културе 
-науке,установе и друштва која се баве 
чувањем и неговањем традицијске културе 
-преношење садржаја традиције на наредна 

поколења. 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Народна традиција темаТрадиционални облици транспорта и транспортна средства  са Српским језиком  област Књижевност и област Језик и правопис 
Народна традиција тема Народни музички инструментиса Музичком културом облас Музичко стваралаштво 
Народна традиција тема Носиоци народне традиције са Природом и друштвом облас Делатност људи. 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
-усмено излагање;-писани радови (прикупљање и бележење информација  о прошлости од старијих особа ;-практични радови 
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ЧУВАРИ  ПРИРОДЕ 
Циљ 
Развијањесвести o потребиимогућностималичногангажовањаузаштити животне средине, усвајање и применапринципа одрживости, етичности и права 

будућих генерација на очувану животну средину. 
 
Задаци 
-упознавање појма и основних елемената животне средине, 
- уочавање и описивање основних појмова и промена у животној средини; 
- уочавање и описивање појава koje угрожавају животну средину; 
- развијање одговорног односа према себи и према животној средини; 
-развијање навика за рационално коришћење природних богатстава; 
-развијање радозналости,креативности и истраживачких способности; 
- развијање основних елемената логичног и критичког размишљањ 
 
ПРВИ РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА 
За ученике За наставнике 

Животнасредина - вода, ваздух, земљиште (услови 

живота),биљке и животиње; 
-творевине људског рада. 

уочава,слуша,изражава 

се,комуницира. 
 

усмерава, наводи ствара 

ситуацију, сугерише, 
подстиче 
дискутује, 

анализира,мотивише 
координира развија 

кооперативност 

демонстративна 
- аудитивна 
- дијалошка 
- истраживачка 

кооперативна 
Природне појаве и 

промене у животној 

средини 

сезонске промене на биљкама и 

животињама у току године;однос исхране у 

животној средини – најближој 
околининајчешће угрожене биљне и 

животињске врсте. 
Загађивање животне 

средине 
-загађивање воде и последицезагађивање 
ваздуха и последицзагађивање земљишта и 

последице;бука-штетне последице 
 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Чувари природе- наставне теме: Загађивање животне средине и Животна средина са Светом око нас тема Жива и нежива природа 
Чувари природе наставна тема: Животна средина и Ликовна култура-Наставна тема: Индивидуално коришћење различитих материјала за рад 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
Писмене вежбе; Контролни задаци; Тест; Практични радови; Усмено излагање 
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ДРУГИ РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
Животнасредина - вода, ваздух, земљиште (услови 

живота),биљке и животиње; 
-творевине људског рада. 

слушање, 
- илустровање, 
- закључивање. 
 

усмерава, наводиствара 

ситуацију, сугерише, 

подстичедискутује, 
анализира,мотивише 
координираразвија 

кооперативност 

демонстративна 
- аудитивна 
- дијалошка 
- истраживачка 

кооперативна 

Природне појаве и 

промене у животној 

средини 

сезонске промене на биљкама и 

животињама у току године;однос 

исхране у животној средини – 
најближој околининајчешће 
угрожене биљне и животињске 

врсте. 

слушање, 
- изражавање, 
- закључивање, 
- истраживање, 
- уочавање. 

усмерава, наводи ствара 

ситуацију, сугерише, 

подстичедискутује, 

анализира,мотивише 
координираразвија 

кооперативност 

демонстративна 
- аудитивна 
- дијалошка 
- истраживачка 

кооперативна 

Загађивање животне 

средине 
-загађивање воде и 
последицезагађивање ваздуха и 

последицзагађивање земљишта и 

последице;бука-штетне последице 

- изражавање, 
- истраживање, 
- креирање. 

усмерава, наводиствара 
ситуацију, сугерише, 

подстичедискутује, 

анализира,мотивише 
координираразвија 
кооперативност 

демонстративна 
- аудитивна 
- дијалошка 
- истраживачка 

кооперативна 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Чувари природе-Наставне теме: Животна средина и Природне појаве и промене у животној средини са Светом око нас тема Жива и нежива природа 
Чувари природе-Наставна тема: Загађивање животне средине и Свет око нас- Наставна тема: Жива и нежива природа 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
Иницијално тестирање; Писмена вежба; Контролни задаци; Тест; Практични радови; Усмено излагање. 
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ТРЕЋИ   РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ 

РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
Животнасредина - повезивање елемената животне средине и 

њихов значај;-утицај човека на животну 

средину,-правила понашања у природи. 

уочава, 
- слуша, 
- изражава се, 
- комуницира. 

 

усмерава, 

наводиствара 

ситуацију, сугерише, 

подстичедискутује, 
анализира,мотивише 
координираразвија 

кооперативност 

демонстративна 
- аудитивна 
- дијалошка 
- истраживачка 

кооперативна 
Природне појаве и 

промене у животној 

средини 

-природне појаве и промене у непосредној 
животној средини;- уочавање промена у 

животној средини,-везе између животиња и 

биљака, станишта и начина живота. 
Загађивање животне 

средине 
-загађивање воде и последице;-загађивање 

ваздуха и последице;-загађивање земљишта и 

последице;- бука-штетне последице 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Чувари природе-Наставне теме: Животна средина и Природне појаве и промене у животној средини са и Природа и друштво-Наставна тема: Природа, 

човек, друштво. 
Чувари природе-Наставна тема: Загађивање животне средине и Природа и друштво-Наставна тема: Природа, човек, друштво. 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
Иницијално тестирање; Писмена вежба; Контролни задаци; Тест; Практични радови; Усмено излагање. 
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ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА 
За ученике За наставнике 

Животнасредина - повезивање елемената животне 

средине и њихов значај;-утицај 

човека на животну средину,-правила 
понашања у природи. 

уочава, 
- слуша, 
- изражава се, 
- комуницира. 
-  

усмерава, наводиствара 

ситуацију, сугерише, 

подстичедискутује, 
анализира,мотивише 
координираразвија 

кооперативност 

демонстративна 
- аудитивна 
- дијалошка 
- истраживачка 

кооперативна Природне појаве и 

промене у животној 

средини 

-природне појаве и промене у 

непосредној животној средини;- 
уочавање промена у животној 

средини,-везе између животиња и 

биљака, станишта и начина живота. 
Загађивање животне 

средине 
-загађивање воде и последице;-
загађивање ваздуха и последице;-
загађивање земљишта и последице;- 
бука-штетне последице 

-  

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Чувари прорде-Наставне теме: Природне појаве и промене у животној средини и Животна средина са Природа и друштво темом Природне појаве. 
Чувари природе-Наставна тема: Животна средина и Природа и друштво-Нааставна тема: Истражујемо природне појаве 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
Иницијално тестирање; Писмена вежба; Контролни задаци; Тест; Практични радови; Усмено излагање 
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ОД  ИГРАЧКЕ  ДО  РАЧУНАРА 
Циљ: 
 

Циљ наставе изборног предмета од играчке до рачунара је да ученици овладају  основним функцијама на рачунару .Да се оспособе да рачунар користе за  :  

учење .писање ,цртање ,гледање филмова , слушање музике ,забаву.... 

Задаци : 

 правилно укључивање и искључивање рачунара  
 покретање програма  
 програм за цртање  
 програм за писање 
 програм за рачунање 
 саставни   делови  рачунара  
 скенирање 
 руковање  дигиталним  фотоапаратом 
 пребацивање слика у рачунар 
 пријем и слање поште 
 израда  публикације 
 веб камера 
  мултимедијална порука 
 израда презентације 
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ПРВИ РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
Употреба појединих 

врста материјала 
Различите врсте материјала Посматрање ,практични радови Демонстрација, 

Практичних радова 

,вербална 

Учење путем открића 
дијалошка ,демонстративна, 
илустративна. 
Текстуална,рад на тексту 

Саставни делови 
рачунара 

SOFTWARE I HARDWARE  

Покретање програма Покретање програма са  
CD- a ,покретање програма  
са дискете  

Покретање програма са  
CD- a ,покретање програма  
са дискете 

Програм за цртање Слободоручно цртање ,цртање и бојење 

линија и облика,рад са деловима цртежа 

,копирање,чување цртежа ,отварање 
цртежа,штампање 

Слободоручно цртање ,цртање и 
 бојење линија и облика,рад 
 са деловима цртежа ,копирање, 
чување цртежа ,отварање цртежа, 
штампање 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Од играчке до рачунара тема Употреба појединих врста материјала-  са српским  језиком област  Основи почетног писања и ликовном културом тема 

Облици и њихови квалитети 
Од играчке до рачунара тема Програм за цртање –са ликовном културом  тема Временски и просторни низови.  

 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
Практични радови; Усмено излагање 
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ДРУГИ РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
Употреба појединих 
врста материјала 

Различите врсте материјала Посматрање ,практични радови Демонстрација, 
Практичних радова 

,вербална 

Учење путем открића 
дијалошка ,демонстративна, 
илустративна. 
Текстуална,рад на тексту 

Саставни делови 

рачунара 
SOFTWARE I HARDWARE  

Покретање програма Покретање програма са  
CD- a ,покретање програма  
са дискете  

Покретање програма са  
CD- a ,покретање програма  
са дискете 

Програм за цртање Слободоручно цртање ,цртање и 

бојење линија и облика,рад са 
деловима цртежа 

,копирање,чување цртежа 

,отварање цртежа,штампање 

Слободоручно цртање ,цртање и 
 бојење линија и облика,рад 
 са деловима цртежа ,копирање, 
чување цртежа ,отварање 

цртежа,штампање 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Од играчке до рачунара тема Употреба појединих врста материјала-  са  ликовном културом тема Индивидуално коришћење различитих материјала за рад 
Од играчке до рачунара тема Програм за цртање –са ликовном културом  тема Кретање облика у простору. 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
Практични радови; Усмено излагање 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА САДРЖАЈА 

За ученике За наставнике 
Употреба 

појединих врста 

материјала 

Употреба појединих врста 

материјала 
Коришћење различитих врста 

материјала 
Оспособити ученике да користе 

различите врсте материјала и 

праве различите предмете 

Учење путем открића 
дијалошка ,демонстративна, 
илустративна. 

Саставни делови 

рачунара 
Саставни делови рачунара Информисање о деловима 

рачунара 
Демонстрација, 
Практичних радова ,вербална 

дијалошка ,демонстративна, 
илустративна 

Покретање 
програма 

Покретање програма са  
CD- a ,покретање програма  
са дискете  

Покретање програма са  
CD- a ,покретање програма  

са дискете 

Демонстрација, 
Практичних радова ,вербална 

Учење путем открића 
дијалошка ,демонстративна, 
илустративна. 
текстуална,рад на тексту 

Програм за забаву 

и учење 
Програм за забаву и учење Активности за забаву и учење Демонстрација, 

Практичних радова ,вербална 
Учење путем открића 
дијалошка ,демонстративна, 
илустративна.текстуална,рад на тексту 

Програм за 

цртање 
Програм за цртање Слободоручно цртање , 

цртање ибојење линија  
и облика,радса деловима  
цртежа ,копирање,чување  
цртежа ,отварање цртежа, 

Демонстрација, 
Практичних радова ,вербална 

Учење путем открића 
дијалошка ,демонстративна, 
илустративна. 

 

Програм за 

писање 
Програм за писање Писање ћирилицом и 

латиницом 
 

Демонстрација, 
Практичних радова ,вербална 

Учење путем открића 
дијалошка ,демонстративна, 
илустративна 

Програм за 

рачунање 
Програм за рачунање Решавање задатака  на 

рачунару 
Демонстрација,Практичних 

радова ,вербална 
Учење путем открића 
дијалошка ,демонстративна, 
илустративна 

Скенирање Скенирање Скенирање Демонстрација,  Практичних 

радова ,вербална 
Дијалошка,,демонстративна 

Дигиталнифото-
апарат 

Дигиталнифото-апарат Руковање и употреба  Демонстрација Демонстрација 

Електронска 

пошта 
Електронска пошта Електронска пошта Електронска пошта Демонстрација 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Од играчке до рачунара тема Употреба појединих врста материјала – са ликовном културом тема Ликовне поруке као могућност споразумевања 
Од играчке до рачунара тема Програм за цртање –са ликовном културом темом Орнаменти 
Од играчке до рачунара тема Програм за писање – са српским језиком темом Језичка култура 
Од играчке до рачунара тема Програм за рачунање – са математиком темом Блок бројева до 1000. 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
Практични радови; Усмено излагање 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
 
 

Цртање 

Слободоручно цртање , 
цртање и бојење линија и 

облика,рад са деловима  
цртежа ,копирање,чување  
цртежа ,отварање 
цртежа,штампање 

Слободоручно цртање , 
цртање и бојење линија и 

облика,рад са деловима  
цртежа ,копирање,чување  

цртежа ,отварање 

цртежа,штампање 

Демонстрација, 
Практичних радова 

,вербална 

Учење путем открића 
дијалошка ,демонстративна, 

илустративна 

 
Програм за писање 

Програм за писање Писање ћирилицом и 
латиницом 

 

Демонстрација, 
Практичних радова 

,вербална 

Учење путем открића 
дијалошка ,демонстративна, 
илустративна 

 
Израда публикација 

Израда публикација Оспособљавање за израду 
публикација 

Демонстрација, 
Практичних радова 

,вербална 

Учење путем открића 
дијалошка ,демонстративна, 
илустративна 

 
Веб камера 

Веб камера Оспособљавање за руковање Демонстрација, 
Практичних радова 
,вербална 

Учење путем открића 
дијалошка ,демонстративна, 
илустративна 

 
Мултимедијална порука 

Мултимедијална порука Оспособљавање за пријем и 

слање мултимедијалне 

поруке 

Демонстрација, 
Практичних радова 

,вербална 

Учење путем открића 
дијалошка ,демонстративна, 
илустративна 

 
Израда презентација 

Израда презентација Оспособљавање за израду 

презентације1 
Демонстрација, 
Практичних радова 

,вербална 

Учење путем открића 
дијалошка ,демонстративна, 
илустративна 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Од играчке до рачунара тема Цртање – са ликовном културом тема Ликовни елементи 
Од играчке до рачунара тема Програм за писање – са српским језиком темом Језичка култура 

 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
Практични радови; Усмено излагање 
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ЛЕПО ПИСАЊЕ 
Циљ 
Оспособљавање  ученика  за  лепо  писање и развој сензибилитета за препознавање  писма  упоредо са развојем  моторичких   способности, као и усвајање  
читког  и  уредног  писања. 
Задаци: 
- усвајање правилног повлачења уских и широких, косих, усправних и  
положених линија; 
- развијање способности за обједињавање линија у слова; 
- развијање способности повезивања слова у речи и реченице; 
- упућивање ученика у коришћење различитих материјала и подлога за писање; 
- оспособљавање ученика за припремање материјала за писање; 
- развијање моторичких способности у процесу лепог писања. 
 
ПРВИ РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
Писање 
 

- писање слова,-обликовање 
- уједначавање,-кориговање 
 

пише, уочава,осмишљава 
запажа, коригује,уређује 

даје упутства, води рачуна о 

естетском изгледу, 
педантности и уредности 

Демонстративна, дијалошка, 

илустративна, текстуална, 
игролика, 

Облици и њихови 

квалитети 
 

цело – део, велико – мало, високо 

– ниско, уско – широко, светло – 
тамно, обло – рогљасто 

посматра, уочава,запажа 
именује 

даје смернице,усмерава 
координира 

Односи у видном 

пољу 
 

лево – десно, горе – доле, испред – 
иза, усправно – положено – косо, 

отворено- затворено 

слуша, посматра, упоређује 
доцртава 

даје смернице,објашњава 
показује 

Контраст 
 

испупчен-удубљен, прав-крив, 
једноставан-сложен) 
 

посматра, уочава,запажа 
именује 

даје смернице,усмерава 
координира 

Разне врсте знакова и 
симбола 

словни знаци, пише, обликује, уочава 
дочарава 

мотивише, прати, усмерава 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Лепо писање  област писање са  Српски језик област: Почетно читање и писање. 
Лепо писање област Односи у видном пољу са Ликовне културе- област: Ја и линија, Ми и облици са Математике – област: Предмети у простору и 
односи међу њима, Линија и област. 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
-диктат; -прегледање свезака (уредност, правилно и лепо писање..)            
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ДРУГИ ЦИКЛУС   
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II ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

3.1 Наставни предмети 
А,Обавезни предмети 5.разред 6.разред 7.разред 8.разред 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 
Српски језик 5 180 4 144 4 144 4 136 
Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 68 
Математика  4 144 4 144 4 144 4 136 
Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34 
Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34 
Историја  1 36 2 72 2 72 2 68 
Географија  1 36 2 72 2 72 2 68 
Физика    2 72 2 72 2 68 
Биологија  2 72 2 72 2 72 2 68 
Хемија      2 72 2 68 
Техничко и инф.образ 2 72 2 72 2 72 2 68 
Физичко васпитање 2 72 2 72 2 72 2 68 
УКУПНО: 23 828 24 864 26 936 26 884 
Б.Изборни предмети 5.разред 6.разред 7.разред 8.разред 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 
Верска настава  1 36 1 36 1 36 1 34 
Грађанско васпитање     1 36 1 34 
Немачки језик 2 72 2 72 2 72 2 68 
Изабрани спорт 1 36 1 36 1 36 1 34 
УКУПНО 4 144 4 144 4 144 4 136 
В.Факултативни 

предмети 
5.разред 6.разред 7.разред 8.разред 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 
Ин форматика и рачун. 1 36 1 36 1 36 1 34 
УКУПНО 1 36 1 36 1 36 1 34 
Свега : А+Б+В 28 1008 29 1044 31 1116 31 1054 

Остали облици 

обра.васп.рада 
5.разред 6.разред 7.разред 8.разред 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 
Час ОС 1 36 1 36 1 36 1 34 
Час ОЗ 1 36 1 36 1 36 1 34 
Друш.,тех.хум.сто.кул.а  5  5  5  4 
Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 34 
Додатна настава 1 36 1 36 1 36 1 34 
Екскурзија   2 дан  2 дан  2 дан  2дан 
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СРПСКИ ЈЕЗИК 
Циљ наставе српског језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда 

образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и 
дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају основним законитостима српског 

књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче књижевна дела, позоришна, филмска 

и друга уметничка остварења из српске и светске баштине 
Задаци наставе српског језика: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе српског језика сврха, циљеви и задаци образовања, као и 

циљеви наставе српског језика буду у пуној мери реализовани; 
- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;  
- описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика; 
- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 
- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика; 
- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим 

комуникациуоним ситуацијама(улога говорника, слушаоца, саговорника, читаоца); 
- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 
- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског 

израза; 
- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког); 
- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова; 
- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу;  
- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста;  
- развијање потребе за књигом, способности да се ученици њоме самостално служе као извором сазнања;навикавање на самостално коришћење 

библиотеке(одељењске, школске, месне);поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама; 
- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења(позориште, филм);  
- усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске уметности; 
- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске књижевности, позоришне и филмске 

уметности, као и других уметничких остварења; 
- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује; 
- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и телевизији; 
- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 
- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности(литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.); 
- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности;  
- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима. 
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ПЕТИ  РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ 
ТЕМА САДРЖАЈ 

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

Језик 

Граматика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правопис 
 
 
 
 
 
 
 
Ортоепија 
 

Проста реченица - обнављање знања о предикату и субјектуИменски предикат. 
Зависни реченични чланови: прави и неправи објекат  и прилошке одредбе за 

место, време, начин, узрок, меру и количину; атрибут и апозиција. 
Систематизација знања о члановима реченице: главни (независни) и зависни. 
Приликом усвајања и обнављања знања о прилошким одредбама уочавање и 
препознавање прилога, њиховог значења и функције у реченици. Сложена 
реченица - појам и препознавање (указивање на функцију личног глаголског 
облика). Уочавање везника у сложеној реченици и указивање на њихову 
функцију. Појам променљивости и непроменљивости речи. Променљиве и 
непроменљиве речи.Промена именица (деклинација): граматичка основа, 

наставак за облик, појам падежа. Уз промену именица указује се на гласовне 
алтернације , ради правилног говора и писања, али се не обрађују. Основне 
функције и значења падежа Уз обраду падежа, уочавање и препознавање 
предлога и њихове функције. Придеви - обнављање и систематизација: значење и 
врсте придева; слагање придева са именицом у роду, броју и падежу. Промена; 
компарација придева; функција придева у реченици, придевски вид. Именичке 
заменице - личне заменице: промена, наглашени и ненаглашени облици, употреба 
личне заменице сваког лица себе, се; неличне именичке заменице (ко, што, итд.). 
Глаголи -глаголски вид  и глаголски  род. Инфинитив и инфинитивна основа. 

Грађење и основна функција глаголских облика. Презент, презентска основа; 
наглашени и ненаглашени облик презента помоћних глагола; радни глаголски 
придев, перфекат, футур 1.. Бројеви - појам и употреба бројева; систематизација 
врста; главни (основни, збирни) и редни; значење бројева. Уочавање разлике у 
квантитету акцента (на тексту). Проверавање, понављање и увежбавање садржаја 
из претходних разреда (писање присвојних придева са наставницима) - ов, -ев, -
ин; и присвојних придева који се завршавају на гласовне групе: -ски, -шки, -чки; 
управног говора; вишечланих географских имена, основних и редних бројева и 

др.). Писање придева изведених од именица у чијој се основи налази ј Писање 
назива разних организација и њихових тела (органа). Писање заменица у 
обраћању: Ви. Писање генитива, акузатива, инструментала и локатива именичких 
одричних заменица; одрична речца не уз именице, придеве и глаголе; речца нај у 
суперлативу. Тачка и запета. Запета уз вокатив и апозицију. Три тачке. Цртица. 
Навикавање ученика на коришћење правописа (школско издање). Правилан 
изговор гласова: е, р, с, з Вежбе у изговарању дугих и кратких акцената. 
Уочавање разлике у интонацији упитних реченица Интонација и паузе везане за 

интерпункцијске знакове: запету, тачку и запету и три тачке 

Решава задатке из радне 
свеске и припре-мљених 

вежби;  
израђује и презентује 
самоста-лне истраживачке  
радове, изражава своје 
мисли, закључке ,учествује у 
дискусији; самоста-лно 
обавља практичне задатке на 
часу; сарађује са другим 

ученицима кроз рад у групи 
 

упознајеученике са садржајем 
програма;припрема се за час; 

прати рад и залагање на 
часу;води рачуна о индивидуа- 
лизацији; инсистира на 
системати-чности у раду; 
подстиче ученике да опажају, 
примењују, упоређују, изводе 
закључке, повезују знања из 
других области; континуи-
рано прати и вреднује 
интересова-ња 
ученика;планира и реализује 
мере подршке ученицима; 
оцењује јавно;најављује 45-
минутне контролне задатке; 
припрема 
резентације,изложбе, паное  
 
 
 

усмено излагање; 
текст метода; 

илустративна 
метода; посредно 
демонстрира- 
ње(филм);читање 
часописа и 
дневних новина; 
игре пантомиме и 
асоцијације ; 

коришћење 
речника;инди- 
видуална метода, 
коришћење 
Правописа српског 
језика 

Књижевност 
 
Лирика 
 
 
 
 
 

Народна песма: Вила зида град  
Народна песма: Војевао бели Виде, коледо   
 Обредне народне календарске песме (избор)  
Бранко Радичевић: Ђачки растанак (одломак)  
Јован Јовановић Змај: Песма о песми  
Војислав Илић: Зимско јутро 
Душан Васиљев: Домовина Јован Дучић: Поље  
Десанка Максимовић: Покошена ливада 
Стеван Раичковић: Лето на висоравни  

Чита и анализира лирска, 
епска и драмска дела: мотиве  
и песничке слике у лирској 
песми; уочава и образлаже 
поступке у обликова-њу  
књиже-вних ликова; тумачи 
ликове (у акцији, изглед, 

осећања, услови формира-ња 
и испољавања, процењивање 

упознајеученике са садржајем 
програма;припрема се за час; 
прати рад и залагање на 
часу;води рачуна о индивидуа- 
лизацији; инсистира на 
системати-чности у раду; 
подстиче ученике да опажају, 
примењују, упоређују, изводе 
закључке, повезују знања из 

дијалошка метода; 
текст 
метода;посредно 
демонстрира- 
ње; читање и рад 
на тексту; 
прављење паноа; 

учење помоћу 
повезивања 
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Епика 
 
 
 
Драма 
 
 
 
 
Допунски 

избор 
 
 
 
Научнопопу

ларни и 

нформативн

и текстови 
 
 
 

Мирослав Антић: Шашава песма  
Бранко В. Радичевић: Кад мати меси медењаке, Кад отац бије Добрица Ерић: 
Вашар у Тополи (одломак) 
Народна песма: Свети Саво Народна песма: Женидба Душанова Епске народне 
песме старијих времена (о Немањићима и Мрњавчевићима) (избор)  
Народне питалице, загонетке и пословице (избор)  
Народна приповетка: Еро с онога свијета  
Народна приповетка: Дјевојка цара надмудрила  
Народне бајке, новеле, шаљиве народне приче и приче о животињама (избор) Вук 
Ст. Караџић: Житије Ајдук - Вељка Петровића (одломак) Милован Глишић: Прва 
бразда Стеван Сремац: Чича Јордан (одломак)  
Бранислав Нушић: Хајдуци Иван Цанкар: Десетица  
Бранко Ћопић: Башта сљезове боје (избор приче из циклуса Јутра плавог сљеза) 
Иво Андрић: Мостови Гроздана Олујић: Небеска река Стеван Раичковић: Мале 
бајке или Велико двориште (избор) Данило Киш: Дечак и пас Данијел Дефо: 
Робинзон Крусо  
Марк Твен: Доживљаји Тома Сојера  
Жил Верн: 20 000 миља под морем (одломак)  
Бранислав Нушић: Кирија Душан Радовић: Капетан Џон Пиплфокс Љубиша 

Ђокић: Биберче  
Душан Радовић: Антологија српске поезије за децу  
Милован Витезовић: Шешир професора Косте Вујића (одломак) Горан Петровић: 
Пронађи и заокружи (одломак) Вида Огњеновић: Путовање у путопис - одломак 
Л. Н. Толстој: Девојчица и крчаг  
А. П. Чехов: Шала Никола Тесла: Моји изуми 
 Милутин Миланковић: Успомене, доживљаји, сазнања (избор) Павле Софрић 
Нишевљанин: Главније биље у народном веровању и певању код  
нас Срба (одељци о ружи, босиљку, храсту, липи...)  
Веселин Чајкановић: Студије из српске религије и фолклора (Сунце, Месец, ружа, 
босиљак...)  
Грчки митови (избор) Избор из књига, енциклопедија и часописа за децу.  

ставова и поступака).  
Уочава и тумачи форме 
приповедања у епском тексту  
Открива композицију епског 
и драмског дела;  
Откривајезичкостилска 
средства.Повезује знања из 
других предме-а; 
квизови;учење песама 
напамет 

других области; континуи-
рано прати и вреднује 
интересова-ња 

ученика;планира и реализује 
мере подршке ученицима; 
оцењује јавно;најављује 45-
минутне контролне задатке; 
припрема 
резентације,изложбе, паное  
 
 
 

садржаја из других 
предмета; 
индивидуална 

метода 

Језичка 

култура 
Усмено и писмено изражавање 
Четири школска писмена задатка 
Изражајно читањеВештина читања и разумевање 
прочитаногПрепричавањеДомаћи задаци(осам) 
Богаћење речника Писмо 
Ортоепске вежбе 

припрема и писање писмених 
задатака;пи- 
сање домаћих задата- 
ка 

упознајеученике са 
садржајемпрограма;припрема 
се за час; прати рад и залагање 
на часу;води рачуна о 
индивидуа- 
лизацији; инсистира на 
системати-чности у раду; 

подстиче ученике да 
опажају,примењују, упоређују, 
изводе закључке, повезују 
знања из других области; 
континуи-рано прати и 
вреднује интересова-ња 
ученика;планира и реализује 
мере подршке ученицима; 

оцењује јавно;најављује 45-
минутне контролне 
задатке;припрема 
резентације,изложбе, паное  

дијалошка метода; 
индивидуална 
метода; текст 
метода;метода 
писаних радова 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Српски језик област Грамарик са Енглески језик област Граматика -Именице; Присвојни генитив; Личне заменице у функцији субјекта и објекта; 

Упитна заменица(ко?) у функцији убјекта; Придеви и поређење придева; Бројеви(Прости бројеви до 30. Редни бројеви до 20) ; Презент; Прилози; Предлози; 

Везници; Прилошке одредбе  
Српски језик област Граматика са облашћу Грамарика Немачки језик- Личне заменице у номинативу , дативу и акузативу једнине и множине ; Описни 

придеви у саставу именског предиката;Предлози уз датив/акузатив; Прилози; Основни бројеви до 100 
Српски језик област Језичка култура са облашћу Стари век Историја- Грчка култура(митологија) 
Српски језик  област Граматика са облашћу ботаника Биологија-порекло назива биљака 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 
иницијална провера тестом у свим разредима  ;  контролни задаци; петнаестоминутни тест;   домаћи задаци; усмени одговори; решавање 

задатака,укрштеница и ребуса из радних свесака; квизови; рад на тексту; прављење паноа на одређену тему. 

ПРОГРАМ  ДОПУНСКЕ  И ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ 

Циљ допинске наставе Начин  и остваривања допунске наставе 
Допунска настава се организује за ученике који - из објективних разлога 

- у  
редовној настави матерњег језика не постижу задовољавајуће резултате 

у неком од програмско-тематских подручја. 

-Наставник формира одговарајуће групе с којима организује допунски рад  
-за сваку групу се ствара посебан, одговарајући план рада 
-Допунски рад организује се током целе наставне године, односно одмах чим 

се уоче тешкоће појединих ученика у усвајању програмских садржаја. 
Допунска настава усмерава се на вежбе типских задатака предвиђених 

редовним планом и програмом,утврђивање основних знања граматике. 
 
Циљ додатне наставе Начин  и остваривања додатне  наставе 
Циљ додатне наставе је припремити заинтересоване ученике за 

такмичење из српског језика и  свим ученицима пружити прилику да 

прошире знања српског језика у подручјима којима се у редовној 
настави посвећује мало времена и пажње, као и подстицање развоја 

посебних интересовања и способности ученика. Додатна настава 

,заснована  на интересовању ученика за проширивање и продубљивање 
знања, умења и вештина , непосредније активира ученике и оспособљава 

их за самообразовање, развија њихову машту, подстиче их на 

стваралачки рад и упућује на самостално коришћење различитих извора 
сазнања. Знања, умења и вештине које су стекли истраживачким, 

индивидуалним и групним радом ученици користе у редовној настави, 

слободним активностима и у другим приликама (конкурси, такмичења, 

школске и друге приредбе). 

Додатни рад са ученицима обухвата реализацију активности које су 

усклађене са наставним садржајима, предзнањем и постигнућима  ученика и 

њиховим посебним интересовањима.У оквиру додатне наставе задаци 
наставника су:-У сарадњи са учеником утврђује конкретан програм додатног 

рада- за сваку од одабраних тема проналази и примењује најпогодније облике 
и методе рада,-стручно помаже рад појединца или групе- припрема ученике 
за такмичење из српског  језика- упознаје ученике са правилима на 

такмичењим- утврдити градивокоје се  учи током године- продубити 

познавање граматичких садржаја 
Припрема ученика за такмичење одвија ће се кроз вежбе на конкретним 

задацима са предходних такмичења.Наставник усавршава утврђене програме, 

открива нове могућности индивидуализације рада (проблемски задаци, 

истраживачки радови, коришћење књижевне и некњижевне грађе , 
интернета...) 
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ШЕСТИ  РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ 
ТЕМА САДРЖАЈ 

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

Језик 
 
Граматика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правопис 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ортоепија 
 

Падежи, обнављање, Врсте речи, обнављање 
Глаголски облици, обнављање, Служба речи 
Подела гласова, слоготворно р 
Палатализација, Сибиларизација 
Непостојано а, Промена л у о 
Једначење сугласника по звучности 
Једначење сугласника по месту изговора 
Јотовање, Асимилација и сажимање самогласника, Губљење 

сугласникаПридевске заменице, Творба речи 
Сложенице, Аорист, Футур 2., Имперфекат 
Плусквамперфекат, Императив  
Потенцијал, Глаголски прилог прошли 
Глагослски прилог садашњи 
Трпни глаголски придев, Реченица 
Независне и зависне предикатске реченице 
Исказивање реченичних чланова 
Комуникативне реченице 
Проверавање, понављање и увежбавање правописних правила 

обрађених у претходним разредима (писање речце ли уз глаголе, 

не уз глаголе, именице и придеве; нај уз придеве;  
употреба великог слова и др.). 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).  
Интерпункција после узвика. Растављање речи на крају реда.  
Навикавање ученика на коришћење Правописа (школско издање).  
Проверавање и увежбавање садржаја из претходних разреда 
(правилан изговор гласова, разликовање дугих и кратких акцената, 

интонација реченице). Вежбе у изговарању дугоузлазног и 

дугосилазног акцента. Интонација везана за изговор узвика.  

Решава задатке из радне 

свеске и припремље-них 

вежби;  
Усвајање знања; 
понављање, опажање, 
откривање и увиђање 

законитости и процеса;  
израда и презентовање 

самосталних истражива-
чких радова; посматрање, 

стварање, изражавање 

својих мисли, закључака, 

учешће у дискусији, 

анализирање података, 

чињеница, информација. 
 
 

упознаје 
ученике са садржајем 

програма; 
припрема се за час; прати 

рад и залагање на часу;води 
рачуна о индивидуа- 
лизацији; инсистира на 

систематичности у раду; 

подстиче ученике да 

опажају, 
примењују, упоређују, 

изводе закључке, повезују 

знања из других 

области;континуирано прати 

и вреднује интересова- ња 

ученика;планира и реализује 

мере подршке ученицима; 
оцењује јавно; најављује 45-
минутне контролне задатке; 
припрема 

презентације,изложбе, паное  
 
 
 

усмено излагање; 

текст метода; 

илустративна 

метода;посредно 

демонстрира- 
ње(филм);читање 

часописа и дневних 

новина; игре 

пантомиме и 

асоцијације; 

коришћење 

речника;инди- 
видуална метода, 

кориш 
ћење Правописа 

српског језика 

 
Књижевност  
 
Лирика 
 
 
 
 

Народна песма: Највећа је жалост за братом  
Породичне народне лирске песме (избор)  
Обичајне народне лирске песме - свадбене (избор) Ђура Јакшић: 

Вече Војислав Илић: Свети Сава  
Алекса Шантић: Моја отаџбина  
Милан Ракић: Наслеђе Јован Дучић: Село  
Вељко Петровић: Ратар Десанка Максимовић: О пореклу  
Мирослав Антић: Плава звезда Добрица Ерић: Чудесни свитац  

Чита и анализира лирска, 
епска и драмска дела: 

мотиве  и песничке слике 

у лирској песми; уочава и 

образлаже поступке у 

обликовању књижевних 

ликова; тумачи ликове 
(у акцији, изглед, осећања, 

  дијалошка метода; 

текст 

метода;посредно 
демонстрира- 
ње; читање и рад на 

тексту; прављење 

паноа; учење 

помоћу повезивања 
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Епика 
 
 
 
 
Драма 
 
 
Допунски 

избор 
 
 
 
Научнопопул

арни и 

нформативни 

текстови 
 
 
 
 
 
 

Стеван Раичковић: Хвала сунцу, земљи, трави Милован Данојлић: 

Шљива Сергеј Јесењин: Бреза Рабиндранат Тагоре: Папирни 

бродови или једна песма по избору из Градинара 
Народна песма: Смрт мајке Југовића.  
Епске народне песме о Косовском боју (избор) Народна песма: 

Марко Краљевић укида свадбаринуЕпске народне песме о Марку 

Краљевићу (избор) Народна приповетка: Мала вила  
Бранислав Нушић: Аутобиографија  
Петар Кочић: Јаблан Светозар Ћоровић: Богојављенска ноћ 
(одломак) Исидора Секулић: Буре (одломак)  
Иво Андрић: Аска и вук Бранко Ћопић: Чудесна справа  
Стеван Раичковић: Бајка о дечаку и Месецу  
Гроздана Олујић: Златопрста или Седефна ружа (избор) Светлана 

Велмар-Јанковић: Улица Филипа Вишњића (одломак)  
Вилијем Саројан: Лепо лепог белца Антон Павлович Чехов: Вањка 
Коста Трифковић: Избирачица Бранислав Нушић: Аналфабета  
Петар Кочић: Јазавац пред судом (одломак) 
Б. Ћопић: Орлови рано лете Данило Киш: Вереници Слободан 

Селенић: Очеви и оци (одломак) Владимир Андрић: Пустолов 

(избор) Џек Лондон: Зов дивљине  
Ференц Молнар: Дечаци Павлове улице  
Хенрик Сјенкјевич: Кроз пустињу и прашуму Реј Бредбери: 

Маслачково вино (избор) Ефраим Кишон: Код куће је најгоре 

(избор) Анђела Нанети: Мој дека је био трешња (одломак)  
Вук Стефановић Караџић: Живот и обичаји народа српског 

(избор) Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове (одломак)  
Веселин Чајкановић: Студије из српске религије и фолклора 

(избор) М. Иљин: Приче о стварима (избор)  
Владимир Хулпах: Легенде о европским градовима (избор)  
Избор из књига, енциклопедија и часописа за децу.  

услови формирања и  
испољавања, процењива-
ње ставова и поступака).  
Уочава и тумачи форме 
приповеда-ња у епском 

тексту Открива 

композицију епског и 

драмског дела; 

Откривајезичкостилска 
средства. 
Повезује знања из других 

предмета;квизови; 
учење песама напамет 

садржаја из других 

предмета; 

индивидуална 

метода 

Језичка 

култура 
Усмено и писмено изражавање 
Четири школска писмена задатка 
Изражајно читање 
Препричавање са истицањем карактеристика лика у књижевном 

тексту, филму,  
позоришној представи. 
Описивање спољашњег и унутрашњег простора (екстеријера и 

ентеријера) 
Домаћи задаци(осам) 
Богаћење речника 
Извештај , Ортоепске вежбе 

припрема и писање 

писмених задатака; 
писање домаћих задатака 

 дијалошка метода; 

индивидуа-лна 
метода; текст 

метода;мето-да 

писаних радова 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Српски језик област књижевнос  са  облашћу извођење и сушање песме Музичка култура-Химна Светом Сави 
Српски језик књижевност са облашћу средњи век Историја- Србија у 12. и  почетком 13. Века(Рашка између Византије и Угарске, борба за 

осамостаљивање државе - Стефан Немања, Стефан Првовенчани, аутокефалност српске цркве - свети Сава);Средњовековна култура Срба 

(књижевност- Свети Сава; најзначајније задужбине); Турци Османлије и њихова освајања на Балкану (личност краља Марка); Моравска Србија 

и њена улога у борби против Османлија (кнез Лазар, бој на Косову, косовска легенда - историјски и легендарни ликови Вука Бранковића и 

Милоша Обилића). 
Биологија- Свет животиња ( настанак животиња) 
Техничко и информатичко образовање- Ентеријер и екстеријер 
Енглески језик-Показне заменице; Императив; 
Немачки језик-Императив; Реченица  

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 

иницијална провера тестом у свим разредима  ;  контролни задаци; петнаестоминутни тест;   домаћи задаци; усмени одговори; решавање 
задатака,укрштеница и ребуса из радних свесака; квизови; рад на тексту; прављење паноа на одређену тему. 

ПРОГРАМ  ДОПУНСКЕ  И ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ 

Циљ допинске наставе Начин  и остваривања допунске наставе 
Допунска настава се организује за ученике који - из објективних 

разлога - у  
редовној настави матерњег језика не постижу задовољавајуће резултате 

у неком од програмско-тематских подручја. 

-Наставник формира одговарајуће групе с којима организује допунски рад  
-за сваку групу се ствара посебан, одговарајући план рада 
-Допунски рад организује се током целе наставне године, односно одмах чим 

се уоче тешкоће појединих ученика у усвајању програмских садржаја. 
Допунска настава усмерава се на вежбе типских задатака предвиђених 
редовним планом и програмом,утврђивање основних знања граматике. 

 
Циљ додатне наставе Начин  и остваривања додатне  наставе 
Циљ додатне наставе је припремити заинтересоване ученике за 

такмичење из српског језика и  свим ученицима пружити прилику да 
прошире знања српског језика у подручјима којима се у редовној 

настави посвећује мало времена и пажње, као и подстицање развоја 

посебних интересовања и способности ученика. Додатна настава 
,заснована  на интересовању ученика за проширивање и продубљивање 

знања, умења и вештина , непосредније активира ученике и 

оспособљава их за самообразовање, развија њихову машту, подстиче их 
на стваралачки рад и упућује на самостално коришћење различитих 

извора сазнања. Знања, умења и вештине које су стекли истраживачким, 

индивидуалним и групним радом ученици користе у редовној настави, 

слободним активностима и у другим приликама (конкурси, такмичења, 
школске и друге приредбе). 

Додатни рад са ученицима обухвата реализацију активности које су усклађене 

са наставним садржајима, предзнањем и постигнућима  ученика и њиховим 
посебним интересовањима.У оквиру додатне наставе задаци наставника су:-У 

сарадњи са учеником утврђује конкретан програм додатног рада- за сваку од 

одабраних тема проналази и примењује најпогодније облике и методе рада,-
стручно помаже рад појединца или групе- припрема ученике за такмичење из 

српског  језика- упознаје ученике са правилима на такмичењим- утврдити 

градивокоје се  учи током године- продубити познавање граматичких 
садржајаПрипрема ученика за такмичење одвија ће се кроз вежбе на 

конкретним задацима са предходних такмичења.Наставник усавршава 

утврђене програме, открива нове могућности индивидуализације рада 

(проблемски задаци, истраживачки радови, коришћење књижевне и 
некњижевне грађе , интернета...) 
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СЕДМИ РАЗРЕД 
ОБЛАСТ

/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
Језик Обнављање градива 6.разреда(врсте речи: 

променљиве и непроменљиве) 
Језик старих Словена ,Апозитив и апозиција, 

синтагма, Падеж.синонимија  

Актив и пасив, Главни реч.чланови Гл.додаци 

Конгруенција, Комуникативна реченица; 

напоредни односи између предикатких реченица 

у оквиру сложене; комуникативна функција 

реченице 

Решавање задатака, слуша, 

закључује, самостално или у 

пару решава примере, 

самостално излаже, израда 

дом.задатака 

Подстиче, усмерава, даје 

додатна обавештења, излаже 
Проблемска настава, 

дијалошка метода, текст, 

учење путем слике(НТЦ) 

Књижевно

ст 
Посленичке песме и нар.бајка Народна епска 

књижевност:покосовски тематски круг , о 

хајдуцима и  ускоцима,Кратке фолклорне форме   
Врсте текстова, Свети Сава у нар.књ. 
Ауторска књи.предвиђена наст.програмом 
Изборни текстови:Наш Божић, Б.Станковић; 
Звезда у чијим грудима је нешто куцало, 

Г.Олујић;Ливада у јесен, Д.Киш 
Научнопопуларни текстови: Живот и обичаји 

народа српског, В.С.Караџић; Историја српске 
културе, група аутора, Дечије новине 

Решавање истраживачких 

задатака, самостална 

излагања (биографија 

писца,историјски подаци), 

рад у групи 

Припрема наст.листове, 

упућује ученика на 

одговарајућу литературу, 

објашњава 

Истраживачка метода, 

илустративна, слике/инсрети 

из филма 

Језичка 

култура 
Четири писмена задатка 

Врсте текстова, Техничко и сугестивно 

описивање, Говорне и писмене  вежбе на задату 

тему, диктат, Изражајно рецитовање 

Самосталан рад, критичка 

анализа свог и рада другова у 

одељењу 

Усмерава, резимира Вежбање усмено и писмено, 

самосталан рад ученика 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Немачки језик/ Српски језик: Везник за напоредне односе( und, aber, denn)/ Напоредни односи међу предикатским реченицама 
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Енглески јези/Српски језик: 1. употреба садашњег, прошлог и будућег времена 2. Неодређене заменице somebody, something, somewhere, everybody, 

everything, everywhere, nobody, nothing, nowhere, anybody, anything, anywhere   
Ликовна култура/ Српски језик: Контраст, Композиција и простор/ Стара породична  кућа, П.Угринов 
Музичка култура/Српски језик: Духовни центри у турском периоду/ Манасија, В.Попа; Античка Грчка( грчка трагедија)/ Бој на Косову, Љ.Симовић 
Историја/ Српски језик: Положај Срба у Турском царству/ Епске песме о хајдуцима и ускоцима( временска); Срби под хазбуршком и млетачком влашћу/ 

Кањош Мацедоновић, С.М.Љубиша; Почеци грађанске класе код Срба/ Живот и прикљученија, Д.Обрадовић; Положај Срба у Турској( Босна и 
Херцеговина)/ Прича о кмету Симану, И.Андрић 

 

 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 
Иницијални тест; Тестови из граматике, књижевности( по областима и темама); Комбиновани тестови; Годишњи тест ( на крају школске године) 
Процењивање успешности у усменом и писаном изражавању 
 

ПРОГРАМ  ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ 
Допунска  настава -Овај облик наставе се организује за ученике који не постижу задовољавајуће резултате у редовној настави. Зависно од недостатака у 

знањима и умењима ученика, формирају се групе ученика и  за сваку групу се ствара одговарајући план.  Тај план треба да допринесе напредовању ученика. 
Допунски рад се организује чим се уоче тешкоће код ученика. 
Додатна настава 
 Језик и језичка култура 
Вежбање у правилном акцентовању. Анализа реченица и синтагми. Пасивне реченице. Вежбање на експозиторним текстовима. Прављење легенди и табела. 
Књижевност 
Анализа лирске и епске песме, драмског дела, као и савременог књ. дела по избору ученика. Анализа домаћег филма са нагласком на визуелним и 

акустичним елементима. 
Граматика и правопис 
Конгруенција, независне и зависне реченице, глаголски облици, врсте речи и гласовне промене 
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ОСМИ РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ 
ТЕМА САДРЖАЈ 

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ 

РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
ЈЕЗИК 
Граматика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Српски језика међу другим словенским језицима.Дијалекти 

српског језика(основни подаци).Народни језик и књижевни 

језик.Појам нормирања.Развој српског књижевног 
језика:српскословенски, рускословенски, 

славеносрпски,Вукова реформа језика, писма и правописа, 

књижевни језик Срба од Вука до данас(основни 
подаци).Развој лексике српског језика(основни 

подаци).Језици националних мањина(основни подаци).Језик 

свакодневне комуникације –говорни и писани.Главне 

особине типичног говорног језика:ослањање на контекст и 
говорну ситуацију;функција гестова и мимике;кратке, 

елиптичне и недовршене 

реченице,емоционалност,експлицитност,потпуност 
реченица, интелектуалност, формалност. Фокусирање 

реченичних чланова помоћу реченичног акцента(у говорном 

језику) и помоћу реда речи(у писаном језику).Главне 

особине писаних стилова јавне комуникације-
публицистичког, научног, административног. 
Синтагме – придевске, прилошке, глаголске. 
Зависнепредикатскереченице:обележја(зависни везници, 
везнички спојеви и др.)врсте:изричне(у ужем смислу и 

зависноупитне), односне,м месне, временске, узрочне, 

условне, допусне, намерне, последичне и 
поредбене;конституентска функција у оквиру више 

реченице(независне или зависне) или синтагме. 

Интерпункција у вези са зависним реченицама.Напоредни 

односи међу зависним реченицама(саставни, раставни, 
супротни).Исказивање реченичних чланова зависном 

реченицом и предлошко-падежном 

конструкцијом.Изражавање помоћу глагола (Очекивали су 
да авион полети;Авион је полетео иако је била магла) и 

глаголских именица (Очекивали су полетање авиона;Авион 

запажа сличности 

и разлике међу 

језици- 
ма;чита текстове 

различитих 

дијалеката; 
ослања се на 

претходно знање 

о речени- 
ци;решава задатке 
из радне свеске и 

припремљених  

вежби; 
уочава обележ- 
ја зависних 

реченица;прати и 

увежбава акценте 
у тексту; 

упознајеученике са 

садржајем програма; 
припрема се за час; прати 
рад и залагање на часу;води 

рачуна о индивидуализацији; 

инсистира на 
систематичности у раду; 

подстиче ученике да 

опажају,примењују, 

упоређују, изводе закључке, 
повезују знања из других 

области;континуирано прати 

и вреднује интересовања 
ученика;планира и реализује 

мере подршке 

ученицима;оцењује 

јавно;најављује 45-минутне 
контролне задатке; 
припремапрезентације,излож

бе, паное  
 
 
 

усмено излагање; 

текст метода; 

илустративна 
метода;посредно 

демонстрира- 
ње(филм о Вуку 
Караџићу);читање 

часописа и дневних 

новина; игре 

пантомиме 
;коришћење 

речника;инди- 
видуална метода, 
коришћење Правописа 

српског језика 
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Ортоепија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правопис 

је полетео упркос магли).Преимућства именичког начина 

изражавања (у неким случајевима оно је прецизније и 

економичније) и њене мане(сликовитост се губи, а реченица 
теже прати).Основне функције и значења глаголских 

облика(обнављање и проширивање знања).Употреба 

глаголских облика у приповедању.Грађење речи –
обнављање;комбиновано грађење, грађење 

претварањем.Гласовне промене у вези са грађењем речи 

(само скретање пажње на нормативна решења).Једнозначне 

и вишезначне речи;хомонимија.Приказива-ње полисемије и 
хомонимије у великим једнојезичним речницима.Метафора 

и метонимија као начини да реч стекне нова значења( 

крило(птице) – крило(зграде)-метафора; Моја школа је близу 
–Цела школа иде на излет –метонимија. 
Главна правила стандардне акценатске норме и 

систематизовање знања о акцентима из претходних 
разреда.Обнављање и систематизација градива из 

претходних разреда ради припреме за завршни испит. 
Проверавање правилног изговора самогласника и 

сугласника.Интонација просте и сложене 
реченице.Варирање интензитета, темпа и пауза у говору и у 

текстовима различитог садржаја. 
Прилагођено писање имена из страних језика.Писање 
полусложеница. 
Генитивни знак.Систематизовање садржаја из 

правописа:употреба великог слова, интерпункција, спојено 

и растављено писање речи; писање скраћеница; растављање 
речи на крају реда. 

Књижевност 
Лирика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Народна песма:Српска дјевојка 
Љубавне народне лирске песме(избор) 
Ђура Јакшић:Отаџбина 
Јован Јовановић Змај:Ђулићи(избор), Светли 

гробовиФранческо Петрарка:Канцонијер (LXI 
сонет)Десанка Максимовић:Пролетња песма или 

ОпоменаМилош Црњански:Ламент над 

Београдом(одломак)Васко Попа:Очију твојих да нијеОскар 
Давичо:Србија 
Сергеј Јесењин:Писмо мајци 
Рајнер Марија Рилке:Љубавна песма 
Избор из савремене српске поезије 

чита и анализира 
књ.дела 
повезује знања из 

других предме- 
та;прави 
презентације; 
квизови 

усменописано  
образлагање; 
учење песама 

напамет 

  дијалошка метода; 
текст метода;посредно 

демонстрира- 
ње; читање и рад на 

тексту; прављење 
паноа; учење помоћу 

повезивања садржаја 

из других предмета; 
индивидуална метода 
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Епика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Драма 
 
 
 
 
Допунски 

избор 
 
Научнопопу

ларни и 

нформатив

ни текстови 
 

Народна епско-лирска песма:Женидба Милића 

барјактараНародне епско-лирске песме(избор) 
Народна песма:Почетак буне против дахија 
Народне епске песме новијих времена(тематски круг о 

ослобођењу Србије и Црне Горе) 
Вук Стефановић Караџић:Српски рјечник(избор);О 
народним пјевачима 
Народна приповетка:Немушти језик или Усуд 
Теодосије:Житије светог Саве(одломак) 
Прота Матеја Ненадовић:Мемоари(одломак) 
Петар Петровић Његош:Горски вијенац(избор) 
Љубомир Ненадовић:Писма из Италије(одломци)Симо 

Матавуљ:Пилипенда 
Лаза Лазаревић:Све ће то народ позлатити 
Петар Кочић:Кроз мећаву 
Милош Црњански:Сеобе I(одломак) 
Иво Андрић:Мост на Жепи, избор приповедака о 

дециДобрица Ћосић:Деобе(одломак) 
Исидора Секулић:Царско достојанство језика(одломак) или 

есеј по избору 
Избор из савремене српске прозе 
Бранислав Нушић:Сумњиво лице 
Данило Киш:Ноћ и магла 
Виљем Шекспир:Ромео и Јулија 
Молијер:Грађанин племић(одломак) 
Борисав Станковић:Увела ружа 
Милорад Павић:Предео сликан чајем(одломак о путовању 
Атанасија Свилара на Свету гору) 
Матија Бећковић:Прича о Светом Сави 
Душан Ковачевић:Ко то тамо пева 
Гроздана Олујић:Гласам за љубав 
Петар Влаховић:Србија-земља, људи, живот, обичаји(избор) 
Миодраг Поповић:Вук Стефановић Караџић 

ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА 

Усмено и писмено изражавање 
Четири школска писмена задатка 
Изражајно читање, Вештина читања и разумевање 

прочитаног 
Летимично читање,Домаћи задаци(осам) 
Богаћење речника,Бирократски језик 
Ортоепске вежбе,Функционални стилови 

припрема и 
писање писмених 

задатака; писање 

домаћих задатака 

 дијалошка метода; 
индивидуална метода; 

текст метода;метода 

писаних радова 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Српски језик у 8.разреду Историја у 8.разреду 
84 нас.јед. „„Сумњиво лице“,Бранислав Нушић  7.8 нас.јед. „Обреновићи „ 
49 нас.јед.„Деобе“,Добрица Ћосић  50.51 нас.јед. „Друго светски рат у Југославији“ 
40 нас.јед.„Србија“, Оскар Давичо  53.54 нас.јед. „Други светски рат у Југославији“ 
87 нас.јед „Ко то тамо пева“,Душан Ковачевић  54.нас.јед. „Други светски рат у Југославији“ 
Српски језик у 7.разреду Историја у 7.разреду 
20.нас.јед. „Почетак буне против дахија“,народна песма  45.46 нас.јед. „Београдски пашалук“ и „;Први српски устанак“ 
21.нас.јед. „Народне епске песме новијих времена“ 46 нас.јед. „Први српски устанак и 61.62 нас.јед. „;Црна Гора“ 
27.нас.јед „Мемоари“,Прота Матеја Ненадовић 45 нас.јед. „Први српски устанак“  
30.нас.јед.„Горски вијенац“,П.П.Његош  62. нас.јед.“Црна Гора“ 
36.нас.јед.„Отаџбина“,Ђура Јакшић  37.нас.јед. „Револуција 1849.“ 
46.нас.јед.„Све ће то народ позлатити“,Лаза Лазаревић  37.нас.јед. „Револуција 1849.“  
52.нас.јед. „Канцонијер“,Франческо Петрарка 7.нас.јед. „Хуманизам и ренесанса“ 
53 нас.јед.„Ромео и Јулија“,Вилијем Шекспир  7.нас.јед. „Хуманизам“ 
115.нас.јед.„Сеобе“,Милош Црњански  23.нас.јед. „Војна крајина“ 
Српски језик у 6.разреду Историја у 6.разреду 
42.нас.јед.„Пилипенда“,Симо Матавуљ  23.нас.јед. „Срби у Далмацији“ 
70.нас.јед.„Житије Светог Саве“,Теодосије  40.нас.јед. „Сава Немањић и уређење цркве“ 
 

 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА  
-иницијално тестирање на почетку школске године;- анализа завршног испита;усмено одговарање; -рад на тексту;домаћи задаци; 
-контролни задаци(најављени и ненајављени); -презентације; -квизови; -игре; -прављење паноа на одређену тему -анализа завршног испита  
 

ПРОГРАМ  ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ 
Допунска  настава -Овај облик наставе се организује за ученике који не постижу задовољавајуће резултате у редовној настави. Зависно од недостатака у 

знањима и умењима ученика, формирају се групе ученика и  за сваку групу се ствара одговарајући план.  Тај план треба да допринесе напредовању ученика. 

Допунски рад се организује чим се уоче тешкоће код ученика. 
Додатна настава 
 Језик и језичка култура 
Вежбање у правилном акцентовању. Анализа реченица и синтагми. Пасивне реченице. Вежбање на експозиторним текстовима. Прављење легенди и табела. 
Књижевност 
Анализа лирске и епске песме, драмског дела, као и савременог књ. дела по избору ученика. Анализа домаћег филма са нагласком на визуелним и 

акустичним елементима. 
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Граматика и правопис 
Конгруенција, независне и зависне реченице, глаголски облици, врсте речи и гласовне промене 
 
 
 
 

ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК 

 
Циљ: Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих 

Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење 
и дискутују са  другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију 

способности и методе учења страног језика.  
Задаци: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.  
Разумевање говора  
Ученик разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са темама предвиђеним  
наставним програмом.  
Разумевање писаног текста  
Ученик чита са разумевањем кратке писане и илустроване текстове у вези са  
темама предвиђеним наставним програмом.  
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.  
Интеракција  
Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у  
вези са темама предвиђеним наставним програмом , поштујући социокултурне норме  
интеракције.  
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ПЕТИ  РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
Комуникативне 

функције 
Facts:Tell the class about yourself, describe your interests, ask for and give 
information.Things and people: 
Talk about possessions, write a description of a family, describe people’s 

appearance and personality, say how you feel, write about an imaginary person 
Daily life:Describe things you do, talk about likes and dislikes, talk about 
teenagers, differences and habits, talk about food and drink in your 
countryInside and outside:Describe different homes and rooms, describe things 
you can do in your town, tell people what to do 
Today and tomorrow 
Describe plans and intentions, talk about weather, write a weather 
forecastLooking back 
Talk about the people in the past, describe your early childhood, describe 
things that happened in the past 

Слуша, 

понавља, 
пише, 

одговара на 

захтеве 
наставника, 

активно 

учествује, 
повезује 

претходно 

знање са 

стеченим,  
примењује 

оно што су 

научили на 
конкретним 

задацима 

објашњава, 

коментарише, 
исправља, саветује, 

похваљује добро 

урађене вежбе, 
излаже градиво кроз 

питања, захтеве, 

објашњава нове речи 
и изразе, пушта 

компакт диск, даје 

упутства за 

индивидуални рад, 
рад у пару или групи, 

моитивише ученике 

за рад, организује рад 
на часу, проверава, 

контролише  

монолошка, 

текстуална, 
дијалошка, 

илустративна, 

вербално-
текстуална, 

аудитивна, 

демонстративно-
илустративна, 

анализа текста 

Граматика Facts:Tell the class about yourself, describe your interests, ask for and give 
information.Things and people: 
Talk about possessions, write a description of a family, describe people’s 

appearance and personality, say how you feel, write about an imaginary person 
Daily life:Describe things you do, talk about likes and dislikes, talk about 
teenagers, differences and habits, talk about food and drink in your 
countryInside and outside: 
Describe different homes and rooms, describe things you can do in your town, 
tell people what to do 
Today and tomorrow 
Describe plans and intentions, talk about weather, write a weather 
forecastLooking back 
Talk about the people in the past, describe your early childhood, describe 
things that happened in the past 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Српски језик, глаголски облици, презент, перфекат, футур, множина именица, ( правилна и неправилна), придеви, поређење придева, непроменљиве речи, 

помоћни глаголи 
Енглески језик,  боје, бројеви, просторије, одећа, делови тела, храна, множина именица, животиње, садашње време, прошло време, поређење придева 
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НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 

-Иницијално скенирање-  Усмено испитивање;-  Домаћи задаци;- Активност на часу ( разговори, дискусије);- Контролне вежбе;- Петнаестоминутне провере 
знања; - Игровне активности ( асоцијације, игре меморије, квизови); -Диктати 

ШЕСТИ  РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/Т

ЕМА САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
Комуникати
вне функције 

My life:Talk about everyday routines, people, things, etc. write about an average day, 
In the past;Discuss about last holiday, talk about amazing weekend, write about to the visit to the cinema 
Out and about:Ask and give directions, talk about what you are doing at the moment, talk about life in 
the past, describe what was happening at a particular time, 
It’s different:Write an advert and compare things, interview an explorer, share your opinions, write a 
holiday postcardA healthy future:Write a predictions about a friend, talk about future arrangements, ask 
for and offer food and drink, write about your lifestyleOur world:Compare a different ways of life, talk 
about rules in your school, give advice, talk about recycling, talk about animals in danger  

Слуша, понавља, 
пише, одговара на 
захтеве наставника, 
активно учествује, 
повезује претходно 
знање са стеченим,  
примењује оно што 

су научили на 
конкретним 
задацима 

објашњава, 
коментарише, 
исправља, саветује, 
похваљује добро 
урађене вежбе, 
излаже градиво кроз 
питања, захтеве, 

објашњава нове речи 
и изразе, пушта 
компакт диск, даје 
упутства за 
индивидуални рад, 
рад у пару или групи, 
моитивише ученике 
за рад, организује рад 
на часу, проверава, 

контролише  

монолошка, 
текстуална, 
дијалошка, 
илустративна, 
вербално-текстуална, 
аудитивна, 
демонстративно-
илустративна, 
анализа текста Граматика  1. Nouns а. Countable and uncountable: rain, water, season, year ; б. Plural of nouns -y, -f, -fe: body, 

bookshelf, wife. Irregular plural of nouns: feet, people, mice. 
2. Article а) Indefinite article: have a party, go for a walk, ride a bicycle б) Definite article:  
 play the guitar. go to the seaside/to the mountains.  My brother is a football player and he is the captain 
of the school football team, at noon, at midnight, in spring, in summer , play football, do gymnastics, go 
on foot/by bus, go to school, go to bed, at home  
2. Adjectives ended in  -ed и -ing (interesting -interested).  
в. Comparation of adjectives: more expensive, the most dangerous; - Irregular comparation; (good/bad; 
much/many).  
3. PronounsObject pronouns; ask me, listen to him/her, tell us, write them down Possessive pronouns: 
mine, yours, his/hers ; 4. a, an, some, any 5. Prepositions: on, under, next to, in front of, in, at, between, 
behind, Opposite, to, towards, over, away, from, into, at 10, on the fourth of July, in March, in 1941,  in 
the morning, at noon, in spring, from England with a pen, by bus, for children, for painting 6. Verbs; а) 
The Present Simple Tense и The Present Continuous Tense. б) The Simple Past Tense, The Present 
Perfectг) The Future Simple и BE GOING TO.  
д) Мodal verbs - can, could,can't, couldn’t,  must, mustn’t  
7. Adverbs:yesterday, last week/year, ago; tomorrow, beside, by, upstairs/downstairs; to,every day, 
often, once, twice, three times, sometimes often, usually. 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Српски језик, грађење речи, глаголски облици, заменице, поређење придева (неправилна компарација), 
Енглески језик,  храна, множина именица, животиње, садашње време, прошло време, поређење придева, личне заменице, прилошке одредбе  
 
НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
Иницијално скенирање-  Усмено испитивање;-  Домаћи задаци;- Активност на часу ( разговори, дискусије);- Контролне вежбе;- Петнаестоминутне провере 
знања; - Игровне активности ( асоцијације, игре меморије, квизови); -Диктати 

 
 



109 
 

 
 

СЕДМИ  РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/

ТЕМА САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊ

А САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
Комуникат
ивне 
функције 

Present and past: 
Talk about yourself and your friends, describe someone you know, write about events in the past, ask questions 
when you meet new people 
Descriptions: 
Indentify and describe people, compare how people do things, plan a day out with friends, write about a typical 
day, describe a places you know, write a Web page about yourself 
The future: 
Talk about future plans, make a conversation in a shop, interview a friend, make a conversation in a restaurant, 
make predictions about life in the future 
Your world: 
Discuss your likes, dislikes, strengths and weakness, describe your experiences, write a biography,  
The way it’s done: 
Describe rules at your school, talk about problems and give advice, talk about customs in your country, describe 
where things are made or produced, 
The way we live: 
Talk about imaginary situations, describe your past and changes in your life, check information about friend   

Слуша, 
понавља, 
пише, 
одговара на 
захтеве 

наставника, 
активно 
учествује, 
повезује 
претходно 
знање са 
стеченим,  
примењује 

оно што су 
научили на 
конкретним 
задацима 

објашњава, 
коментарише, 
исправља, саветује, 
похваљује добро 
урађене вежбе, излаже 

градиво кроз питања, 
захтеве, објашњава 
нове речи и изразе, 
пушта компакт диск, 
даје упутства за 
индивидуални рад, рад 
у пару или групи, 
моитивише ученике за 

рад, организује рад на 
часу, проверава, 
контролише  

монолошка, 
текстуална, 
дијалошка, 
илустративна, 
вербално-
текстуална, 
аудитивна, 
демонстративно-
илустративна, 
анализа текста 

Граматика  1. Nouns 
а. Countable and uncountable: rain, water, season, year  
б. Plural of nouns -y, -f, -fe: body, bookshelf, wife.  
Irregular plural of nouns: feet, people, mice. 
2. Article  
а) Indefinite article: have a party, go for a walk, ride a bicycle  
б) Definite article:  play the guitar.  
 go to the seaside/to the mountains.  My brother  
is a football player and he is the captain of the school football team, at noon, at midnight, in spring, in summer , 
play football, do gymnastics, go on foot/by bus, go to school, go to bed, at home  
2. Adjectives ended in  -ed и -ing (interesting -interested).  
в. Comparation of adjectives: more expensive, the most dangerous;  
- Irregular comparation; (good/bad; much/many).  
3. Pronouns 
Object pronouns; ask me, listen to him/her, tell us, write them down  
Possessive pronouns: mine, yours, his/hers  
4. a, an, some, any  
5. Prepositions: on, under, next to, in front of, in, at, between, behind,  
Opposite, to, towards, over, away, from, into, at 10, on the fourth of July, in March, in 1941,  in the morning, at 
noon, in spring, from England  
 with a pen, by bus, for children, for painting  
6. Verbs;The Present Simple Tense и The Present Continuous Tense.  
б) The Simple Past Tense, The Present Perfect 
г) The Future Simple и BE GOING TO.  
д) Мodal verbs  
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- can, could,can't, couldn’t,  must, mustn’t  
7. Adverbs:yesterday, last week/year, ago; tomorrow, beside, by, upstairs/downstairs; to, 
every day, often, once, twice, three times, sometimes often, usually. 

 

 

 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Српски језик, глаголски облици, заменице, прилози, 
Енглески језик, садашње време, прошло време, поређење придева, личне заменице, пасив, условне реченице, прилошке одредбе 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 

-Иницијално скенирање-  Усмено испитивање;-  Домаћи задаци;- Активност на часу ( разговори, дискусије);- Контролне вежбе;- Петнаестоминутне провере 
знања; - Игровне активности ( асоцијације, игре меморије, квизови); -Диктати 
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ОСМИ  РАЗРЕД 

ОБЛАСТ

/ТЕМА САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
Комуник
ативне 

функције 

People and places:Talk about a picture, write a postcard, talk about yourself and 
friendships in your life, play a quessing game, talk about where you live 
Fact or fiction:Talk and write about coincidences in the past, describe things that you 
imagine or worry about, write a review for a school magazine 
Changes:Give details about your background, talk about your possessions, write a radio 
report, describe important things and events 
Talking points:Describe special occasions, talk about superstitions, make plans for a 
celebrations, write an imaginary ‘sales talk’ 
New horizons:Write a conversation at a travel agent’s, imagine what different situations 

are like, describe a teenagers in your country 
Just imagine: Talk about mistakes and regrets, report what people say, describe 
hypothetical events in the past, write and reply to a message 

Слуша, 
понавља, 

пише, 

одговара на 
захтеве 

наставника, 

активно 

учествује, 
повезује 

претходно 

знање са 
стеченим,  

примењује 

оно што су 
научили на 

конкретним 

задацима 

објашњава, 
коментарише, 

исправља, 

саветује, 
похваљује добро 

урађене вежбе, 

излаже градиво 

кроз питања, 
захтеве, 

објашњава нове 

речи и изразе, 
пушта компакт 

диск, даје 

упутства за 
индивидуални 

рад, рад у пару 

или групи, 

моитивише 
ученике за рад, 

организује рад 

на часу, 
проверава, 

контролише  

монолошка, 
текстуална, 

дијалошка, 

илустративна, 
вербално-
текстуална, 

аудитивна, 

демонстративно-
илустративна, 

анализа текста 

Грамати

ка 
 1. Nounsа. Countable and uncountable: rain, water, season, year  
б. Plural of nouns -y, -f, -fe: body, bookshelf, wife.  
Irregular plural of nouns: feet, people, mice. 
2. Article а) Indefinite article: have a party, go for a walk, ride a bicycle  
б) Definite article: play the guitar. go to the seaside/to the mountains.  My brother  
is a football player and he is the captain of the school football team, at noon, at midnight, 
in spring, in summer , play football, do gymnastics, go on foot/by bus, go to school, go to 
bed, at home  
2. Adjectives ended in  -ed и -ing (interesting -interested).  
в. Comparation of adjectives: more expensive, the most dangerous;  
- Irregular comparation; (good/bad; much/many).  
3. PronounsObject pronouns; ask me, listen to him/her, tell us, write them down  
Possessive pronouns: mine, yours, his/hers 4. a, an, some, any  
5. Prepositions: on, under, next to, in front of, in, at, between, behind,  
Opposite, to, towards, over, away, from, into, at 10, on the fourth of July, in March, in 
1941,  in the morning, at noon, in spring, from England  
 with a pen, by bus, for children, for painting  
6. Verbs;The Present Simple Tense и The Present Continuous Tense.  
б) The Simple Past Tense, The Present Perfectг) The Future Simple и BE GOING TO.  
д) Мodal verbs  can, could,can't, couldn’t,  must, mustn’t  
7. Adverbs:yesterday, last week/year, ago; tomorrow, beside, by, upstairs/downstairs; to, 
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every day, often, once, twice, three times, sometimes often, usually. 
8. Passive voice9. Indirect speech 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Српски језик, пасив, реченични чланови, глаголски облици, односне реченице, условне реченице 
Енглески језик, садашње време, прошло време, будуће време, заменице, пасив, условне реченице, прилошке одредбе, директан и индиректан говор  
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 

-Иницијално скенирање-  Усмено испитивање;-  Домаћи задаци;- Активност на часу ( разговори, дискусије);- Контролне вежбе;- Петнаестоминутне провере 

знања; - Игровне активности ( асоцијације, игре меморије, квизови); -Диктати 

ПРОГРАМ  ДОПУНСКЕ  И  ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ 

Циљ допунске наставе Начин остваривања допунске наставе 
Циљ допунске наставе је помоћи ученицима слабијег знања и слабијих 

вештина да се адекватније припреме за савладавање градива предвиђеног 

наставним планом и програмом (поправити знање енглеског језика и 

увежбати вештине читања и слушања са разумевањем) 
 

Допунска настава усмерава се на вежбе типских задатака предвиђених 

редовним планом и програмом. Допунска настава обухвата увежбавање и 

разумевање наставних садржаја који ученицима у редовној настави 

представљају тешкоће, утврђивање основних знања граматике и 
вокабулара и унапређивање вештине превођења.Оставља се могућност да 

се током године група по потреби укључи у релевантне пројекте 
 

Циљ додатне наставе Начин остваривања додатне наставе 
Циљ додатне наставе је припремити заинтересоване ученике за такмичење 

из енглеског језика и  свим ученицима пружити прилику да прошире знања  

енглеског језика у подручјима којима се у редовној настави посвећује мало 
времена и пажње, као и подстицање развоја посебних интересовања и 

способности ученика. Свеобухватни програм изводи се у циљу бољег 

развијања комуникацијских способности из енглеског језика, подстицања 
ученика на учење других страних језика, приближавања енглеске културе 

и припреме за такмичење ако ученици изразе жељу за учествовање на 

њима. 
 

Додатни рад са ученицима обухвата реализацију активности које су 

усклађене са наставним садржајима, предзнању и постигнућу ученика и 

њихових посебних интересовања. 
У оквиру додатне наставе задаци наставника су: 

• - припрема ученике за такмичење из енглеског 
• - интезиван рад на тексту, унутршњој структури дела,  
• - упознати ученике са правилима на такмичењима 
• - утврдити градиво  које се  учи током године 
• - продубити познавање граматичких садржаја 
• - остварити дубљи увид у књижевни контекст и цивилизацијске садржаје 
• - побољшати преводилачке компетенције током часова курзорног читања 

Припрема ученика за такмичење одвија ће се кроз вежбе на конкретним 

задацима са предходних такмичења, кроз вежбе граматичких структура и 
читања са разумевањем.Вежбе читања и слушања са разумевањем за 

унапређивање релевантних вештина код ученика спроводи ће се на 

непознатим текстовима из одобрених уџбеника и радних свесака за 
гимназијски програм као и на додатним материјалима из часописа или 
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интернета. 
 

 

 

МАТЕМАТИКА 

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

животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно 
настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног  погледа на свет и 

свестраном развитку личности ученика.  
Задаци наставе математике јесу:  
- стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном 

животу;  
- стицање основне математичке културе потребне за откривање улоге и применe математике у различитим подручјима човекове делатности (математичко 

моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад;  
- развијање ученикове способности посматрања, опажања и логичког, критичког, аналитичког и апстрактног мишљења;  
- развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и математичке радозналости;  
- стицање способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику;  
- усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима;  
- савлађивање основних операција с природним, целим, рационалним и  реалним бројевима, као и усвајање основних својстава тих операција;  
- упознавање најважнијих геометријских објеката: линија, фигура и тела, и разумевање њихових узајамних односа;  
- оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама;  
- припрема ученика за разумевање одговарајућих садржаја природних и техничких наука;   
 - изграђивање позитивних особина ученикове личности, као што су: систематичност, упорност, тачност, уредност, објективност, самоконтрола и смисао за 

самостални рад;  
- стицање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања.  
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ПЕТИ  РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ 

РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

СКУПОВИ Скуп,елементи,подскуп,једнако-ст скупова,празан скуп.Венов дијаграм. 
Скуповне операције унија,пресек,разлика.Обнављање својстава скупа N и  No 

усвајање 
знање,посматрање 
опажање, откривање и 
уочавање законитости,  
анализирање 
синтетизовање 
података, примена 
усвојеног знања, 

вежбање 

саопштава наставне 
садржаје, 
организује и усмерава 
процес учења 
подстиче логичко 
закључивање 
упознаје ученике са 
методама и техникама 

успешног учења процењује  
квалитет и ниво усвојеног 
знања 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-рад у пару  

СКУПОВИ 
 ТАЧАКА 

Основни геометријски објекти-права, дуж, полуправа, раван. Изломљене 
линије,област. Кружница и круг, кружница и права, тетива и тангента 

ДЕЉИВОСТ 

Дељење у скупу No(једнакост a=bq+r). Појам дељивости, садржалац и 
чинилац. Дељивост декадним јединицама и бројевима  2,4,5,3 и 9. Прости и 

сложени бројеви. Растављање броја на просте чиниоце. Заједнички делилац и 
NZD. Зајед садржалац и NZS 

УГАО 

Угао(појам,елементи,обележавање).Централни угао,кружни лук, тетива. 
Преношење углова, врсте углова, упоређивање углова. Сабирање и одузимање 
углова. Комплементни и суплементни углови. Суседни, унакрсни и упоредни 
углови. Паралелне праве и углови на трансверзали. Углов. са парале.крацима 

 
РАЗЛОМЦИ 

Појам разломка облика a/b. Проширивање и скраћивање 

разломка.Упоређивање разломака. Децимални запис разломка. Превођење из 
једног облика у други. Представљање разломака на бројевној полуправи. 
Процентни запис разломка. Основне рачунске операције са разломцима, 
изрази. Једначине и неједначине у вези сабирања, одузимања, множења и 
дељења разломака. Размера 

ОСНА 
 СИМЕТРИЈА 

Осна симетрија у равни.Симетричне тачке, симетричност две фигуре у односу 
на праву. Оса симетрије фигуре. Симетрала дужи и угла 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
-Размера са Математичким елементима карте( Географија 5.разред) 
-Осна симетрија са Техничко цртање као основ графичке комуникације( ТИО 5.разред) 
НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 
-иницијално тестирање ће се обавити на почетку (септембар) и на крају школске године (јун) 
- Анализа образовних стандарда на стручним већима. 
-Домаћи задаци, активност на часу, усмено испитивање, контролне вежбе, писмени задаци 

 



115 
 

 

 

ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

Циљ додатне наставе математике проширивање и продубљивање знања ученика који се у већој мери интересују за математику и који су на 

редовним часовима показали висок ниво савладаног градива, развијање способности и вештина ученика према њиховим интересовањима и 

склоностима и развијање такмичарског духа. 
Задаци додатне наставе математике: 
-да продубљује и проширује математичка знања ученика; 
-да омогући комплекснији приступ усвајању математичких садржаја; 
-да мотивише и подстиче ученике на самостални рад; 
-развија код ученика способност логичког мишљења; 
-развија стваралачко и критичко мишљење; 
-да утиче на интелектуално, радно, естетско и морално васпитање ученика. 
*Наставне јединице предвиђене за додатну наставу математике се налазе у годишњем плану наставника. 
Циљ допунске наставе -да се ученицима који нису савладали садржаје математике омогући лакше укључивање у редовни васпитно-образовни 

процес, као и да им се развију упорност, самосталност и тачност у раду. 
Задаци допунске наставе: 
 - оспособити ученике да овладају основним математичким појмовима ради  лакшег  уклапања у редовни наставни процес; 
  - омогућити ученицима да на што лакши начин надокнаде и усвоје појмове које  су пропустили због краћег или дужег изостајања са редовне 

наставе; 
 - омогућити ученицима да овладају различитим методама учења математичких  садржаја ради развијања самосталности у учењу. 
*Наставне јединице предвиђене за допунску  наставу математике се налазе у годишњем плану наставника. 
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ШЕСТИ РАЗРЕД 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 
Оперативни задаци за пети разред се налазе у годишњем плану наставника 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 

Појам негативног броја.Скуп целих бројева. Цели бројеви на 

бројевној прави. Супротан број, апсолутна вредност броја. 
Упоређивање целих бројева. Основне рачунске операције са 

целим бројевима, једначине и неједначине 

усвајање 

знање,посматрање 
опажање, 

откривање и 

уочавање 

законитости, 
анализирање 

синтетизовање 

података, примена 
усвојеног знања, 

вежбање 

саопштава наставне 

садржаје, 
организује и 

усмерава процес 

учења 
подстиче логичко 
закључивање 
упознаје ученике са 

методама и 
техникама успешног 

учењапроцењује 

квалитет и ниво 

усвојеног знања 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-рад у пару 

ТРОУГАО 

Троугао,углови троугла.Однос страница троугла,однос углова и 

страница.Врсте троуглова према угловима и према страницама. 
Основне конструкције троуглова. Подударност троуглова. 

Описана и уписана кружница.Значајне тачке троугла 

РАЦИОНАЛНИ 

БРОЈЕВИ 

Скуп рационалних бројева. Приказивање рационалних бројева на 

бројевној прави. Уређеност скупа Q. Рачунске оперције у скупу 
Q и њихова својства. Изрази,једначине и неједначине.Проценат и 

примене. 

ЧЕТВОРОУГАО 

Четвороугао,врсте(квадрат,правоугаоник, паралелограм, ромб, 
трапез.Углови четвороугла. Паралелограм,својства,врсте, 

конструкције 
Трапез, својства, врсте, средња линија, конструкције. 

ПОВРШИНА 

ТРОУГЛА И 

ЧЕТВОРОУГЛА 

Појам површине фигуре. Једнакост површи. Површина 
правоугаоника и квадрата. Површина паралелограма, троугла, 

трапеза и четвороугла са нормалним дијагоналама. 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 

-иницијално тестирање ће се обавити на почетку (септембар) и на крају школске године (јун) 
- Анализа образовних стандарда на стручним већима. 
- Домаћи задаци, активност на часу, усмено испитивање, контролне вежбе, писмени задаци 
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ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

Циљдодатне наставе математике проширивање и продубљивање знања ученика који се у већој мери интересују за математику и који су на редовним 

часовима показали висок ниво савладаног градива, развијање способности и вештина ученика према њиховим интересовањима и склоностима и развијање 

такмичарског духа. 
Задаци додатне наставе математике: 

- да продубљује и проширује математичка знања ученика; 
- да омогући комплекснији приступ усвајању математичких садржаја; 
- да мотивише и подстиче ученике на самостални рад; 
- развија код ученика способност логичког мишљења; 
- развија стваралачко и критичко мишљење; 
- да утиче на интелектуално, радно, естетско и морално васпитање ученика. 
 Наставне јединице предвиђене за додатну наставу математике се налазе у годишњем плану наставника. 

Циљ допунске наставе -да се ученицима који нису савладали садржаје математике омогући лакше укључивање у редовни васпитно-образовни процес, као 

и да им се развију упорност, самосталност и тачност у раду. 
Задаци допунске наставе: 
    - оспособити ученике да овладају основним математичким појмовима ради  лакшег  уклапања у редовни наставни процес;  
     -омогућити ученицима да на што лакши начин надокнаде и усвоје појмове које  су пропустили због краћег или дужег изостајања са редовне наставе; 
     -омогућити ученицима да овладају различитим методама учења математичких  садржаја ради развијања самосталности у учењу.  

 Наставне јединице предвиђене за допунску  наставу математике се налазе у годишњем плану наставника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



118 
 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

РЕАЛНИ 

БРОЈЕВИ 

Квадрат рационалног броја, Решавање једначине x²=а(а≥0), 

ирационалан број,реални бројеви и бројевна права,квадратни 
корен, Једнакост √a²=IaI, децимални запис реалног 

броја,Приближна вредност реалног броја 
Основна својства операција са реалним бројевима 

усвајање 

знање,посматрање 
опажање, откривање 

и уочавање 

законитости,  
анализирање 

синтетизовање 

података, примена 

усвојеног знања, 
вежбање 

саопштава наставне 

садржаје, 
организује и 

усмерава процес 

учења 
подстиче логичко 

закључивање 
упознаје ученике са 

методама и 
техникама 

успешног учења 

процењује  
квалитет и ниво 

усвојеног знања 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-рад у пару 

ПИТАГОРИНА 

ТЕОРЕМА 
 

Питагорина теорема.Важније примене Питагорине теореме. 
Конструкција тачака на бројевој прави које одговарају 

бројевима 
√2√, 3, √5 итд. 

РАЦИОНАЛНИ 

АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 

Степен чији је изложилац природан број,операције са 

степенима,степен производа, количника и степена. Алгебарски 

изрази.Полиноми и операције са њима.Квадрат бинома и 

разлика квадрата. Растављање полинома на чиниоце 

МНОГОУГАО 

Многоугао-појам и врсте. Збир углова многоугла.Број 

дијагонала многоугла. Правилни многоуглови(појам 

,својства,конструкције) 
Обим и површина многоугла 

КРУГ 
Централни и периферијски угао круга. 
Обим круга и број π.Дужина кружног лука.Површина 

круга,кружног исечка и прстена 

ФУНКЦИЈЕ 
Правоугли координатни систем у равни. 
Пропорција.Примери практичне примене директне и обрнуте 

пропорције, пропорционална подела и процентни рачун 

СЛИЧНОСТ 
Пропорционалне величине.троуглови са једнаким угловима-
слични троуглови,пропорционалност њихових 

страница.Примене сличности 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

-Питагорина теорема са Слагање сила под углом( Физика 7. разред) 
-Пропорција са Раствори и растворљивост(Хемија 7. Разред 
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НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 

- иницијално тестирање ће се обавити на почетку (септембар) и на крају школске године (јун)  
- Анализа образовних стандарда на стручним већима. 
- Домаћи задаци, активност на часу, усмено испитивање, контролне вежбе, писмени задаци 

 

ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

Циљ додатне наставе математике проширивање и продубљивање знања ученика који се у већој мери интересују за математику и који су на редовним 

часовима показали висок ниво савладаног градива, развијање способности и вештина ученика према њиховим интересовањима и склоностима и развијање 

такмичарског духа. 
Задаци додатне наставе математике: 

- да продубљује и проширује математичка знања ученика; 
- да омогући комплекснији приступ усвајању математичких садржаја; 
- да мотивише и подстиче ученике на самостални рад; 
- развија код ученика способност логичког мишљења; 
- развија стваралачко и критичко мишљење; 
- да утиче на интелектуално, радно, естетско и морално васпитање ученика. 
 Наставне јединице предвиђене за додатну наставу математике се налазе у годишњем плану наставника. 

Циљ допунске наставе да се ученицима који нису савладали садржаје математике омогући лакше укључивање у редовни васпитно-образовни процес, као и 

да им се развију упорност, самосталност и тачност у раду. 
Задаци допунске наставе: 
    - оспособити ученике да овладају основним математичким појмовима ради  лакшег  уклапања у редовни наставни процес;  
     -омогућити ученицима да на што лакши начин надокнаде и усвоје појмове које  су пропустили због краћег или дужег изостајања са редовне наставе; 
     -омогућити ученицима да овладају различитим методама учења математичких  садржаја ради развијања самосталности у учењу.  

 Наставне јединице предвиђене за допунску  наставу математике се налазе у годишњем плану наставника. 
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ОСМИ  РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

СЛИЧНОСТ Талесова теорема.Сличност троуглова,примена сличности на 
правоугли троугао 

усвајање 
знање,посматрање 
опажање, 

откривање и 

уочавање 
законитости,  
анализирање 

синтетизовање 
података, примена 

усвојеног знања, 

вежбање 

саопштава 
наставне 

садржаје, 
организује и 

усмерава процес 
учења 
подстиче 

логичко 
закључивање 
упознаје 

ученике са 

методама и 
техникама 

успешног учења 

процењује  
квалитет и ниво 

усвојеног знања 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-рад у пару ТАЧКА,ПРАВА,

РАВАН 

Однос тачке и праве,тачке и равни.Однос правих,мимоилазне 

праве.Однос праве и равни, нормала на раван,растојање тачке од 

равни.Однос две равни. Ортогонална пројекција на раван 
(тачке,дужи,праве)Полиедар 

ЛИНЕАРНЕ 

ЈЕДНАЧИНЕ И 

НЕЈЕДНАЧИНЕ 

Линеарна једначина, еквивалентност једначина. Решавање линеарних 

једначина са једном непознатом. 
Линеарна неједначина, еквивалентност неједначина. Решавање 
линеарних неједначина са једном непознатом.Примене 

ПРИЗМА 
Призма,појам,врсте,елементи. 
Мрежа призме.Површина призме,праве тростране,праве четворостране 
и правилне шестостране.Запре призме,маса тела 

ПИРАМИДА 

Пирамида, појам,врсте,елементи. 
Мрежа пирамиде.Површина пирамиде,израчунавање површине 

четворостране, правилне тростране и правилне шестостране пирамиде. 
Запремина пирамиде 

ЛИНЕАРНА 

ФУНКЦИЈА 

Линеарна функција (y=ax+n).График линеарне функције,нула 

функције. Имплицитни облик задавања функције.Цртање и читање 

графика функције 
ГРАФИЧКО 

ПРЕДСТАВЉА

ЊЕ 

СТАТИСТИЧКИ

Х ПОДАТАКА 

Представљање зависних величина табеларно у у координатном 

систему. Графичко представљање статистичких података у облику 

дијаграма(стубичастих,кружних...) 
Рачунање средње вредности и медијане.Поређење вредности узорка са 

средњом вредности 

СИСТЕМИ 

ЛИНЕАРНИХ 

ЈЕДНАЧИНА 

Појам линеарне једначине са две непознате.Појам система од две 

линеарне једначине са две непознате. Еквивалентност система 
линеарних једначина. Решавање система методом замене и методом 

супротних коефицијената,графички приказ решавања.Разноврсни 

примери примене система линеарних једначина у решавању проблема 
из живота,геометрије,физике и др. 

ВАЉАК Ваљак и његови елементи.Мрежа ваљка. Површина  и запремина 

правог ваљка. 
КУПА Купа и њени елементи.Мрежа купе.Површина и запремина праве купе 

ЛОПТА Појам лопте и сфере.Пресеци лопте (сфере) и равни.Површина и 
запремина лопте 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

-Маса тела са Густина тела, одређивање густине чврстих тела (Физика 6.разред) 
-Одређивање средње вредности са Појам средње вредности (Физика 6.разред) 
-Графичко представљање статистичких података са Графичко представљање зависности брзине и пута од времена код равномерно 

праволинијског кретања( Физика 7.разред) 
-Ортогонална пројекција са Ортогонална пројекција (ТИО 7.разред) 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 

иницијално тестирање ће се обавити на почетку (септембар) и на крају школске године (јун) 
- Анализа образовних стандарда на стручним већима. 
- Домаћи задаци, активност на часу, усмено испитивање, контролне вежбе, писмени задаци 
 

ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

Циљ додатне наставе математике проширивање и продубљивање знања ученика који се у већој мери интересују за математику и који су на редовним 

часовима показали висок ниво савладаног градива, развијање способности и вештина ученика према њиховим интересовањима и склоностима и развијање 

такмичарског духа. 
Задаци додатне наставе математике: 

- да продубљује и проширује математичка знања ученика; 
- да омогући комплекснији приступ усвајању математичких садржаја; 
- да мотивише и подстиче ученике на самостални рад; 
- развија код ученика способност логичког мишљења; 
- развија стваралачко и критичко мишљење; 
- да утиче на интелектуално, радно, естетско и морално васпитање ученика. 
 Наставне јединице предвиђене за додатну наставу математике се налазе у годишњем плану наставника. 

Циљ допунске наставе -да се ученицима који нису савладали садржаје математике омогући лакше укључивање у редовни васпитно-образовни процес, као 

и да им се развију упорност, самосталност и тачност у раду. 
Задаци допунске наставе: 
    - оспособити ученике да овладају основним математичким појмовима ради  лакшег  уклапања у редовни наставни процес;  
     -омогућити ученицима да на што лакши начин надокнаде и усвоје појмове које  су пропустили због краћег или дужег изостајања са редовне наставе; 
     -омогућити ученицима да овладају различитим методама учења математичких  садржаја ради развијања самосталности у учењу.  

 Наставне јединице предвиђене за допунску  наставу математике се налазе у годишњем плану наставника. 
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МУЗИЧКА  КУЛТУРА 
Циљ: 
-да се осигура да сви ученици стекну базичну уметничку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа, 
-да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама ,да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима , 
-развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје,као ида упознају музичке културе путем обраде тема повезаних са музиком 
различитих епоха. 
-развију креативност и музикалност, 
-негују смисао за заједничко и идивидуално музицирање у свим облицима васпитно образовног типа са ученицима , 
-развијање интересовања за музичку културу, 
Задаци: 
-неговање способности извођења музике ( певање / свирање ) 
-стицање навике слушања музике , подстицање креативности у свим музичким активностима ( извођење ,слушање ,истраживање и стварање музике ) 
-упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности  
-припремања програма за културну и јавну делатност школе 
-упознавања занимања музичке струке 
-стварања разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе музичке културе сврха , циљеви и задаци образовања ,као и 
циљеви наставе музичке културе буду у пуној мери реализовани: 
-стицање знања о музици различитих епоха , 
-развијање способности  извођења музике ( певање , свирање ) 
-развијање навике слушања музике , 
-подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике  
-подстицање креативности у свим музичким активностима ( извођење , слушање , истраживање и стварање музике ) 
-даље упознавање изражајних средстава музичке уметности  
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ПЕТИ РАЗРЕД 

ОБЛАСТ

/ТЕМА САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

Извођењ

е музике 

а)Певање песамапо слуху и са нотног текста различитог саджаја и 
расположењеа традиционалне и уметничке музике,које су примерене 

гласовним могућностима ученика и узрасту ученика. 
б)Свирање песама и лакших инструмен.дела по слуху и са нотног текста 
ц)Основе музичке писмености 
Кроз обраду песама информативно стећи појам ц-дур лествице.Разлике 

између дура и мола,појам предзнака-повисилица,узмахи предтакт,такт  
6/8,шеснаестина ноте у групи 

Певање песама: 
-самосталност 
-изражајност 
-упоређивање 
Усваја нова знања, 

именује, посматра, свира, 

слуша, истражује, 
закључује. 

- наводи 
- комуницира 
- дискутује 
-објашњава 

Монолошка, 
дијалошка, 
комбинована, 
демонстративна 
аудитивна, 
игровне 

активности, 
практични рад, 
групни рад, 
рад у пару 

Слушањ
е музике 

a﴿Слушање вокално-инструменталних и инструменталних композиција 
наших и страних композитора,уметничких дела инспирисаних фолклором 

народа и народности различитог садржаја,облика и расположења као и 

музичких прича 
б)У слушаним примерима препознати различите тонске боје (гласове и 

инструменте ) различит темпо, динамичке разлике , различита 

расположења на основу изражајних елемената , као и композицију коју су 

слушали а на основу карактеристичног одломка. 

Слушање музике 
-уочавање 
-начин музичког 

изражавања 
(врста композиције), 
Усваја нова  
знања, дефинише нове 

појмове, именује, 
посматра, пише, 

комбинује , решава 

проблеме, илуструје, пева 

- анализира 
- усмерава 
- мотивише 
- подстицање 
Изражавања 
ученика о 

слушаном 

делу. 

аудитивна 
-монолошка 
-дијалошка 
Демонстративна, 
Комбинована, 
Игровне 

активности, 
слушање аудио 
примера, 
практичан рад 

Стварањ

е музике 

a) Креирање пратње за песме ,стихова ритмичким и звучним ефектима , 

користећи различите изворе звука.Креирање покрета уз музику коју певају 

или слушају ученици.Смишљање музичких питања и одговора , ритмичка 

допуњалка , мелодијска допуњалка  са потписаним текстом ,састављање 
мелодије од понуђених двотактних мотива.Импровизација дијалога на 

инструментима Орфовог инструментарија, 
Стварање дечјих песама 

-развијање способности 

за грађење мелодије 
-креативност 
-изражавање 
Усваја нова знања, 
дефинише нове 

појмове,именује, 
посматра, закључује,  
изводи, пише, пева  
(самостално , изражајно ). 

-усмерава 
-анализира-
/дискутује 

Монолошка, 
Дијалошка, 
Комбинована, 
Игровне 
активности, 
Практичан рад 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Музичка култура област  Извођење музике  а) Извођење музике певањем 

 -Химна Свети Сава-Српски језик (текстови песама);Верска настава; Историја(епохе), Географија 
 -Ужичко коло-Српски језик; Физичко васпитање; 
 -Епске песме уз гусле и гусле као народни инструмент-Српски језик ;Ликовна култура (илустрација инструмента ) 
 -Балет-Охридска легенда-Ликовна култура (илустрација композиција );Српски језик ;Историја ;Географија 
 -Сад зиме више нема-Ликовна култура (илустрација песме );Биологија (природа и околина ). 

Музичка култура област  Извођење музике  б) Извођење музике свирањем- 
 Свирање песама-Дунаве , Дунаве-Географија ;Биологија ;Српски језик ; 
 -Мала ноћна музика-одломак из првог става-Волфанг Амадеус Моцарт;Свирање на металофонима и блок флаути-Географија ;Историја ; 

Музичка култура област Извођење музике в) Основе музичке писмености 
Прости и сложени тактови кроз парлато и ритмичке вежбе-Математика 
Музичка култура област Слушање музике 

 -Војвођанска свита-Јован Јовичић-Српски језик ,Географија ; 
 -Балет-Гајана-Игра сабљама-Арам Хачатурјан-Ликовна култура ;Географија ; 
 -Мађарска игра бр.5-Јоханес Брамс-Ликовна култура ;Географија ; 
 -Пета руковет-Стеван Стојановић Мокрањац-Српски језик ;Географија ;Историја ; 
 -Охридска легенда-Стеван Христић –Географија ;Историја ;Ликовна култура ; 

Музичка култура област Стварање музике 
Стварање музике-допуни мелодију ;Састави ритмички двоглас-Српски јез. 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 
Препознавање дела из обрађеног градива, петнаестоминутне провере, ритмиске куцање 
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ШЕСТИ РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ 

РАДУ 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА 
За ученике За наставнике 

Извођење музике 

а)Певање ,свирање и основе музичке 
писмености.Обрадити и певати народне,дечје 

и уметничке песме ,каноне и песме наших и 

страних композитора.На дечјим ритмичким и 
мелодијским инструментима изводити песме  

одговарајуће тежине (обнављање целе ноте 

,половине, четвртине , осмине , шеснаестине , 
шеснаестине у групи и одговарајућих 

пауза,обрада осминске триоле и синкопе ). 
Кроз обраду песама упознати Ф-дур,Д-дур 

лествицу и д-мол лествицу 

Певање песама: 
-самосталност 
-изражајност 
-упоређивање 
Усваја нова  
знања, именује, посматра,  
свира, слуша, истражује,  
закључује. 

- наводи 
- комуницира 
- дискутује 
-објашњава 
-анализира 

-монолошка, 
-дијалошка, 
-комбинована, 
-демонстративна 
-аудитивна, 
-игровне активности, 
-практични рад, 
-групни рад, 
-рад у пару 
 

Слушање музике 

a﴿Слушање вокално-инструменталних и 

инструменталних композиција наших и 

страних композитора,уметничких дела 
инспирисаних фолклором народа и 

народности различитог садржаја,облика и 

расположења као и музичких прича. 
Посебну пажњу обратити на соло и хорску 
песму уз основне информације о делу и 

композитору дела.Ученике оспособити да  

препознају и упознају звук инструмента у 
примерима које слушају ,представити им 

изглед и могућности инструмента. 

-уочавање 
-начин музичког изражавања 
(врста композиције), 
Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове, 

именује,посматра,,комбинује 

, решава проблеме, 
илуструје, пева 

- анализира 
- усмерава 
- мотивише 
- подстицање 
иражавања 
ученика о слушаном 

делу. 

-монолошка 
-дијалошка 
-комбинована, 
-слушање аудио примера, 
-практичан рад 

Стварање музике 

a) Подстицање музичке креативности кроз 

импровизацију на доступним инструментима. 
Импровизовање дијалога на инструментима 

Орфовог инструментарија. 
Стварање дечјих песама. 
Импровизација покрета на одређену музику. 
Састављање мелодије од понуђених 

двотактних мотива 

-развијање способности за 

грађење мелодије 
-креативност-изражавање 
Усваја нова знања, 
дефинише појмове,именује, 
посматра, закључује,  
изводи, пише, пева  
(самостално , изражајно) 
истражује 

-усмерава 
-анализира-
/дискутује 
дефинише нове 

појмове, 
 

монолошка, 
дијалошка, 
Комбинована, 
игровне активности, 
практичан рад 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Музичка култура област Извођење музике    а) Извођење музике певањем 
-Народне песме Војводине-Шкрипи ђерам- , Поранила девојчица –Српски језик ;Географија ; 
-Народне песме с Косова и Метохије  –Српски језик ;Географија ;Историја ;Ликовна култура ; 
-Анђели певају-Српски језик ;Верска настава ; 
-У ливади под јасеном –Српски језик ;Биологија ; 
--Jinglebells-половина као јединица бројања (а ла бреве такт )-Енглески језик ;Математика ; 
-Чежња за пролећем-Волфанг Амадеус Моцарт-Српски језик ;Географија ;Билогија 
Музичка култура област Извођење музике    б)Извођење музике свирањем 
-На ранилу-Српски језик ;Историја 
-Ах,што волим-Јохан Себастијан Бах-Српски језик ;Биологија ;Грађанско васпитање ; 
-У ливади под јасеном-Српски језик ; 
ц)Основе музичке писмености 
-Синкопа ;- Јелено девојко-Српски језик ;Математика 
-Половина као јединица бројања (а ла бреве такт) ;-Jinglebells-Енглески језик ;Математика ; 
-Ритмичке вежбе-Математика ; 
-Динамика ( тихо ,гласно ) динамичке ознаке-Ликовна култура 
-7/8 такт кроз песму –Из бање иде –Српски језик ;Математика ;Географија  
2.Област-Слушање музике 
-Друга руковет-Стеван Стојановић Мокрањац-Српски језик ;Историја ;Географија 
-Шеста руковет –Стеван Стојановић Мокрањац-Српски језик ;Историја Географија < 
-Зима-Антонио Вивалди-Ликовна култура ;Биологија ;Географија ; 
-Пета симфонија-Лудвиг ван Бетовен-Географија ;Историја ;Ликовна култура ; 
-Половецке игре из опере Кнез Игор –Александар Бородин-Географија ;Историја ;Ликовнакултура 
-Марш на Дрину-Станислав Бинички-Српски језик ;Историја ;Географија ; 
-Муха и комарац-Милоје Милојевић-Ликовна култура ; 
-Феликс Бартолди Менделсон-Концерт за виолину и оркестар е-мол-Ликовна култура , 
-Ружица у гају-Франц Шуберт-Немачки језик ;Географија ; 
3.Област-Стварање музике 
-Састављање мелодије на задати текст-Српски језик ;Биологија 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 
Препознавање дела из обрађеног градива, петнаестоминутне провере, ритмиске куцање 
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СЕДМИ РАЗРЕД 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

1.Упознавање 

различитих  
епоха и  
извођење музике 

Праисторија, 
Античка епоха, 
Средњи век, 
Ренесанса, 
Барок, 
Класицизам, 
Музика на тлу Србије 

-Уочава различитост епоха; 
-Анализира дела композитора 
-Креативност 

- наводи 
- комуницира 
- дискутује 
-објашњава 

Монолошка, 
дијалошка, 
комбинована, 
демонстративна 
аудитивна, 
 

2.Основи музичке 
писмености 

Обнављање и обрада нових појмова 

из музичке писмености:мелодијски 
мол , акорди на главним 

ступњевима) 
каденца, 
мешовити тактови 

-закључивање 
-размишљање 
-активно учешће у 

комуникацији 

- анализира 
- усмерава 
- мотивише 
- подстицање 
Изражавања 
ученика о слушаном 

делу. 

-монолошка 
-дијалошка 
Демонстративна, 
Комбинована, 
Игровне активности, 
 

Стварање музике 

a) Креирање пратње за песме 

,стихова ритмичким и звучним 
ефектима , користећи различите 

изворе звука.Креирање покрета уз 

музику коју певају или слушају 
ученици.Смишљање музичких 

питања и одговора , ритмичка 

допуњалка , мелодијска допуњалка  
са потписаним текстом ,састављање 

мелодије од понуђених двотактних 

мотива.Импровизација дијалога на 

инструментима Орфовог 
инструментарија, 
Стварање дечјих песама 

-развијање способности за 

грађење мелодије 
-креативност 
-изражавање 
Усваја нова  
знања, 
дефинише нове 

појмове,именује, 
посматра,  
закључује,  
изводи,  
пише, пева  
(самостално , изражајно ). 

-усмерава 
-анализира-/дискутује 

Монолошка, 
Дијалошка, 
Комбинована, 
Игровне активности, 
Практичан рад 
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КОРЕЛАЦИЈА САДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

 
Оласт-Упознавање музике различитих епоха- 
-Порекло и улога музике у првобитном друштву-Музика у праисторији-корелација са следећим наставним предметима -Историја (епохе ) ;Географија 

(држава , народи ,)  
Српски језик (текстови песама), 
-Музика Старог века 
 
-Музика првих цивилизација-Месопотамија,Египат , Индија и Кина-Историја ,Географија;Српски језик 
-Музика Средњег века-Источно православно црквено певање-Историја;Географија ;Верска настава 
Западноевропско римокатоличко црквено певање-Историја ,Географија ; 
-Музика ренесансе-Српски језик ;Историја ;географија ;Ликовна култура 
-Музика барока-Историја ;Географија  
Област-Слушање музике 
Светосавски тропар-С.Ст.Мокрањац-Верска настава ,Историја ;Српски језик 
Божићни тропар-И.Барачки-Верска настава ,Историја 
Коледарска,додолска,краљичка,лазаричка песма-Српски језик ;Историја 
Шеста симфонија –Л.ван Бетовен-Историја ;Географија ,Ликовна култура 
Област-Стварање музике 
-Импровизација мелодије на задати текст-Српски ј 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 

-извођење хора, одговарање, активност на часу, петаестоминутна провера. 
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ОСМИ РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА 
За ученике За наставнике 

1.Упознавање музике 

различитих епоха и извођење 
музике 
 

Примењивати стечена знања о 

музици различитих епоха кроз 

музичке примере 

-Уочава различитост епоха и жанрова 
-Анализира дела композитора 
-Креативност 
-Активно -Слушање 
Повезивање претходних знања са новим 
-активно музицирање 

- наводи 
- комуницира 
- дискутује 
-објашњава 

монолошка, 
дијалошка, 
комбинована, 
демонстративна 
аудитивна, 
 

2.Основи музичке писмености 

Обнављање и обрада нових 

појмова из музичке 
писмености:мелодијски мол , 

акорди на главним ступњевима) 
каденца, 
мешовити тактови 

-закључивање 
-размишљање 
-активно учешће у комуникацији 

- анализира 
- усмерава 
- мотивише 
- подстицање 
изражавања 
ученика о 

слушаном делу. 

-монолошка 
-дијалошка 
демонстративна, 
комбинована, 
игровне активности, 
 

Стварање музике 

a) Креирање пратње за песме 

,стихова ритмичким и звучним 

ефектима , користећи различите 

изворе звука.Креирање покрета 

уз музику коју певају или 

слушају ученици.Смишљање 

музичких питања и одговора , 

ритмичка допуњалка , 
мелодијска допуњалка  са 

потписаним текстом 

,састављање мелодије од 

понуђених двотактних 

мотива.Импровизација дијалога 

на инструментима Орфовог 

инструментарија, 
Стварање дечјих песама 

-развијање способности за грађење мелодије 
-креативност 
-изражавање 
Усваја нова  
знања, 
дефинише нове појмове,именује, 
посматра,  
закључује,  
изводи,  
пише, пева  
(самостално , изражајно ). 

-усмерава 
-анализира-
/дискутује 

Монолошка, 
Дијалошка, 
Комбинована, 
Игровне активности, 
Практичан рад 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Област-Упознавање музике различитих епоха- 
-Музика романтизма-националне школе , програмска музика , солистичко музицирање , симфонијски оркестар , концерт , опера-Историја ;Српски језик ;Географија 

;Ликовна култура 
-Опера и балет романтичара-Српски језик ;Историја ;Географија 
-Музика импресионизма-Импресија-Ликовна култура ;Српски језик , Историја ;Географија 
-Музика 20.века (научна и технолошка достигнућа ,компјутерска технологија ,атонална музика ,експресија )-Ликовна култура ;Српски језик ,Информатика ,Историја  
Област-Стварање музике 
-Импровизација мелодије на задати текст-Српски језик 
Област-слушање музке 
 
-Хор Јевреја из опере Набуко-Српски језик ;Ликовна култура ;Географија 
-Морис Равел-Болеро-Српски језик ;Ликовна култура ;Географија 
Клод Дебиси-Море-Ликовна култура  
Област-извођење музике-певањем и свирањем 
-Што се боре мисли моје (Корнелије Станковић )-Српски језик ;Историја 
-Тихо ноћи ,варошка ,текст Јован Јовановић Змај-Српски језик 
-Ој,јесенске дуге ноћи ,текст Бранко Радичевић-Српски језик 
-Хор Јевреја из опере Набуко-Ђузепе Верди-Српски језик ;Географија ,Историја 
-Креће се лађа француска-Историја ;Географија ,Српски језик 
-Ој,Србијо-Српски језик ,Историја 
-Тамо далеко-Српски језик ;Историја ;Географија 
-Yesterday –Џон Ленон/Пол Макартни-Енглески језик 
-Allmyloving-Џон Ленон/Пол Макартни-Енглески језик 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 
-Да би се остварио процес праћења и вредновања ученика и степена постигнућа ,неопходно је да наставник претходно упозна и идентификује музичке способности сваког 

ученика.Оцењивање се мора спроводити организовано.Оно треба да обухвати и прати посебан развој ученика , његов рад ,залагање ,интересовање , став ,умешност 

,креативност .Смисао оцењивања у настави музичке културе не треба да буде искључиво везан за оцену музичких способности ,мада  њих треба истаћи ,већ у функцији 

награде за залагање ,интересовање ,љубав према музици .Оцену треба користити као средство мотивације:оно треба ученике да мотивише на музичке активности и на 

бављење музиком . 
Иницијална провера ученика у 5 .,6. ,7 .и 8 . разреду .Оцењивање се изводи усменим путем ,извођењем музике –певањем и свирањем ,препознавањем слушаних примера 

,стварањем музике-све у складу са Стандардима музичке културе. 
-Домаћи писмени задаци , контолни задаци  и сл.се не задају у ни једном разреду за овај предмет. 

 

 
 

 



131 
 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 
Циљ наставе ликовне културе је да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и 

карактером овог наставног предмета. 
Задаци: 
-развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената: линија, облика, боја; 
-стварање услова  да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средстава и да упознају њихова вијуелна својства; 
- развој способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажаних информација као основе за увођење у визуелно мишљење; 
-развијање осетљивости за ликовне вредности , које се стичу у настави, а примењије у раду и животи; 
-развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање; 
-подстицање интересовања и стварање потреба код ученика за посећивање музеја, иложби, коа и за чување културних добара и естетског изгледа у којем 

ученик живи и ради; 
-стварање услова да се упознавањем ликовне уметности боље разумевању природне законитости и дружтвене појаве;  
-омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим у делима различитим подручјима уметности;  
-развијање способности за препознавање основних својства традиционалне, модерне и савремене уметности.  

ПЕТИ  РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
Слободно ритмичко компоновање Ритам линија,боја, облика, мрља... перцепција-кроз разговор и 

дескусију развијају опажање ритма, 
линија и облика и природним и 
вештачким матерјалима, 
аперцепција-примена 

усмеравање активности на 
самостални рад са наглашавањем 
индивидуалношћу ученика 

Демостративна, 
интерактивна,истраживачка и игра 

Линија Својство и врста линија као ивица 
тела, линија у природи, линија као 
ивица тродимензионалног тела, 
линија вежбања, линија естетске 
анализе 

Кроз разговор и дискусију 
развијају опажање ритма, линија и 
облика у природним и вештачким 
материјалима и комбиновање 
ликовних техника цртачке, 
сликарске и вајарске 

усмеравање на самосталном раду са 
наглашеном индивидуалношћу, 
естетска анализа и самовредновање 
кроз разговор, поређење и 
дискусију 

Дојалошко-демостративна, 
илустративна 

Облик Карактеристике, врсте, 

тродимензионални, груписање, 
величина. Облика и међусобни 
однос величина 

Перцепција дефинисања и усвајање 

путем разговора, дискусије 
практичног вежбања 

усмеравање активности на 

самостални рад са наглашавањем 
индивидуалношћу ученика 

Демостративна, 

интерактивна,истраживачка и игра 

Орномент Ритмичност, симетричност, 
прецитност 

Слика, ваја, изрезује, сецка, 
комбинује, креира, сазнаје, 
украшава примењује 

Усмерава, ојвашњава, оцењује, 
мотивише,припрема се, разговара, 
организује, анализира 

Дојалошко-демостративна, 
илустративна 

Светлински објекти и колеж колаж 
Визуелно споразумевање Визуелно споразумавање вежбања 
Обликовање и преобликовање 
употребних предмета 

Разни мареријали 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Област Линија са облашћу - Графичка комуникација, техничко и информатичко образовање,Област , Облик са облашћу - Графичка комуникација, техничко 
и информатичко образовање, Област Пбликовање и преобликовање употревних предмета са облашћу Материјали и технилогија Техничко и информатичко 

образовање. 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 

-активност на часу, сарадња,залагање, интересовање, њихов рад.  

 
ШЕСТИ РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
Слободно ритмичкоизражавање 

бојених миља, линија, облика, 

светлина и волумена 

Бојеним мрљама, линијама, светлинама, 

облицима и волуменима, вежбање, 

анализа 

Перцепција кроз разговор и 

дискусију (посматрање, 

уочавање, описивање) 

Планира, подстиче, 

осмишљава, усмерава, 

прати, оцењује, мотивише, 

разговара, анализира, 

припрема се, организује 

Дијалог о моделима из природе, 

дијалошка 

Визуелно споразумевање вежбања Користи различите технике дијалошка 
Текстуре Текстуалне и тактилне вредности 

површине и облика: матетијала, 

својства и рсте текстуре 

Опажа, повезује, црта 

различитим технике 
Дијалошка, илустративна, 

Светлина Тонске разлике, светло, тамно, степен 

светлине и затамљености, градација 

светлости, илузија заобљености и 

пластичност волумена 

Опажа, повезује, црта 

различитим технике 
Дијалог о моделима из природе, 

дијалошка 

Боја Хроматски (основне и изведене) и 

ахроматски скуп, топле и хладне, 

комплементарне, контраст тоналитета, 
слојевито сликање, вежбање 

Опажа, повезује, црта 

различитим технике 
Дијалог о моделима из природе, 

дијалошка 

Свет уобразује у делима 

ликовне уметности 
У делима ликовне уметности (снови, 

бајке) 
Опажа, повезује, црта 

различитим технике 
Дијалог о моделима из природе, 

дијалошка 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Област -Слободно ритмичкоизражавање бојених миља, линија, облика, светлина и волумена са облашћу Слушање музике из мизичке културе 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 

-активност на часу, сарадња,залагање, интересовање, њихов рад.  
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СЕДМИ РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
Арабеска Вежбање, естетске анализе Визуелна перцепција кроз 

разговор и дискусију- 
учење путем посматрања, 

уочавања и описивања. 

Планира,подстиче, 

осмишљава 
креира, усмерава, 

оцењује, анализира, 

организује, помаже, 

мотивише 
 
 
 
 
 

Демостративна, 

интерактивна, 

истраживачка и игра 

Пропорција Вежбање, естетске анализе Аперцепција –стварање 

путем примене 

експеримента и 

истраживање кроз 

комбонацију различитих 

ликовних техника 
Композиција и простор Равнотежа облика и масе у природу, равнотежа боја у 

природу, компоновања величина у простору, 

компоновање више ритмичкох целина различитог 

значења у простору, понављање и спепеновање облика 

у простору, контраст светлине површина и облика у 

простору, сродност ликовних вредности у простору, 

композиција и простор вежбања и естетске анализе 

Перцепција кроз разговор 
и дискусија учење путем 

посматрања, уочавања и 

описивања 

Обједињавање покрета, игре и 

звука 
Груписања и преплитања различитих врста опажаја, 

обједињавања покрета игре и звука, естеткка ан ализа 
Аперцепција –стварање 

путем примене 

експеримента и 

истраживање кроз 

комбонацију различитих 

ликовних техника 
Фотографија Улога, развој и различитост визуелних уметности Перцепција кроз разговор 

и дискусија учење путем 
посматрања, уочавања и 

описивања 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Област Арабека са облашћу Увод са Историјом 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 

-активност на часу, сарадња,залагање, интересовање, њихов рад. 
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ОСМИ РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ 

РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
Слободно компоновање Акционо сликање, непосредно преношење 

динамичког тока мисли у одређеном временском 

интервалу, ритмичко-хармонијска композиција 

чистог односа боје и форме, систем низања скупова 

тачака, линија, боја, облика волумена према 

одређеној шеми 

Визуелна перцепција кроз 

разговор и дискусију- 
учење путем посматрања, 

уочавања и описивања. 

Планира,подстиче, 

осмишљава 
креира, усмерава, 

оцењује, анализира, 

организује, помаже, 

мотивише 
 
 
 
 
 

Демостративна, 

интерактивна, 

истраживачка и игра 

Визуелна метафорика и 

споразумевање 
Амблем, симбол, знак,персонификација, алегорија, 

хералдика, боја, облик као симбол, пиктограми, 

визуелна метафорика 

Аперцепција –стварање 

путем примене 

експеримента и 

истраживање кроз 
комбонацију различитих 

ликовних техника 
Контраст јединство и 

доминанта у простору 
Контраст као средство ликовног израза, јединство као 

основна вредност композиције, статично и 

динамично јединство, јединство и равнотежа, 

јединство израза, сродност ликовних вредности 

доминантна као услов повезивања разнородних 

елемената, контраст 

Перцепција кроз разговор и 

дискусија учење путем 

посматрања, уочавања и 

описивања 

Слободна  контраст и 

фантастика 
Реални облици у нереалним односима, слободно 

компоновање и фантастика 
Перцепција кроз разговор и 

дискусија учење путем 

посматрања, уочавања и 

описивања 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Област Визуелна метафорика и споразумевање са облашћу Свет у другој половини 19в. и почетак 20в.са Историјом 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 

-активност на часу, сарадња,залагање, интересовање, њихов рад. 
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ИСТОРИЈА 
 

Циљје културни напредак и хуманистички развој ученика.Циљ наставе историје је и да допринесе разумевању историјског простора и времена, историјских 

процеса и токова, као и развијању националног, европског и светског индентитета и духа толеранције код ученикa. 
Задацинаставе историјасу да ученици, уочавајући узрочно – последичне везе, разумеју историјске процесе и токове, улогу истакнутих  личности  које су 

одредиле развој људског друштва, и да познају националну и општу историју  ( политичку, економску, друштвену, културну...), као и историју суседних 

народа и држава. 

ПЕТИ РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕ

МА САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

 
 
Увод 
 

- Прошлост; 
- Време; 
- Историја, 

наука о 
прошлости; 

Активно слуша,наводи, описује, препознаје, 
разликује, понавља,именује, дефинише, закључује, 

проналази, активно разговара 
дискутује и излаже, 
самостално се служи  историјском картом и литературом, 
активно учествује у раду групе,рад у пару, анализира слике, 

табеле, 
графиконе,историјске изворе,  примењује стечена знања. 

Организује наставни процес; 
Усклађује циљеве са оним што жели да 

постигне са ученицима;Планира 

садржаје, средства, методе и облике 
рада; Повезује историјска знања са 

сродним предметима 

корелација;Предлаже;Подстиче; 

Мотивише ученике;Обавештава; 

Монолошка,Дијалошка,  
Демонстративна, 

Илустративна,  
Рад на тексту, 
Практични рад, 
Игровне активности, 
Истраживачки рад 
ученика 

Праисторија 
 

- Основне 

одлике 

праисторије; 

Активно слуша,наводи, описује, препознаје,разликује, 

понавља,именује, дефинише, закључује, проналази, активно 

разговарадискутује и излаже,самостално се служи  

историјском картом и литературом,активно учествује у раду 
групе,рад у пару, анализира слике, 

табеле,графиконе,историјске изворе,  примењује стечена 

знања. 

Дели ученике у мање групе; Дефинише 

задатке за сваку групу; Омогућује 

примену стечених вештина;Даје 

примерене повратне 

информације;Одговара на ученичка 

питања; Предлаже;Подстиче; 

Мотивише ученике;Обавештава; 

Монолошка,Дијалошка,  
Демонстративна, 

Илустративна,  
Рад на тексту, 
Практични рад, 
Игровне активности, 
Истраживачки рад 
ученика 

 

Стари век 

 
-Стари исток; 
- Стара Грчка; 
- Стари Рим; 

Активно слуша,наводи, описује, препознаје, 
разликује, понавља,именује, дефинише, закључује, 
проналази, активно разговара 
дискутује и излаже,самостално се служи  историјском 

картом и литературом,активно учествује у раду групе,рад у 

пару, анализира слике, табеле, 
графиконе,историјске изворе,  примењује стечена знања. 

Помаже ученику да организује своја 

размишљања;Прати ток рада ученика и 
подржава их у рад ;Анализира и 

процењује рад ученика и оцењује 

њихово постигнуће;Процењује 

Одговара на ученичка питања; 

Предлаже; 
Подстиче; Мотивише ученике; 
 

Монолошка, 
Дијалошка,  
Демонстративна, 

Илустративна,  
Рад на тексту, 
Практични рад, 
Игровне активности, 
Истраживачки рад уч. 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Тема Наставни садржаји у 

оквиру теме Хоризонтална корелација Вертикална корелација 
 
 
Увод 
 

 
 Прошлост; Време; 
Историја, наука о 

прошлости; 

 -Временске одреднице-дан,седмица,месец,година; 
(Свет око нас-2. раз.) 
- Трагови прошлости; (Природа и друштво-4.раз.) 
- Временска лента;    (Природа и друштво-4.раз.) 

Праисторија 
 

Основне одлике 

праисторије; 
-Рачунање времена;(Историја – 5.раз.) -Праисторија(Музичка култура-7.раз.) 

-Источна Африка;(Географија-7.раз.) 
 

Стари век 

Стари исток;Стара 

Грчка;Стари Рим; 
 

-Историјски извори(Историја-5.раз.) 
-Стилови у архитектури;(Лик. кул-5.раз.) 
-Тема: Картографија(Географија-5.раз.) 
-Грчки митови;(Српски језик-5.раз.) 

-Античка епоха(Музичка култура-7.раз.) 
-Држава;(Грађанско васпитање-7.раз.) 
-Рођење Христа(Верска настава-6.раз.) 
-Старохришћанска уметност;(Ликовна култура-6.раз.) 
-Република Грчка и Република Италија(Географија-6.р.) 
Југозападна Азија;(Географија-7.раз.) 

 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 
-  Иницијално скенирање;-  Усмено испитивање; - Рад на тексту ( изворима,графикони, табеле);-  Домаћи задаци; - Ученички радови; 
 - Активност на часу ( разговори, дискусије);- Контролне вежбе;- Петнаестоминутне провере знања; - Игровне активности ( асоцијације, квизови). 
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ШЕСТИ  РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМ

А САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

Увод -Основне одлике средњег 
века;- Основни историјски 

извори за историју средњег 
века 
 
 

Активно слуша,наводи,  описује, препознаје, 
разликује, понавља,именује, дефинише, 

закључује, проналази, активно разговара 
дискутује и излаже,самостално се служи  
историјском картом и литературом,активно 
учествује у раду групе,рад у пару, анализира 
слике, табеле,графиконе,историјске изворе,  
примењује стечена знања. 
 

Повезује историјска знања са сродним предметима – 
корелација; 
Предлаже;Подстиче; Мотивише 
ученике;Обавештава;Дели ученике у мање групе; 
Дефинише задатке за сваку групу; Омогућује примену 
стечених вештина;Даје примерене повратне 
информације;Одговара на ученичка питања;Помаже 
ученику да организује своја размишљања;Прати ток 
рада ученика и подржава их у раду Анализира и 
процењује рад ученика и оцењује њихово 

постигнуће;Процењује сопствени рад 

Монолошка, 
Дијалошка,  
Демонстративна 
Илустративна,  
Рад на тексту, 
Практични рад, 
Игровне активности, 
Истраживачки рад 
ученика 

Европа и 
Средоземље у 
раном средњем 
веку 

 
 

-Векика сеоба народа и 
Франачка држава 
- Хришћанска црква; 
-Византија до 12.века ; 
-Исламски свет у раном 
средњем веку; 
-Настанак феудалног друштва. 

Активно слуша,наводи,  описује, препознаје, 
разликује, понавља,именује, дефинише, 
закључује, проналази, активно разговара 
дискутује и излаже,самостално се служи  
историјском картом и литературом,активно 
учествује у раду групе,рад у пару, анализира 
слике, табеле,графиконе,историјске изворе,  

примењује стечена знања. 
 

Повезује историјска знања са сродним предметима – 
корелација; 
Предлаже;Подстиче; Мотивише 
ученике;Обавештава;Дели ученике у мање групе; 
Дефинише задатке за сваку групу; Омогућује примену 
стечених вештина;Даје примерене повратне 
информације;Одговара на ученичка питања;Помаже 

ученику да организује своја размишљања;Прати ток 
рада ученика и подржава их у раду Анализира и 
процењује рад ученика и оцењује њихово 
постигнуће;Процењује сопствени рад 

Монолошка, 
Дијалошка,  
Демонстративна 
Илустративна,  
Рад на тексту, 
Практични рад, 
Игровне активности, 
Истраживачки рад 
ученика 

Срби и њихово 
окружење у 
раном средњем 

веку 
 
 
 
 

-Словени и њихово 
досељавање на Балканско 
полуострво; 
-Јужни Словени према 
староседеоцима и суседима;-
Срби од 7. до 12. века;-
Покрштавање Срба и других 
Јужних Словена и њихова 
култура. 

Активно слуша,наводи,  описује, препознаје, 
разликује, понавља,именује, дефинише, 
закључује, проналази, активно разговара 
дискутује и излаже,самостално се служи  
историјском картом и литературом,активно 
учествује у раду групе,рад у пару, анализира 
слике, табеле,графиконе,историјске изворе,  
примењује стечена знања. 

Повезује историјска знања са сродним предметима – 
корелација; 
Предлаже;Подстиче; Мотивише 

ученике;Обавештава;Дели ученике у мање групе; 
Дефинише задатке за сваку групу; Омогућује примену 
стечених вештина;Даје примерене повратне 
информације;Одговара на ученичка питања;Помаже 
ученику да организује своја размишљања;Прати ток 
рада ученика и подржава их у раду Анализира и 
процењује рад ученика и оцењује њихово 
постигнуће;Процењује сопствени рад 

Монолошка, 
Дијалошка,  
Демонстративна 

Илустративна,  
Рад на тексту, 
Практични рад, 
Игровне активности, 
Истраживачки рад 
ученика 

Европа у 
позном 
средњем веку 
 
 
 

- Развој и структура 
феудалног друштва; 
- Крсташки ратови; 
- Постанак и развој 
средњовековних градова; 
-Свакодневни живот у 
средњем веку; 
- Опште одлике 

средњовековне културе. 

Активно слуша,наводи,  описује, 
препознаје,разликује, понавља,именује, 
дефинише, закључује, проналази, активно 
разговарадискутује и излаже,самостално се 
служи  историјском картом и 
литературом,активно учествује у раду групе,рад 
у пару, анализира слике, 
табеле,графиконе,историјске изворе,  

примењује стечена знања. 
 

Повезује историјска знања са сродним предметима – 
корелација; Предлаже ;Подстиче; Мотивише ученике; 
Обавештава; Дели ученике у мање групе; Дефинише 
задатке за сваку групу; Омогућује примену стечених 
вештина;Даје примерене повратне 
информације;Одговара на ученичка питања ;Помаже 
ученику да организује своја размишљања;Прати ток 
рада ученика и подржава их у раду Анализира и 

процењује рад ученика и оцењује њихово постигнуће; 
Процењује сопствени рад 

Монолошка, 
Дијалошка,  
Демонстративна 
Илустративна,  
Рад на тексту, 
Практични рад, 
Игровне активности, 
Истраживачки рад 
ученика 

Срби и њихово 
окружење у 

- Србија од 12. до почетка 13. 
века;-Успон српске државе у 

Активно слуша,наводи,  описује, 
препознаје,разликује, понавља,именује, 

Повезује историјска знања са сродним предметима – 
корелација;Предлаже;  Подстиче; Мотивише ученике; 

Монолошка, 
Дијалошка,  
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позном 
средњем веку 
 
 
 
 

13. и почетком 14. века;-
Српско царство; 
- Друштво у држави 

Немањића;-Крај српског 
царства;-Постанак и развој 
средњовековне босанске 
државе;-Средњовековна 
култура Срба. 

дефинише, закључује, проналази, активно 
разговарадискутује и излаже,самостално се 
служи  историјском картом и 

литературом,активно учествује у раду групе,рад 
у пару, анализира слике, 
табеле,графиконе,историјске изворе,  
примењује стечена знања. 
 

Обавештава;Дели ученике у мање групе; Дефинише 
задатке за сваку групу; Омогућује примену стечених 
вештина;Даје примерене повратне 

информације;Одговара на ученичка питања;Помаже 
ученику да организује своја размишљања;Прати ток 
рада ученика и подржава их у раду Анализира и 
процењује рад ученика и оцењује њихово 
постигнуће;Процењује сопствени рад 

Демонстративна 
Илустративна,  
Рад на тексту, 
Практични рад, 
Игровне активности, 
Истраживачки рад 
ученика 

Српске земље и 
њихово 

окружење у 
доба 
Османлиских 
освојања 
 

-Турци Османлије и њихова 
освајања на Балкану; 
-Моравска Србија; 
-Држава српских деспота и 
околне земље 

Активно слуша,наводи,  описује, препознаје, 
разликује, понавља,именује, дефинише, 

закључује, проналази, активно разговара 
дискутује и излаже,самостално се служи  
историјском картом и литературом,активно 
учествује у раду групе,рад у пару, анализира 
слике, табеле, 
графиконе,историјске изворе,  примењује 
стечена знања. 

Повезује историјска знања са сродним предметима – 
корелација;Предлаже; Подстиче; Мотивише ученике 

Обавештава; Дели ученике у мање групе; Дефинише 
задатке за сваку групу; Омогућује примену стечених 
вештина;Даје примерене повратне 
информације;Одговара на ученичка питања;Помаже 
ученику да организује своја размишљања;Прати ток 
рада ученика и подржава их у раду Анализира и 
процењује рад ученика и оцењује њихово 
постигнуће;Процењује сопствени рад 

Монолошка, 
Дијалошка,  
Демонстративна 
Илустративна,  
Рад на тексту, 
Практични рад, 
Игровне активности, 
Истраживачки рад 
ученика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Тема Наставни садржаји у оквиру теме Хоризонтална корелација Вертикална корелација 
Увод -Основне одлике средњег века; 

-Основни историјски извори за историју 

средњег век 

  
Историјски извори ;(Историја-5.раз.) 
Подела прошлости ;(Историја-5.раз.) 

Европа и 

Средоземље у 
раном средњем 

веку 
 
 

-Векика сеоба народа и Франачка 

државаХришћанска црква 
-Византија до 12.века ; 
-Исламски свет у раном средњем веку;-
Настанак феудалног друштва. 

Уметност у доба сеобе народа;(ЛК 6.раз.) 
Византијска уметност;(ЛК6.раз.) 
Символ вере;(ВН-6.раз.) 
Исламска уметност (ЛК-6.раз) 
Структура становништва Европе;(ГЕ-6.раз.) 

Картогрфија;(Географија-5.раз.) 
Варварске најезде и пад Западног римског 
царства;(Историја-5.раз.)Југозападна 

Азија(Географија-7.раз.)Турска;(Географија-
7.раз.)Настанак и ширење хришћанства;(ИС-
5.раз.)Римско царство;(Историја-5.раз.) 
Арабеска;(Ликовна култура-7.раз.) 

Срби и њихово 

окружење у раном 

-Словени и њихово досељавање на 

Балканско полуострво;-Јужни Словени 

Структура становништва Европе;(ГE-6.раз.) 
Византија до 12.века;(ИС.-6.раз.) 

Историја српског језика;(Српски језик-7.раз.) 
Старовлашко-рашка висија, Косовска и Метохијска 
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средњем веку 
 
 
 
 

према староседеоцима и суседима;-Срби 

од 7. до 12. века;-Покрштавање Срба и 

других Јужних Словена и њихова 

култура. 

Република Словенија, Република Македонија; 

Републике Чешка и Словачка; Република 

Хрватска; Република Бугарска; Република Црна 

Гора; Република Србија 
(Географија-6.раз.) 

котлина(Географија-8.раз.) 
 

Европа у позном 

средњем веку 
 
 
 

Развој и структура феудалног друштва;- 
Крсташки ратови; 
- Постанак и развој средњовековних 

градова;-Свакодневни живот у средњем 

веку;- Опште одлике средњовековне 
културе. 

Феудално друштво;(Историја-6.раз.) 
Франачка држава;(Историја-6.раз.) 
Република Француска; Уједињено 

Краљевство;Република Немачка; Руска 

федерација;(Географија-6.раз.) 
Исламски свет у раном средњем 
веку;ИС6.р.)Насеља;(Географија-6.раз.) 
Романика и готика;(Ликовна култура-6.раз.) 

Начин живота у средњем веку; 
(Природа и друштво-4.раз.) 
Југозападна Азија;(Географија-7.раз.) 
Средњи век;(Музичка култура-7.раз.) 
 

Срби и њихово 

окружење у 

позном средњем 

веку 
 
 
 
 

- Србија од 12. до почетка 13. века; 
-Успон српске државе у 13. и почетком 

14. века;-Српско царство;- Друштво у 

држави Немањића;-Крај српског царства;-
Постанак и развој средњовековне 

босанске државе; 
Средњовековна култура Срба 

Република Србија(Географија-6.раз.) 
Република Грчка;(Географија-6.раз.) 
Феудално друштво;(Историја-6.раз.) 
Свети Сава;(Верска настава-6.раз.) 
В.Илић-Свети Сава;(Српски језик-6.раз.) 
Српска уметност 12-13.века(ЛК-6.раз.) 
Република Босна и Херцеговина;(ГЕ-6.раз.) 
Химна Светом Сави;(МК6.раз.) 

Немањићи;(Природа и друштво-4.раз.) 
Епске народне песме старијих времена                 (о 

Немањићима);(Српски језик-5.раз.) 
Народна песма: Свети Сава;(СЈ-5.раз.) 
Свети Сава у књижевности;(СЈ-7.раз.) 
Теодосије: Житије Св.Саве;(СЈ-7.раз.) 
М.Ракић: Симонида(СЈ-7.раз.) 
Музика на тлу Србије (13-18.века);(МК-7.раз.) 

Српске земље и 

њихово окружење 
у доба 

Османлиских 

освојања 
 

-Турци Османлије и њихова освајања на 

Балкану;-Моравска Србија; 
-Држава српских деспота и околне земље 

Епске народне песме о Косовском боју; 
(СЈ-6.раз.)Епске народне песме о Марку 
Краљевоћу;(СЈ-6.раз.)Поствизантијска 

уметност(15-17.века);(ЛК-6.раз.)Република 

Црна Гора; Република Босна и 

Херцеговина;(Географија-6.раз.) 

Турска;(Географија-7.раз.) 
Епске народне песме старијих времена                 (о 
Мрњавчевићима);(Српски језик-5.раз.) 

В.Попа: Манасија;(Српски језик-7.раз.) 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 

-  Иницијално скенирање;-  Усмено испитивање; - Рад на тексту ( изворима,графикони, табеле);-  Домаћи задаци; - Ученички радови; 
 - Активност на часу ( разговори, дискусије);- Контролне вежбе;- Петнаестоминутне провере знања; - Игровне активности ( асоцијације, квизови). 
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СЕДМИ   РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕ

МА САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

 
Увод 
 
 

-Основне одлике новог  века; 
- Велика географска открића; 
-Градови у новом веку; 
-Хуманизам и ренесанса; 
-Реформација и 

противреформација; 
- Апсолутистичке монархије. 

Активно слуша,наводи,  описује, 

препознаје,разликује, понавља,именује, 

дефинише, закључује, проналази, 

активно разговараДискутује  и 

излаже,самостално се служи  

историјском картом и 

литературом,активно учествује у раду 

групе,рад у пару, анализира слике, 

табеле,графиконе,историјске изворе,  
примењује стечена знања. 
 

Повезује историјска знања са сродним 

предметима – корелација; 
Предлаже;Подстиче; Мотивише 

ученике;Обавештава;Дели ученике у мање 

групе; Дефинише задатке за сваку групу; 

Омогућује примену стечених вештина;Даје 

примерене повратне информације;Одговара 

на ученичка питања;Помаже ученику да 

организује своја размишљања;Прати ток 

рада ученика и подржава их у раду 

Анализира и процењује рад ученика и 
оцењује њихово постигнуће;Процењује 

сопствени рад 

Монолошка, 
Дијалошка,  
Демонстративна 

Илустративна,  
Рад на тексту, 
Практични рад, 
Игровне активности, 
Истраживачки рад 
ученика 

 
 
Српски народ 

под страним 

влашћу од 16. 

до 18.в 
 
 
 
 

-Турска освајања, држава и 

друштво од 16.до 18.века; 
-Положај Срба у Туском царству; 
-Српска православна црква; 
-Срби у ратовима Аустрије и 

Млетачке републике против 

Турске царевине; 
-Сеобе Срба; 
- Срби под хабзбуршком и 

млетачком влашћу; 
-Почеци грађанске класе код 

Срба. 

Активно слуша,наводи,  описује, 

препознаје,разликује, понавља,именује, 

дефинише, закључује, проналази, 

активно разговарадискутује и 

излаже,самостално се служи  

историјском картом и 

литературом,активно учествује у раду 

групе,рад у пару, анализира слике, 

табеле,графиконе,историјске изворе,  

примењује стечена знања. 
 

Повезује историјска знања са сродним 

предметима – корелација; 
Предлаже;Подстиче; Мотивише 

ученике;Обавештава;Дели ученике у мање 

групе; Дефинише задатке за сваку групу; 

Омогућује примену стечених вештина;Даје 

примерене повратне информације;Одговара 

на ученичка питања;Помаже ученику да 

организује своја размишљања;Прати ток 

рада ученика и подржава их у раду 
Анализира и процењује рад ученика и 

оцењује њихово постигнуће;Процењује 

сопствени рад 

Монолошка, 
Дијалошка,  
Демонстративна 

Илустративна,  
Рад на тексту, 
Практични рад, 
Игровне активности, 
Истраживачки рад 
ученика 

 
 
Доба 

револуције 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Индустријска револуција; 
-Политичке револуције; 
-Француска револуција; 
-Наполеоноводоба; 
-Револуција 1848/1849.године; 
- Уједињење Италије и Немачке; 
-Грађански рат у САД; 
-Велике силе, Источно питање и 

балкански народи. 

Активно слуша,наводи,  описује, 

препознаје,разликује, понавља,именује, 

дефинише, закључује, проналази, 

активно разговарадискутује и 

излаже,самостално се служи  

историјском картом и 

литературом,активно учествује у раду 

групе,рад у пару, анализира слике, 

табеле,графиконе,историјске изворе,  

примењује стечена знања. 
 

Повезује историјска знања са сродним 

предметима – корелација; 
Предлаже;Подстиче; Мотивише 

ученике;Обавештава;Дели ученике у мање 

групе; Дефинише задатке за сваку групу; 

Омогућује примену стечених вештина;Даје 

примерене повратне информације;Одговара 

на ученичка питања;Помаже ученику да 

организује своја размишљања;Прати ток 

рада ученика и подржава их у раду 
Анализира и процењује рад ученика и 

оцењује њихово постигнуће;Процењује 

сопствени рад 

Монолошка, 
Дијалошка,  
Демонстративна 

Илустративна,  
Рад на тексту, 
Практични рад, 
Игровне активности, 
Истраживачки рад 
ученика 

 - Српска револуција 1804-1835; Активно слуша,наводи,  описује, Повезује историјска знања са сродним Монолошка, 
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Нововековне 
Српске државе 

Србија и Црна 

Гора 
 
 

- Први српски устанак; 
- Други српски устанак; 
- Прва влада Милоша и Михаила 

Обреновића; 
-Уставобраните-љски режим 

1842-1852; 
- Друга владавина Милоша и 

Михаила Обреновића; 
-Србија на путу ка независности 
1868-1878; 
-Црна Гора; 

препознаје,разликује, понавља,именује, 

дефинише, закључује, проналази, 

активно разговарадискутује и 

излаже,самостално се служи  

историјском картом и 

литературом,активно учествује у раду 

групе,рад у пару, анализира слике, 

табеле,графиконе,историјске изворе,  

примењује стечена знања. 
 

предметима – корелација; 
Предлаже;Подстиче; Мотивише 

ученике;Обавештава;Дели ученике у мање 

групе; Дефинише задатке за сваку групу; 

Омогућује примену стечених вештина;Даје 

примерене повратне информације;Одговара 

на ученичка питања;Помаже ученику да 

организује своја размишљања;Прати ток 

рада ученика и подржава их у раду 
Анализира и процењује рад ученика и 

оцењује њихово постигнуће;Процењује 

сопствени рад 

Дијалошка,  
Демонстративна 

Илустративна,  
Рад на тексту, 
Практични рад, 
Игровне активности, 
Истраживачки рад 
ученика 

Српски народ 

под влашћу 

страном до 

краја 18.в до 

70-тих година 

19.в 
 

 
 
- Срби под хабзбуршком влашћу; 
- Положај Срба у Турској 

Активно слуша,наводи,  описује, 

препознаје,разликује, понавља,именује, 

дефинише, закључује, проналази, 

активно разговарадискутује и 

излаже,самостално се служи  

историјском картом и 

литературом,активно учествује у раду 

групе,рад у пару, анализира слике, 

табеле,графиконе,историјске изворе,  
примењује стечена знања. 
 

Повезује историјска знања са сродним 

предметима – корелација; 
Предлаже;Подстиче; Мотивише 

ученике;Обавештава;Дели ученике у мање 

групе; Дефинише задатке за сваку групу; 

Омогућује примену стечених вештина;Даје 

примерене повратне информације;Одговара 

на ученичка питања;Помаже ученику да 

организује своја размишљања;Прати ток 
рада ученика и подржава их у раду 

Анализира и процењује рад ученика и 

оцењује њихово постигнуће;Процењује 

сопствени рад 

Монолошка, 
Дијалошка,  
Демонстративна 

Илустративна,  
Рад на тексту, 
Практични рад, 
Игровне активности, 
Истраживачки рад 
ученика 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Тема Наставни садржаји у оквиру теме Хоризонтална корелација Вертикална корелација 

 
Увод 
 
 

-Основне одлике новог  века; 
- Велика географска открића; 
-Градови у новом веку; 
-Хуманизам и ренесанса; 
-Реформација и противреформација; 
- Апсолутистичке монархије. 

Основни подаци о континенту-Америка; 
Основни подаци о континенту- Азија; 
Основни подаци о континенту- Африка; 
(Географија-7.раз.) 
Ренесанса (Музичка култура-7.раз.) 
Власт;(Грађанско васпитање-7.раз.) 
 

Историјски извори ;(Историја-5.раз.) 
Подела прошлости ;(Историја-5.раз.) 
Ренесанса у Италији;(Ликовна култура-6.раз.) 
Постанак и развој средњовековних градова; 
(Историја-6.раз.)Насеља,(Географија-6.раз.) 
Ф.Петрарка- Канцонијер,В.Шекспир –Ромео и Јулија;(Српски 
језик-8.раз.)Европске монархије у средњем веку;(ИС-6.раз.) 

 
 
Српски народ под 

страним влашћу од 
16. до 18.в 
 
 
 
 

-Турска освајања, држава и друштво 
од 16.до 18.века; 
-Положај Срба у Туском царству;-
Српска православна црква;-Срби у 
ратовима Аустрије и Млетачке 
републике против Турске царевине;-
Сеобе Срба;- Срби под хабзбуршком и 
млетачком влашћу;-Почеци грађанске 
класе код Срба. 

Југозападна Азија – Турска(ГЕ-7.раз.) 
Барок ,(Музичка култура-7.раз.) 
Барок(Ликовна култура – 7.раз.) 
С.Митров Љубиша – Кањош Мацедоновић 
(Српски језик – 7. раз.)Музика на тлу Србије 17-
18.век;(МК- 7. раз.)Епске песме о хајдуцима и 
ускоцима;(Спски језик – 7.раз.) 
Ј. Веселиновић – Хајдук Станко; 
(Српски језик – 7.раз.)Доситеј Обрадовић:Живот и 
прикљученије(Српски језик – 7.раз.) 

Турци Османлије и њихова освајања на Балкану; 
(Историја- 6.раз.) 
Држава српских деспота;(Историја- 6.раз.) 
Сеоба Срба крејем 15.века;(Историја- 6.раз.) 
Самосталност српске цркве;(Историја- 6.раз.) 
М.Црњански – Сеобе;(Српски језик-8.раз.) 

 
 
Доба револуције 
 
 
 
 
 

-Индустријска револуција; 
-Политичке револуције; 
-Француска револуција; 
-Наполеоноводоба; 
-Револуција 1848/1849.године; 
- Уједињење Италије и Немачке;-
Грађански рат у САД; 
-Велике силе, Источно питање и 
балкански народи 

Сједињене Америчке Државе;(ГЕ-7.раз.) 
 Велика географска открића;(ИС-7.раз.) 
Америчка револуција,(ИС-7.раз.) 
Хуманизам и ренесанса,(ИС-7.раз.) 
Турска освајања, држава, друштво од 16. до 18. 
века;(Историја-7.раз.) 
 

Привредна богаства и привреда Европе;(ГЕ – 6.р.) 
Република Француска;(Географија-6.раз.) 
Француска и Енглеска у средњем веку;(ИС -6.раз.) 
Свето римско-немачко царство;(ИС -6.раз.) 
 

 
 
Нововековне 
Српске државе 
Србија и Црна Гора 
 
 

- Српска револуција 1804-1835; 
- Први српски устанак; 
- Други српски устанак; 
- Прва влада Милоша и Михаила 
Обреновића;-Уставобранитељски 
режим 1842-1852;- Друга владавина 
Милоша и Михаила Обреновића; 
-Србија на путу ка независности 1868-
1878;-Црна Гора: 

Положај Срба под турском влашћу,(ИС-7.р.) 
Ј. Веселиновић – Хајдук Станко;(СЈ – 7.раз.) 
Велике силе, Источно питање и балкански 
народи(Историја- 7.раз.) 
Владичанство;(Историја -7.раз.) 

Прошлпст српског народа;(ПИД – 4.раз.) 
Почетак буне на дахије;(Српски језик -8.раз.) 
Прота Матеја Ненадовић – Мемоари; 
(Српски језик -8.раз.)В.С.Караџић – Житије Ајдук Вељка 
Петровић;(Српски језик -5.раз.) 
Народне песме новијег времена; 
(Српски језик -8.раз.)В.С.Караџић: Српски рјечник; 
(Српски језик -8.раз.)Зета(Историја- 6.раз.) 
П.Петровић Његош:Горски вјенац; 
(Српски језик -8.раз.) 

Српски народ под 
влашћу страном до 
краја 18.в до 70-тих 
година 19.в 

- Срби под хабзбуршком влашћу; 
- Положај Срба у Турској 

Тема: Српски народ под страном влашћу од 16. до 18. 
века;(Историја – 7. раз.) 
С.М. Љубиша – Кањош Мацедоновић 
(Српски језик – 7. раз.) 

Сима Матавуљ: Пилипенда; 
(Српски јези –8. раз.) 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 
-  Иницијално скенирање; -  Усмено испитивање; - Рад на тексту ( изворима,графикони, табеле); -  Домаћи задаци;- Ученички радови;  
- Активност на часу ( разговори, дискусије); - Контролне вежбе; - Петнаестоминутне провере знања; - Семинарски радови; - Power point- презентације; 
 - Игровне активности ( асоцијације, квизови). 
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ОСМИ  РАЗРЕД 
 

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА 
За ученике За наставнике 

Свет у другој половини 
XIX и почетком  XX в. 

Промене у привреди, друштву и култури у другој половини  19.и 
почетком 20.века; - Међународни односи у другој половини 19. и 
почетком 20. века 
- Велике силе и балканске земље 

Активно слуша, 
наводи, описује, препознаје, 
разликује, понавља, 
именује, дефинише, 
закључује, проналази, 
активно разговара 
дискутује и излаже, 
самостално се служи  
историјском картом и 
литературом, 
активно учествује у раду 

групе,рад у пару, анализира 
слике, табеле, 
графиконе,историјске 
изворе,  примењује стечена 
знања. 
 
 
 

Организује наставни процес; 
Усклађује циљеве са оним што 
жели да постигне са 

ученицима; 
Планира садржаје, средства, 
методе и облике рада;  
Повезује историјска знања са 
сродним предметима – 
корелација; 
Предлаже; 
Подстиче; Мотивише ученике; 
Обавештава; 
Дели ученике у мање групе; 
Дефинише задатке за сваку 
групу; Омогућује примену 
стечених вештина; 
Даје примерене повратне 
информације; 
Одговара на ученичка питања; 
 Помаже ученику да организује 
своја размишљања; 
Прати ток рада ученика и 
подржава их у раду; 
Анализира и процењује рад 
ученика и  
оцењује њихово постигнуће; 
Процењује сопствени рад 

Монолошка, 
Дијалошка,  
Демонстративна 

Илустративна,  
Рад на тексту, 
Практични рад, 
Игровне активности, 
Истраживачки рад 
ученика 

Србија, Црна Гора и 
Срби у Хабзбуршком и 
Османском царству од 
Брелинског конгреса до 
Првог сверског рата 

- Србија од 1878. до 1903. Године;- Србија од 1903. до 1914. 
Године;- Црна Гора од 1878. до 1914. Године;- Срби у Хабзбуршкој 
монархији- Босна и Херцеговина под аустроугарском влашћу 
- Срби у Османском царству 
- Балкански ратови 

Први светски рат и 
револиције у Русији и 
Европи 

- Свет у Великом рату- Човек у рату – лично и колективно искуство- 
Револуције у Русији и Европи 

Србија и Црна Гора у 
Првом светском рату 

- Србија и Црна Гора у Великом рату; - Искорак ка Југославији 

Свет између Првог и 
Другог светског рата 
 

- Прилике у свету после Великог рата; - Економске, културне и 
друштвене прилике; - Свет између демократије и тоталитаризма- 
Свет на путу ка новом рату 

Југословенска 
краљевина 

 
 

- Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца од 1918. до 1929. Године; -
Југославија од 1929. до 1941. Године 
- Југословенски културни простор 

Други светски рат-
тотални рат 
 

- Доминација сила осовине и преломне године  1939–1941–1943.- 
Победа антифашистич-ке коалиције-- Последице рата 

Југославија у другом 
светском рату 

 
 

- Априлски рат и последице пораза;- Отпор, устанак и грађански 
рат;-Југословенско ратиште и завршна фаза рата 1943–1945.- Биланс 
рата и допринос Југославије победи антифашистичке коалиције 

Свет после Другог 
светског рата 

- Послератни свет и његове супротности 
- Европске интеграције – од идеје до реализације 

Југославија  после  
другог светског рата 
 

- Нова власт-Друштвени, економски, политички и културни развој – 
главни процеси и проблеми 
- Друштвена криза и пораз Југославије 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Тема Наставни садржаји у оквиру теме Хоризонтална корелација Вертикална корелација 

Свет у другој 
половини XIX и 
почетком  XX в. 
 

Промене у привреди, друштву и култури у другој 
половини  19.и почетком 20.века- Међународни односи 
у другој половини 19. и почетком 20. века- Велике силе 
и балканске земље 

Међународни односи у другој половини 19. и почетком 
20. века;(Историја-8.раз.) 

Срби под хабзбуршком влашћу; 
 Положај Срба у Турскоj;(ИС-7.раз.) 
Романтизам, реализам, импресионизам; 
(Ликовна култура-7.раз.) 
 

Србија, Црна Гора и 
Срби у 
Хабзбуршком и 
Османском царству 
од Брелинског 
конгреса до Првог 
сверског рата 

- Србија од 1878. до 1903. године 
- Србија од 1903. до 1914. године 
- Црна Гора од 1878. до 1914. године 
- Срби у Хабзбуршкој монархији 
- Босна и Херцеговина под аустроугарском влашћу- 
Срби у Османском царству 
- Балкански ратови 

С. Матавуљ: Пилипенда,(СЈ- 8.раз.) 
М.Црњански: Сеобе;(СЈ- 8.раз.) 
Б.Нушић: Сумљиво лице;(СЈ- 8.раз.) 
Тема: Природне одлике Србије; 
Тема:Географски положај Србије; 
Тема: Срби ван граница(ГЕ- 8.раз.) 
Песма: Капетан Коча путује;(МК-8.раз.) 

А.Шантић:Отаџбина; 
П. Кочић: Јазавац прд судом; 
П.Кочић: Јаблан;(СЈ- 6.раз.) 
И.Андрић: Прича о кмету Симану; 
Б. Нушић: Власт;(СЈ- 7.раз.) 
Тема: Нововековне српске државе Србија и 
црна Гора;(ИС-7.раз.) 
 

Први светски рат и 
револиције у Русији 
и Европи 
Србија и Црна Гора 
у Првом светском 
рату 

- Свет у Великом рату- Човек у рату – лично и 
колективно искуство 
- Револуције у Русији и Европи 
- Србија и Црна Гора у Великом рату 
- Искорак ка Југославији 

Међународни односи у другој половини 19. и почетком 
20. века;(Историја-8.раз.)Србија од 1878-
1914.Балкански ратови;Свет у Великом рату;(Историја 
8.раз.)Песме:Креће се лађа француска;Тамо 
далеко;(Музичка култура-8.раз.) 
Тема: Природне одлике Србије;(ГЕ- 8.раз.) 

Први светски рат;(ПИД-4.раз.) 
Теме: Источна Европа;Западна Европа; 
(ГЕ-6.раз.) 
Појам револуције;(Историја – 7.раз.) 
Први светски рат;(ПИД-4.раз.) 
М.Бојић: Плава гробница;(СЈ-7.раз.) 

Свет између Првог 
и Другог светског 
рата 

- Прилике у свету после Великог рата 
- Економске, културне и друштвене прилике- Свет 
између демократије и тоталитаризма- Свет на путу ка 
новом рату 

Свет у Великом рату;(Историја 8.раз.) 
Револуција у Русији;(Историја 8.раз.) 
 

Република Италија; 
Република Немачка;(Географија-6.раз.) 
Тема:Регионална географија Европе; 
(Географија-6.раз.) 

Југословенска 
краљевина 
 

- Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца од 1918. до 
1929. године-Југославија од 1929. до 1941. године- 
Југословенски културни простор 

Искорак ка Југославији(ИС-8.раз.) Тема: Јужна Европа;(ГЕ-6.раз.) 

Други светски рат-
тотални рат 
 

- Доминација сила осовине преломне године  1939–
1941–1943.- Победа антифашистичке коалициј- 
Последице рата 

Свет између демократије и тоталитаризма, 
Свет на путу ка новом рату(ИС-8.раз.) 
 

Други светски рат;(ПИД-4.раз.) 
Дневник Ане Франк(СЈ-7.раз.) 

Југославија у 
другом светском 
рату 

 
 

- Априлски рат и последице пораза 
- Отпор, устанак и грађански рат 
-Југословенско ратиште и завршна фаза рата 1943–
1945.- Биланс рата и допринос Југославије победи 
антифашистичке коалиције 

Југословенска краљевина1929-1941 
.(ИС-8.р.)Тотални рат(Историја-8.раз.) 
О.Давичо: Србија;Д.Киш: Ноћ и магла; 
Д.Ковачевић: Ко то тамо пева;(СЈ- 8.раз.) 
Д.Ћосић: Деобе;(Српски језик- 8.раз.) 

Други светски рат;(ПИД -4.раз.) 
Б.Ћопић: Орлови рано лете;(СЈ - 6.р.) 
Д.Максимовић:   Крвава бајка; 
Б.Ћопић: Доживљаји Николетине 
Бурсаћа;А.Исаковић: Кашика;(СЈ-7.р.) 

Свет после Другог 
светског рата 
 

- Послератни свет и његове супротности;- Европске 
интеграције – од идеје до реализације 

Последице рата(Историја-8.раз.) Неоколонијализам, интеграције и 
глобализам;Формирањеполитичке карте 
света;(Географија-7.раз.)   

Југославија  после  
другог светског рата 

- Нова власт;-Друштвени, економски, политички и 
културни развој – главни процеси и проблеми- 
Друштвена криза и пораз Југославије 

Биланс рата и допринос Југославије победи 
антифашистичке коалиције;(ИС- 8.раз.) 
Совјетски савез(Историја- 8.раз.) 

Власт(Грађанско васпитање-7.раз.) 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 
-  Иницијално скенирање; -  Усмено испитивање; - Рад на тексту ( изворима,графикони, табеле); -  Домаћи задаци;- Ученички радови;  
- Активност на часу ( разговори, дискусије); - Контролне вежбе; - Петнаестоминутне провере знања; - Семинарски радови; - Power point- презентације; 
 - Игровне активности ( асоцијације, квизови). 
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ГЕОГРАФИЈА 
 
Циљ наставе географије је усвајање знања о природногеографским и друштвеногеографским објектима, појавама и процесима и њиховим међусобним 

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

државе у свету. 
Задаци наставе географије су вишеструки. Њиховим остваривањем ученици се оспособљавају да стичу и развијају знања и разумевања, умења и ставове 

према светским и националним вредностима и достигнућима. 
- стицању знања о основним објектима, појавама и процесима у васиони; 
- картографском описмењавању, употреби географских карата и других извора информација у процесу учења и истраживања и у свакодневном животу; 
- стицање знања о објектима, појавама и процесима у географском омотачу Земље и у непосредном окружењу;  
- разумевању узрочно-последичне повезаности појава и процеса у географском омотачу; 
- развијању географског мишљења заснованог на повезаности и међу- условљености географских појава и процеса у простору и времену; 
- развијању естетских опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних и других феномена у геопростору;  
- стицању знања о основним појмовима о становништву, насељима и привреди и уочавању њиховог просторног размештаја; 
- разумевању утицаја природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва, насеља и привредних делатности;  
- стицању знања о основним географским одликама Европе, њеним регијама и државама; 
- стицању знања о основним географским одликама ваневропских континената и њихових регија; 
- упознавању улоге и значаја међународних организација за решавање економских, социјалних, културних и хуманитарних проблема у савременом свету; 
- стицању знања о основним географским одликама Републике Србије и њеним регионалним целинама; 
- развијању ставова о превентиви, заштити и унапређивању животне средине; 
- развијању толеранције, националног, европског и светског идентитета; 
- стицању знања, развијању вештина и ставова из географије кроз самостално учење и истраживање и њиховој примени у свакодневном животу;  
- развијању опште културе и образовања ученика. 
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ПЕТИ  РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
 
Увод у географију 

 
Предмет проучавања, подела и 

значај географије. 

 
Активно слуша, 
наводи, описује, препознаје, 
разликује, понавља, 
именује, дефинише, закључује, 

проналази, активно разговара 
дискутује и излаже, 
самостално се служи  

географском картом, атласом и 

литературом, 
активно учествује у раду 

групе,рад у пару, анализира 

слике, табеле, 
графиконе и  примењује 

стечена знања 

Организује наставни процес; 
Усклађује циљеве са оним што 

жели да постигне са 

ученицима;Планира садржаје, 
средства, методе и облике 

рада;Повезује географска  

знања са сродним предметима 

– корелација;Предлаже; 
Подстиче; Мотивише 

ученике;Обавештава; 
Дели ученике у мање групе; 

Дефинише задатке за сваку 

групу; Омогућује примену 

стечених вештина; 
Даје примерене повратне 

информације;Одговара на 
ученичка питања;Помаже 

ученику да организује своја 

размишљања;Прати ток рада 

ученика и подржава их у 

раду;Анализира и процењује 

рад ученика иоцењује њихово 

постигнуће; 
Процењује сопствени рад. 

 
 
Монолошка, 
Дијалошка,  
Демонстративна, 

Илустративна,  
Рад на тексту, 
Практични рад, 
Игровне активности, 
Истраживачки рад 
ученика. 
Примена личног блога у 

настави 
(текстови, мултимедијални 

материјал,  
вежбе, квизови...) 
 

 
 
Васиона и Земља 

 
Васиона.  
Сунчев  систем. Сателити, 

Месец, мала  тела Сунчевог  

система. 
Облик и величина Земље. 

 
 
 

 

Географска  карта 

 

 
Географска мрежа. 
Географска ширина и  дужина. 
Географска карта и  елементи 

карте. 
Мерење на карти и 

оријентација карте. 

 
 
Планета  Земља 
 

 
Земљина кретања. 
Унутрашња  грађа и рељеф  

Земље.  
 Ваздушни омотач Земље. 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

 
Тема 

 
Наставни садржаји у оквиру 

теме 

 
Хоризонтална корелација  

 
Вертикална корелација  

 
Васиона и Земља 

Васиона. Сунчев  систем.  
Сателити, Месец, мала  тела 

Сунчевог  система. 
Облик и величина Земље. 

Милутин Миланковић„Кроз васиону и 

векове“ (СЈ 5.раз.) 
 

Сунце - извор светлости и топлоте и услов живота (СОН 2. раз.) 
 

 
Географска  карта 
 

Географска мрежа. 
Географска ширина и  дужина. 
Географска карта и  елементи 

карте.Мерење на карти и оријентац 

карте. 

Мерење углова (јединице: степен, 

минут, секунд; угломер)-(МА5.) 
Оријентација у простору у односу на карактеристичне објекте у 

непосредном окружењу(СОН-1.раз.) 
Дан, одређивање доба дана према положају Сунца, трајање дана 

(СОН-2.раз.)Оријентација према Сунцу и одређивање главних 

страна света (ПиД 3.раз.)Оријентација помоћу плана насеља. 

(ПиД 3.раз.)  
 
Планета  Земља 
 
 
 
Планета  Земља 
 

Земљина кретања. 
Унутрашња  грађа и рељеф  Земље.  
 Ваздушни омотач Земље. 
Земљина кретања. 
Унутрашња  грађа и рељеф  Земље.  
Ваздушни омотач Земље. 

Васиона. Сунчев  систем –(Географија 

5. раз.) 
Облик и величина Земље-(Географија 

5. раз.) 
Васиона. Сунчев  систем –(Географија 

5. раз.) 
Облик и величина Земље-(Географија 

5. раз.) 
 

Основна својства ваздуха: мирис, провидност (СОН-1.раз.) 
Струјање ваздуха. (СОН-1.раз.) 
Значај и улога сунчеве светлости и топлоте за живи свет (СОН-
1.раз.) 
Утицај природних појава на жива бића: смена обданице и ноћи, 

смена годишњих доба (СОН-1.раз.) 
Сналажење у времену(СОН-1.раз.) 
Мерење времена(СОН-2.раз.) 
Временске одреднице: дан, седмица, месец, година(СОН-2.раз.) 
Делови године – годишња доба (трајање). (СОН-2.раз.) 
Облици рељефа у окружењу: низије, котлине и планине (ПиД 

3.раз.) 
БраниславНушић: „Аутобиографија“ (СЈ6.раз.) 
Климатске промене. Ефекат стаклене баште. (Биологија 8.раз.) 
 Оштећење озонског омотача. (БИ 8.раз.) 
 Киселе кише. Сушење шума. (БИ 8.раз.) 

 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 
-  Иницијално скенирање-  Усмено испитивање;-  Домаћи задаци;- Активност на часу ( разговори, дискусије);- Контролне вежбе; 
- Петнаестоминутне провере знања;- Игровне активности ( асоцијације); 
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ШЕСТИ  РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
 
УВОД 

 
Увод у програмске садржаје. 

 
Активно слуша, 
наводи, описује, препознаје, 
разликује, понавља, 
именује, дефинише, закључује, 

проналази, активно разговара 
дискутује и излаже, 
самостално се служи  

географском картом, атласом и 

литературом, 
активно учествује у раду 

групе,рад у пару, анализира 

слике, табеле, 
графиконе и  примењује 

стечена знања 

Организује наставни процес; 
Усклађује циљеве са оним што 

жели да постигне са 

ученицима;Планира садржаје, 

средства, методе и облике 

рада;Повезује географска  
знања са сродним предметима 

– корелација;Предлаже; 
Подстиче; Мотивише 

ученике;Обавештава; 
Дели ученике у мање групе; 

Дефинише задатке за сваку 

групу; Омогућује примену 

стечених вештина; 
Даје примерене повратне 

информације;Одговара на 

ученичка питања;Помаже 

ученику да организује своја 
размишљања;Прати ток рада 

ученика и подржава их у 

раду;Анализира и процењује 

рад ученика иоцењује њихово 

постигнуће; 
Процењује сопствени рад. 

 
 
Монолошка, 
Дијалошка,  
Демонстративна, 

Илустративна,  
Рад на тексту, 
Практични рад, 
Игровне активности, 
Истраживачки рад 
ученика. 
Примена личног блога у 

настави 
(текстови, мултимедијални 

материјал,  
вежбе, квизови...) 
 

 
 
ПЛАНЕТА  ЗЕМЉА 

 
 
Воде на Земљи.Биљни и 

животињски свет на  Земљи. 
 
 
СТАНОВНИШТВО И 

НАСЕЉА НА ЗЕМЉИ 
 

 
Bрој становника на Земљи, 
густина насељености, 

природни прираштај светског 

становништва. Структура и 

миграције светског 

становништва. 
Насеља. 

 
ГЕОГРАФСКА СРЕДИНА И 

ЉУДСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Природна и географска 

средина,географске регије.  
Привреда 

 
 
 

РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 
ЕВРОПЕ 

 
Општи географске одлике 

Европе.Јужна Европа. Средња 

Европа. 
Западна Европа. 
Северна Европа. 
Источна Европа. 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Тема Наставни садржаји у оквиру 

теме Хоризонтална корелација 
 

Вертикална корелација  

 
 
 
 
ПЛАНЕТА  
ЗЕМЉА 
 

 
Воде на Земљи.Биљни и 
животињски свет на  Земљи. 
 
 

 
ТЕМА: ЦАРСТВО ЖИВОТИЊА (Биологија 6. 
раз.) 
 

Основна својства воде: различита стања, укус, мирис, провидност... (СОН-
1.раз.)Облици појављивања воде у природи: извори, реке, потоци, баре, 
језера(СОН-1 и 2.раз.)Копнене животне заједнице (шуме и травнате 
области) (ПиД 3.раз.)Карактеристични биљни и животињски свет 
копнених животних заједница. (ПиД 3.раз.)Водене животне заједнице 
(баре, језера, реке...). (ПиД 3.раз.)Кружење воде у природи. (ПиД 3.раз.) 
Екосистеми копнених вода; загађивање и могућности заштите. (Биологија 
8.раз.) Екосистеми мора; загађивање и могућности заштите. (Биологија 
8.раз.) Шумски екосистеми; угроженост и могућности заштите. (БИ 

8.раз.)Травни екосистеми; угроженост и могућности заштите. (БИ 8.раз.) 
 
 
СТАНОВНИШТВО 
И НАСЕЉА НА 
ЗЕМЉИ 
 

Број становника на Земљи, 
густина насељености, природни 
прираштај светског 
становништва. Структура и 
миграције светског 
становништва.Насеља. 

Словени и њихово насељавање Балканског 
полуострва (Историја 6.раз.) 
Постанак и развој средњовековних градова 
(Историја 6.раз.) 
 

Значај и планирање породице. Наталитет. (Биологија 7.раз) 
Село и град, сличности и разлике(ПиД 3.раз.) 
Становништво: број, густина насељености, природни прираштај. 
Миграције и  структуре становништва.Насеља 
(Географија 8.раз.) 
 

 
 
 
ГЕОГРАФСКА 
СРЕДИНА И 
ЉУДСКЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 
 
 

 
 
Природна и географска 
средина,географске регије.  
Привреда 

 Производне и непроизводне делатности људи и њихова међузависност 
(ПиД 3.раз.)Утицај природних и друштвених фактора на живот и рад људи 
(ПиД 4.раз.)Природна богатства и њихово коришћење (ПиД 4.раз.) 
Ресурси: воде, горива, руде и минерали, земљиште, шуме, биљни и 
животињски свет. (ПиД 4.раз.)Сунце, ваздух, вода - обновљиви извори 
енергије. -Угаљ, нафта, гас - необновљиви извори енергије, заштита 
животне средине. (ПиД 4.раз.)Природни ресурси на Земљи: материја, 
енергија, простор и време. – ТО- 5.раз.Извори енергије (необновљиви, 

обновљиви и  
алтернативни) – ТО- 5.раз. Индустријска револуција(Историја 7.ра 
Основне одлике и подела привреде. (Географија 8.раз.) Европске 
интеграције – од идеје до реализације (пад Берлинског зида – симболични 
крај једног пореткаЕвропска унија, СаветЕвропе..ИС8. 

 
РЕГИОНАЛНА 

ГЕОГРАФИЈА 
ЕВРОПЕ 
 
 
 

Општи географске одлике 
Европе. 
Јужна Европа. 
Средња Европа. 
Западна Европа. 
Северна Европа. 
Источна Европа. 
 

Воде на Земљи.(ГЕ 6.разред) 
Биљни и животињски свет на  Земљи. (ГЕ 

6.разред)Bрој становника на Земљи, густина 
насељености, природни прираштај светског 
становништва. Структура и миграције светског 
становништва.Насеља. (ГЕ 6.р)Природна и 
географска средина,географске регије.  
Привреда (ГЕ 6.разред) 
Тема: царство животиња (БИ.6. раз.)  

Стара Грчка-Историја 5.раз.Стари Рим- Историја 5.раз. 
ТЕМА:ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ СРБИЈЕ (Географија 8.раз.) 
Љубомир Ненадовић: Писма из Италије (одломци)-Српски језик 8.раз. 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 
-  Иницијално скенирање-  Усмено испитивање;-  Домаћи задаци;- Активност на часу ( разговори, дискусије);- Контролне вежбе; 
- Петнаестоминутне провере знања;- Игровне активности ( асоцијације); 
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СЕДМИ  РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМ

А САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
УВОД 
 
 

Сврха, циљеви, задаци и програмски садржаји регионалне географије 

ваневропских континената. 
 
Активно слуша, 
наводи, описује, 
препознаје, 
разликује, понавља, 
именује, дефинише, 

закључује, 

проналази, активно 

разговара 
дискутује и излаже, 
самостално се 

служи  географском 

картом, атласом и 

литературом, 
активно учествује у 
раду групе,рад у 

пару, анализира 

слике, табеле, 
графиконе и  

примењује стечена 

знања 

Организује наставни 

процес; 
Усклађује циљеве са 
оним што жели да 

постигне са 

ученицима;Планира 

садржаје, средства, 

методе и облике 

рада;Повезује географска  

знања са сродним 

предметима – 
корелација;Предлаже; 
Подстиче; Мотивише 

ученике;Обавештава; 
Дели ученике у мање 
групе; Дефинише задатке 

за сваку групу; 

Омогућује примену 

стечених вештина; 
Даје примерене повратне 

информације;Одговара 

на ученичка 

питања;Помаже ученику 

да организује своја 

размишљања;Прати ток 

рада ученика и подржава 
их у раду;Анализира и 

процењује рад ученика 

иоцењује њихово 

постигнуће; 
Процењује сопствени 

рад. 

 
 
Монолошка, 
Дијалошка,  
Демонстративна, 

Илустративна,  
Рад на тексту, 
Практични рад, 
Игровне 

активности, 
Истраживачки рад 
ученика. 
Примена личног 

блога у настави 
(текстови, 
мултимедијални 

материјал,  
вежбе, квизови...) 
 

 
 
АЗИЈА 

Југозападна Азија; Јужна Азија. 
Југоисточна Азија; Средња  Азија. 
Источна  Азија 

АФРИКА Северна Африка.; Западна  Африка. 
Централна Африка.; Источна  Африка. 
Јужна  Африка. 

СЕВЕРНА  

АМЕРИКА 
 

Основни географски подаци о континенту.Природногеографске одлике. 
Друштвеноекономске одлике. 
Природна богатства и привреда.  
Регионална и политичка подела. 
Сједињене Америчке Државе.Канада 

СРЕДЊА 

АМЕРИКА  
 

Основни географски подаци о континенту.Природногеографске одлике. 
Друштвеноекономске одлике. 
Природна богатства и привреда.  
Регионална и политичка подела.Мексико. 

ЈУЖНА 

АМЕРИКА 
 

Основни географски подаци о континенту.Природногеографске одлике. 
Друштвеноекономске одлике.Природна богатства и привреда.  
Регионална и политичка подела.Бразил.Аргентина. 

АУСТРАЛИЈА  

И ОКЕАНИЈА 
 

Основни географски подаци о континенту.Природногеографске одлике. 
Друштвеноекономске одлике.Природна богатства и привреда.  
Регионална и политичка подела.Аустралијски  Савез.Нови  Зеланд  

ПОЛАРНЕ  

ОБЛАСТИ 
Арктик и Антарктик:Основни географски подаци: откриће и истраживања, 

име, географски положај и величина. Природна и економска обележја. 
СВЕТ КАО 
ЦЕЛИНА 

Савремени политичкогеографски процеси у свету. Неоколонијализам, 

интеграције и глобализам. Формирање политичке карте света.   
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Тема Наставни садржаји у 

оквиру теме Хоризонтална корелација Вертикална корелација 

 
 
 

АЗИЈА 
 
 

Југозападна Азија 
Јужна Азија. 
Југоисточна Азија 
Средња  Азија. 
Источна  Азија 
 

Велика географска открића (ИС 7.раз.) 
Турска као апсолутистичка монархија, друштво - 
муслимани и хришћани; (ИС 7.раз.) 
Природногеографске одлике: хоризонтална и 

вертикална разуђеност азијског континента, клима и 

биљни свет, воде на копну. (ГЕ 7.раз.) 
Друштвеноекономске одлике Азије: становништво (број, 

насељеност, састав, миграције), насеља. (ГЕ 7.раз.) 
Природна богатства и привреда 

Азије(ГЕ7.раз.) Регионална и политичка подела Азије 

(ГЕ7.раз.) 

Стари Исток – Месопотамија–Историја 5.р 
Исламски свет у раном средњем веку (ИС 6.раз.) 
ТЕМА: ЦАРСТВО ЖИВОТИЊА (БИ 6. раз.) 
Унутрашња  грађа и рељеф  Земље. Ваздушни омотач Земље. 

(ГЕ 5. раз.)Воде на Земљи.Биљни и животињски свет на  Земљи. 

(ГЕ 6. раз.)Становништво: број, густина насељености, природни 

прираштај. Миграције и  структуре становништва. Насеља(ГЕ 6. 

раз.)Природна и географска средина,географске регије. 

Привреда (ГЕ 6. раз.)Империјализам - борба за колоније у 

Африци и Азији (ИС 8.раз.) 

АФРИКА 
 

Северна Африка. 
Западна  Африка. 
Централна Африка. 
Источна  Африка. 
Јужна  Африка. 

Велика географска открића (Историја 7.раз.) 
Порекло и историјски развој човека. (Биологија 7.раз) 
 

Праисторија – Историја 5.раз.Стари Исток– Египат–Историја 

5.рСтари Рим- Историја 5.р. 
Хенрик Сјенкјевич: „Кроз пустињу и прашуму“(СЈ 6.р.) 
ТЕМА: ЦАРСТВО ЖИВОТИЊА (Биологија 6. раз.) 

АФРИКА Северна Африка. 
Западна  Африка. 
Централна Африка. 
Источна  Африка. 
Јужна  Африка 

Природногеографске одлике: хоризонтална и 

вертикална разуђеност афричког континента, клима и 

биљни свет, воде на копну. (Географија 

7.раз.)Друштвеноекономске одлике Африке: 

становништво (број, насељеност, састав, миграције), 

насеља. (Географија 7.раз.)Природна богатства и 

привреда Африке(Географија 7.раз.) Регионална и 

политичка подела Африке(Географија 7.раз.) 

Унутрашња  грађа и рељеф  Земље. Ваздушни омотач Земље. 

(ГЕ 5. раз.)Воде на Земљи.Биљни и животињски свет на  Земљи. 

(ГЕ6. раз.)Становништво: број, густина насељености, природни 
прираштај. Миграције и  структуре становништва.Насеља(ГЕ 6. 

раз.)Природна и географска средина,географске регије. 

Привреда (ГЕ 6. раз.)Растко Петровић: Африка (одломци) – СЈ 

8.раз.Империјализам - борба за колоније у Африци и Азији 

(Историја 8.раз.) 
СЕВЕРНА  

АМЕРИКА 
 

Основни географски 

подаци о континенту. 
Природногеографске 

одлике.Друштвеноекономс

ке одлике.Природна 

богатства и привреда.  
Регионална и политичка 

подела.Сједињене 

Америчке Државе. 
Канада 

Велика географска открића (Историја 7.раз.)  
Грађански рат у САД (Историја 7.раз.) 
Америчка револуција (Историја 7. раз.) 
Природногеографске одлике: хоризонтална и 

вертикална разуђеност  континента, клима и биљни свет, 

воде на копну. (Географија 7.раз.)Друштвеноекономске 

одлике Северне Америке: становништво (број, 

насељеност, састав, миграције), насеља. (Географија 

7.раз.)Природна богатства и привреда Северне Америке 

(Географија 7.раз.) Регионална и политичка подела 
Северне Америке (Географија 7.раз.) 

Марк Твен: „Доживљаји Тома Сојера“ (СЈ 5.раз) 
Џек Лондон: „Зов дивљине“ (СЈ 6.раз.) 
ТЕМА: ЦАРСТВО ЖИВОТИЊА (БИ 6. раз.)Унутрашња  грађа 

и рељеф  Земље.  Ваздушни омотач Земље. (ГЕ 5. раз.) 
Воде на Земљи.Биљни и животињски свет на  Земљи. (ГЕ 6. 

раз.)Становништво: број, густина насељености, природни 

прираштај. Миграције и  структуре 

становништва.Насеља(Географија 6. раз.) 
Природна и географска средина,географске регије.  
Привреда (Географија 6. раз.) 

 
 
 
 
 

 

Основни географски 

подаци о континенту. 
Природногеографске 

одлике.Друштвеноекономс
ке одлике.Природна 

богатства и привреда.  

Велика географска открића (Историја 7.раз.) 
Природногеографске одлике: хоризонтална и 

вертикална разуђеност Средње Америке, клима и биљни 

свет, воде на копну. (Географија 7.раз.) 
Друштвеноекономске одлике Средње Америке: 

становништво (број, насељеност, састав, миграције), 

ТЕМА: ЦАРСТВО ЖИВОТИЊА (Биологија 6. раз.) 
Унутрашња  грађа и рељеф  Земље. Ваздушни омотач Земље. 

(Географија 5. раз.)Воде на Земљи.Биљни и животињски свет на  

Земљи. (Географија 6. раз.)Становништво: број, густина 
насељености, природни прираштај. Миграције и  структуре 

становништва.НасељаГеографија 6. раз.) 
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СРЕДЊА 

АМЕРИКА  
 

 

Регионална и политичка 

подела. 
Мексико. 

насеља. (Географија 7.раз.)Природна богатства и 

привреда Средње Америке (Географија 

7.раз.) Регионална и политичка подела Средње 

Америке (Географија 7.раз.) 

Природна и географска средина,географске регије.  
Привреда (Географија 6. раз.) 
 

 
 

 
 
 

ЈУЖНА 
АМЕРИКА 
 

Основни географски 

подаци о континенту. 
Природногеографске 

одлике.Друштвеноекономс

ке одлике.Природна 

богатства и привреда.  
Регионална и политичка 

подела.Бразил.Аргентина. 

Велика географска открића (Историја 7.раз.) 
Природногеографске одлике: хоризонтална и 

вертикална разуђеност Јужне Америке, клима и биљни 

свет, воде на копну. (Географија 7.раз.) 
Друштвеноекономске одлике Јужне Америке: 

становништво (број, насељеност, састав, миграције), 
насеља. (Географија 7.раз.)Природна богатства и 

привреда Јужне Америке(Географија7.раз.) Регионална 

и политичка подела Јужне Америке(Географија 7.раз.) 

ТЕМА: ЦАРСТВО ЖИВОТИЊА (Биологија 6. раз.) 
Унутрашња  грађа и рељеф  Земље.  
 Ваздушни омотач Земље. (Географија 5. раз.) 
Воде на Земљи.Биљни и животињски свет на  Земљи. 

(Географија 6. раз.) 
Становништво: број, густина насељености, природни 
прираштај. Миграције и  структуре становништва.Насеља 
(Географија 6. раз.) 
Природна и географска средина,географске регије.  
Привреда (Географија 6. раз.)  

 
 

АУСТРАЛ

ИЈА  И 

ОКЕАНИЈ

А 
 
АУСТРАЛ
ИЈА И  

ОКЕАНИЈ

А 

Основни географски 

подаци о континенту. 
Природногеографске 

одлике. 
Друштвеноекономске 

одлике.Природна богатства 

и привреда.  
Регионална и политичка 
подела.Аустралијски  

Савез.Нови  Зеланд  

Велика географска открића (Историја 7.раз.) 
Природногеографске одлике: хоризонтална и 

вертикална разуђеност  континента, клима и биљни свет, 

воде на копну. (Географија 7.раз.) 
Друштвеноекономске одлике Аустралије и Океаније: 

становништво (број, насељеност, састав, миграције), 

насеља. (Географија 7.раз.) 
Природна богатства и привреда Аустралије и Океаније 
(Географија 7.раз.) Регионална и политичка подела 
Аустралије и Океаније (Географија 7.раз.) 

Данијел Дефо: Робинзон Крусо (Српски језик – 5.раз.) 
ТЕМА: ЦАРСТВО ЖИВОТИЊА (Биологија 6. раз.) 
Унутрашња  грађа и рељеф  Земље.  
Ваздушни омотач Земље. (Географија 5. раз.) 
Воде на Земљи.Биљни и животињски свет на  Земљи. 
(Географија 6. раз.) 
Становништво: број, густина насељености, природни 

прираштај. Миграције и  структуре становништва.Насеља 
(Географија 6. раз.) 
Природна и географска средина,географске регије.  
Привреда (Географија 6. раз.) 

 
 

ПОЛАРНЕ  

ОБЛАСТИ 

Арктик и Антарктик: 
Основни географски 

подаци: откриће и 

истраживања, име, 

географски положај и 

величина.  
Природна и економска 

обележја. 

Велика географска открића (Историја 7.раз.) ТЕМА: ЦАРСТВО ЖИВОТИЊА (Биологија 6. раз.) 
Унутрашња  грађа и рељеф  Земље.  
 Ваздушни омотач Земље. (Географија 5. раз.) 
Воде на Земљи.Биљни и животињски свет на  Земљи. 

(Географија 6. раз.) 
Природна и географска средина,географске регије.  
Привреда (Географија 6. раз.) 
 

 
СВЕТ КАО 
ЦЕЛИНА 

Савремени 

политичкогеографски 
процеси у свету. 

Неоколонијализам, 

интеграције и глобализам.  
Формирањеполитичке 

карте света.   

 Ми смо деца једног Света - Конвенција о правима детета (ОУН, 

УНИЦЕФ,  
УНЕСКО, САВЕТ ЕВРОПЕ "Радост Европе"...). (П и Д 4.раз.)  
Послератни свет и његове супротности (Историја 8.раз) 
Покрети и идеје савременог друштва – глобализација и 

тероризам (Историја 8.раз) 

 
НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 
-  Иницијално скенирање-  Усмено испитивање;-  Домаћи задаци;- Активност на часу ( разговори, дискусије);- Контролне вежбе; 
- Петнаестоминутне провере знања;- Игровне активности ( асоцијације);- Израда ППТ презентација;- Семинарски  радови;- Реферати; 
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ОСМИ  РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

УВОД У ПРОГРАМСКЕ 

САДРЖАЈЕ 
Циљеви, задаци и програмски садржаји 

географије за осми разред основне школе. 
 
Активно слуша, 
наводи, описује, 
препознаје, 
разликује, понавља, 
именује, дефинише, 

закључује, проналази, 

активно разговара 
дискутује и излаже, 
самостално се служи  

географском картом, 

атласом и литературом, 
активно учествује у 

раду групе,рад у пару, 
анализира слике, табеле, 
графиконе и  примењује 

стечена знања 

Организује наставни процес; 
Усклађује циљеве са оним што 

жели да постигне са 
ученицима;Планира садржаје, 

средства, методе и облике 

рада;Повезује географска  знања 

са сродним предметима – 
корелација;Предлаже; 
Подстиче; Мотивише 

ученике;Обавештава; 
Дели ученике у мање групе; 

Дефинише задатке за сваку 

групу; Омогућује примену 

стечених вештина; 
Даје примерене повратне 

информације;Одговара на 

ученичка питања;Помаже 

ученику да организује своја 

размишљања;Прати ток рада 

ученика и подржава их у 

раду;Анализира и процењује рад 

ученика иоцењује њихово 

постигнуће; 
Процењује сопствени рад. 

 
 
Монолошка, 
Дијалошка,  
Демонстративна, 

Илустративна,  
Рад на тексту, 
Практични рад, 
Игровне активности, 
Истраживачки рад 
ученика. 
Примена личног блога у 

настави 
(текстови, 
мултимедијални 

материјал,  
вежбе, квизови...) 
 

ГЕОГРАФСКИ 
ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И 

ВЕЛИЧИНА СРБИЈЕ 

Географски положај, државне границе и 
величина Србије. 

 
ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
 
 

Постанак и територијални распоред главних 

рељефних целина.Панонски басен. Планински 

рељеф Србије; Клима Србије; Вода Србије; 

Земљиште, Биљни и животињски свет; 

Заштита природе. 
СТАНОВНИШТВО И 

НАСЕЉА СРБИЈЕ 
 
 
 

Становништво: број, густина насељености, 

природни прираштај. Миграције и  Структуре 

становништва.Насеља.Београд - главни град 

Републике Србије.  

СРБИ  ВАН  ГРАНИЦА  

СРБИЈЕ 
 

Срби у непосредном и ширем окружењу.Срби 

и наше становништво у Европи и 

прекоокеанским земљама. 
 
 
ПРИВРЕДА СРБИЈЕ 
 
 

Основне одлике и подела привреде. 
Пољопривреда.;Индустрија.Рударство. 
Енергетика.Прерађивачка  индустрија.Лака  

индустрија. 
Саобраћај.ТрговинаТуризам. 

СРБИЈА  И САВРЕМЕНИ  

ИНТЕГРАЦИЈСКИ  

ПРОЦЕСИ 

Интеграциони процеси у Европи и 

свету.Међународна сарадња Србије. 
 

ГЕОГРАФИЈА  

ЛОКАЛНЕ  СРЕДИНЕ 
 

Географија локалне средине –природне, 

демографске и привредне одлике 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Тема Наставни садржаји у 

оквиру теме Хоризонтална корелација Вертикална корелација 
ГЕОГРАФСКИ 

ПОЛОЖАЈ, 

ГРАНИЦЕ И 

ВЕЛИЧИНА 

СРБИЈЕ 

Географски положај, државне 

границе и величина Србије. 
 Оријентација на географској карти Реп. Србије(ПиД 

3.раз.)Основне одреднице државе Србије (ПиД 

4.раз.)Стратешки положај Србије  физичко-географски и 

саобраћајно-географски(ПиД4.р.)  

 
ПРИРОДНЕ 

ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 
 
 
 

Постанак и територијални 

распоред главних рељефних 

целина. 
ПАНОНСКИ БАСЕН. 
ПЛАНИНСКИ РЕЉЕФ 
СРБИЈЕ. 
КЛИМА СРБИЈЕ. 
ВОДЕ СРБИЈЕ. 
ЗЕМЉИШТЕ И БИЉНИ И 

ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ. 
ЗАШТИТА ПРИРОДЕ. 
 
 

 Основна својства земљишта: боја, растреситост, 

влажност(СОН-1.р.) 
Земљиште – услов за раст и развој биљака (СОН-
2.раз.)Облици рељефа локалне средине: брдо, 

равница(СОН1.р.)Природно-географске одлике Србије: 
рељеф, воде и клима наше домовине (ПиД 4.раз.)Угрожена и 

заштићена подручја у Србији (национални паркови, 

резервати ,споменици природе). 
Биљни и животињски свет у Србији  (ПиД 4.раз.) 

Унутрашња  грађа и рељеф  Земље. (Географија 

5.раз.)Ваздушни омотач Земље. (Географија 5.раз.)Биљни и 

животињски свет на  Земљи. (Географија 5.раз.)Природна и 

географска средина,географске регије. (Географија 

5.раз.)Моравска Србија (Историја 6.раз.)ТЕМА: ЦАРСТВО 

ЖИВОТИЊА(Биологија 6. раз.)  
 
СТАНОВНИШТВО 

И НАСЕЉА 
СРБИЈЕ 

 
 

Становништво: број, густина 

насељености, природни 

прираштај.  
Миграције и  Структуре  
становништва.Насеља. 
Београд - главни град 

Републике Србије. 
 

 Село и град, сличности и разлике (ПиД 3.раз.) 
Становништво Србије: природно кретање становништва 

(број, густина  
насељености, миграције); структуре становништва (старосна, 

образовна; национална,  
верска, језичка ...) (ПиД 4.раз.) 
Сеобе Срба (Лика, Кордун, Хрватска, Славонија, Далмација, 

Банат, Бачка, Срем) (Историја 7.раз.) 
Значај и планирање породице. Наталитет. (Биологија 7.раз) 

СРБИ  ВАН  

ГРАНИЦА  СРБИЈЕ 
 

Срби у непосредном и ширем 

окружењу.Срби и наше 

становништво у Европи и 

прекоокеанским земљама. 
 

 Срби под хабзбуршком и млетачкомвлашћу (Историја 

7.раз.)TEMA: РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ 

(Географија 6.раз.) 
TEMA: РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА ВАНЕВРОПСКИХ 

КОНТИНЕНАТА (Географија 7.раз.) ТЕМА: СРПСКИ 

НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД КРАЈА XVIII ВЕКА 
ДО СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА XIX ВЕКА (Историја 

7.раз.) 
 
ПРИВРЕДА 

Основне одлике и подела 

привреде.  
Панонски басен.Планински рељеф Србије. 

(Географија 8.раз.)Клима Србије. (Географија 

Производне и непроизводне делатности људи и њихова 

међузависност (ПиД 3.раз.) 



155 
 

СРБИЈЕ 
 
 
 

Пољопривреда.Индустрија. 
Рударство.Енергетика. 
Прерађивачка  индустрија. 
Лака  индустрија.Саобраћај. 
Трговина.Туризам. 
 

8.раз.)Воде Србије. (Географија 

8.раз.)Земљиште, биљни и животињски свет. 

(Географија 8.раз.) 
Заштита природе. (Географија 8.раз.) 
Заштита геонаслеђа, ваздуха, воде, земљишта 

и биљног и животињског света. (Географија 

8.раз.)Заштићени природни објекти и 

национални паркови у Србији. (Географија 

8.раз.)  

Саобраћај (појам): врсте, структура, функција– ТО- 
5.раз.Машински материјали: метали, легуре, композити, 

неметали, погонски материјали. (ТО 7.раз.)Производња, 

трансформација и пренос електричне енергије. (ТО 8.раз.) 

ГЕОГРАФИЈА  
ЛОКАЛНЕ  

СРЕДИНЕ 
 
 

Географија локалне средине –
природне, демографске и 

привредне одлике 
 

Географски положај, државне границе и 
величина Србије. (ГЕ 8.раз.)  
ПАНОНСКИ БАСЕН. 
ПЛАНИНСКИ РЕЉЕФ СРБИЈЕ. 
КЛИМА СРБИЈЕ.ВОДЕ 

СРБИЈЕ.ЗЕМЉИШТЕ И БИЉНИ И 

ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ.ЗАШТИТА 

ПРИРОДЕ. (ГЕ 8.раз.)  
Становништво: број, густина насељености, 

природниприраштај.  
Миграције и структуре становништва. 
Насеља. (ГЕ 8.раз.) Основне одлике и подела 
привреде. (ГЕ 8.раз.)  

Мој завичај и његова прошлост – културна и историјска 
(ПиД 3.раз.) 
Знаменити људи нашег краја (ПиД 3.раз.) 
Становништво нашег краја (ПиД 3.раз.) 
 

 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 

-  Иницијално скенирање-  Усмено испитивање;-  Домаћи задаци;- Активност на часу ( разговори, дискусије);- Контролне вежбе; 
- Петнаестоминутне провере знања;- Игровне активности ( асоцијације);- Израда ППТ презентација;- Семинарски  радови;- Реферати; 
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ФИЗИКА 

 
Циљ наставе физике је да ученици упознају природне појаве и основне природне законе,оформе основу научног метода и да се усмере према применама 

физике у животу и раду. 
Задаци:настава физике су да ученици: 
-упознају основне законе природе 
-упознају значај коришћења метода експеримента 
-се оспособе првенствено за квалитативно решавање једноставних физичких задатака 
-развијају мишљење и расуђивање, 
-развијају радне навике и заинтересованост за физику и природне науке,  
-упознају став човека према природи и развијају правилан однос према заштити природне средине, 
-стекне основе за ТО, 
-стекну навику да штеде енергију, 
-развију смисао за рад у радним групама и тимовима,позитивне особине личности нужне за конструктивну средину при решавању задатака. 
 

ШЕСТИ  РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМ

А САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

увод Физика као природна наука и методе којима се 
служи. Огледи који илуструју различите физичке 

појаве 

Свате како физика истражује 
природу. Знају да разликују 

појмове физичких тела од 

супстанце од којих се састоје 

физичка тела 

Износи податке о физичким 
величинама као и физици као 

науци. Наводи ученике да 

правилно размишљају 

Уче путем одкрића 
монолошко дијалошком 

методом навођења 

примера обрада и 

утврђивање 
мерење Осмовне и изведене физичке величине и њихове 

јединице у међународном систему мера. Мерење 

дужине,запремине и времена. Мерење димензија 

малих тела. Појам средње вредности,мерених 

величина и грешке при мерењу. Мерни 

инструменти 

Користи јединице SI-
система,овлада мерење следећих 

физичких величина:дужине,време 

и запремине,уме да разликује 

мерила и инструменте 

Пише на табли физичке 

величине и њихове 

јединице,помаже да правилно 

користе исте 

Обрада и 

утврђивање,постакне 

предходно знање,за 

стицање нових појмова и 

величина. Монолошко 

дијалошка,задаци за 

самостални рад SI-
систем,демостративна,пра
ктична примена,допунска 

настава 
кретање Кретање у свакодневном животу. Релативност 

кретања,појам и величине којима се описује 

кретање. Подела кретања према облику путање и 

Усвоје основне појмове о 

механичком кретању,зна 

величине којима се карактерише 

Изговара правилно 

ознаке,пише их на 

табли,подстиче да сами 

Монолошко 

дијалошка,обрада-
утврђивање,примери из 
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брзине тела. Зависност пређеног пута од времена 

код равномерног праволиниског кретања. 

Променљиво праволиниско кретање. Средња 

брзина. 

кретање,упозна ознаке за 

пут,време,брзину. Самостално 

раде задатке. 

примене исте свакодневног 

живота,допунска 

настава,графици 

сила Узајамно деловање два тела у непосредном 

додиру и последице таквог деловања,покретање, 

заустављање и промена брзине тела,деформација 

тела,трење при кретању тела по хоризонталној 

подлози и отпор кретању тела кроз воду и ваздух. 

Процена интезитета силе динамометром. Сила 
земљине теже (тежина тела) 

На основу појмова узајамног 

деловања тела свати силу као 

меру узајамног деловања тела,да 

зана да одреди 

правац,смер,интезитет силе,уочи 

деформацију тела,уочи трење 
тела,примени у прекси,да уочи 

истезање и сабијање опруге,уочи 

силу између тела која нису у 

непосредном додиру 

Пише на табли,црта 

силу,мери динамометром 
Обрада-
утврђивање,монолошко 

дијалошка,графици,задаци 

Маса и густина Инертност тела,закон инерције (први Њутнов 

закон),маса и тежина тела на основу појма о 

инертности и о узајамном деловању тела,мерење 

масе тела вагом. Густина тела. Одређивање 

густине чврстих тела. Одређивање густине 

течности. Мерење њене масе и запремине. 

Добију преставу о маси као 

карактеристику физичког тела. Да 

масу разликује од тежине тела. Да 

масу тела морају да имају а 

тежину не. Да је маса основна 

физичка величина. Уме да помоћу 

дефинисаних формула да 

израчуна бројне вредности 
густине,уме да одреди густину 

чврстих тела и течности,зна 

јединицу масе и густине у SI-
систему 

Да им престави практичну 

примену закона инерције. 

Напише формуле за масу и 

запремину и густину 

тела,правилно изговара 

дефиницију формуле 

Обрада-
утврђивање,монолошко 

дијалошка,лабараториска 

вежба,задаци и допунска 

настава 

притисак Притисак чврстих тела. Притисак умирној 

течности,хидростатички притисак. Спојени 

судови. Атмосверски притисак. Торичелијев 

оглед-барометри. Преношење притиска кроз 

течности и гасове у затвореним судовима. 
Паскалов закон и његова примена 

Уме да одреди притисак чврстих 

тела мерењем и израчунавањем 

свати да се притисак кроз чврста 

тела преноси у правцу деловања 

силе,а кроз течности и гасове на 

све стране подједнако. Разуме 

Паскалов закон,разуме 

атмосверски притисак,користи 
барометар. 

Пише формуле за 

притисак,чита правилно 

формуле,помаже при 

решавању задатака 

Обрада-
утврђивање,монолошко 

дијалошка,лабараториска 

вежба,допунска настава 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Физика област Маса и густина са облашћу Разломци –Математика у 5.разреду 
Физика област Мерења са облашћу Мерења уз Технилко и информатичко образовање 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 
Инцијална провера знања на почетку и крају школске године (процентно приказивање) 
Писмена провера знања 15-то минутна,усмена провера. 
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СЕДМИ  РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМ

А САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ 

РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
Сила и кретање Обнављање дела градива из 6.р. који се односи на равномерно 

праволиниско кретање. Силу као узрок промене стања тела и 

инертност тела. Сила као узрок промене брзине тела. Појам 
убрзања успостављање везе између силе,масе и убрзања (други 

Њутнов закон). Динамичко мерење силе. Равномерно 

праволиниско кретање. Интезитет,правац и смер. Брзине и 

убрзања. Тренутна и средња брзина тела. Зависност брзине и пута 

од времена при равномерном променљивом праволиниском 

кретању. График престављања брзине и пута од времена код 

равномерног променљивог праволиниског кретања. График 

престављања зависности брзине тела од времена код равномерног 

променљивог праволиниског кретања. Међусобно деловање два 

тела сила акције и реакције (трећи Њутнов закон) 

Разуме механичко кретање 

и силу,да уме самостално 

да престави формуле за 
брзину,пређени пут,време 

и убрзање,да разликује 

изразе физичких величина 

и законе од дефиниције. 

Провери стечено 

знање,преставља 

сликом,помазе да пишу 
формуле,изговара 

правилно дефиниције и 

формуле и пише на 

табли. 

Обрада-
утврђивање,монолош

ко 
дијалошка,демострат

ивна,графици,задаци,

писмена 

оровера,допунска 

настава 

Кретање тела 

под дејством 

силе теже и силе 
трења 

Убрзање при кретању тела под дејством силе теже,Галилејев 

оглед,слободно падање тела,безтежинско стање. Хитац навише и 

хитац наниже. Сила трења и сила отпора средине утицај ових сила 
на кретање тела 

Стекне појам о 

гравитацији и 

гравитационом пољу. Да 
разликује силу теже од 

тежине тела како би могао 

да разликује безтежинско 

стање,упозна се са хицем 

навише и наниже. Зна 

рачунски да примени 

формуле и упореди са 

убрзањем и успостави 

кретање механичко 

успорено и убрзано.силу 

трења и силу отпора 
средине. 

Пише формуле на 

табли,правилно изговара 

написане 
дефиниције,помазе при 

раду ученицима 

Равнотежа тела Деловање две силе на тело дуж истог правца. Појам и врсте 

равнотеже тела. Полуга и момент силе. Равнотежа полуге и њена 

примена. Сила потиска у течности и гасу. Архимедов закон и 

његова примена. Пливање и тоњење тела. 

Уочи деловање две силе  

на тело,уме да сложи и 

разложи силе,разуме 

статички случај равнотеже 

тела кад је резултанта силе 

која делује на тело једнака 

нули. Може да примени 

Архимедов закон. Може да 

објасни пливање и тоњење 

тела. 

Пренесе садржај,укаже 

на практичне примене 

полуге из 

живота,правилно 

исчитава формуле. 

Механички рад и 

снаг,енергија 
Механички рад. Рад силе. Рад силе теже и силе трења. 

Квантитативно увођење појма механичке енергије тела. 

Разумеју да је рад силе 

једнак промени енергије и 

Објасни механички рад 

на примерима,пише 
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Кинетичка и потенцијална енергија тела. Гравитациона 

потенцијална енергија тела. Веза између промене механичке 

енергије и извршеног рада. Закон о одржању механичке енергије. 

Снага. Коефицијент корисног дејства. 

може у пракси да примени 

то знање,оспособи да 

самостално ради 

задатке,знају да се укупна 

енергија састоји од збира 

кинетичке и потенцијалне 

енергије. 

формуле,изговара 

правилно 

дефиниције,помаже 

слабијим ученицима. 

Топлотне појаве Топлотно ширење тела. Појам и мерење температуре. Количина 

температуре. Специфични топлотни капацитет,топлотна 

равнотежа. Честични састав супстанције молекули и њихово 
хаотично кретање. Унутрашња енергија и температура. 

Дефиниција Брауново 

кретање,да зна шта су 

молекули и од чега се 
састоји супстанција тела. 

Да зна да користи 

топломер,да разуме шта је 

количина топлоте,да уочи 

разлику између ширења 

чврстих тела и воде. 

Илуструје и објашњава 

топлотно ширење 

тела,пише формулу за 
количину 

топлоте,помаже 

ученицима,да правилно 

исчитавају формуле и 

јединице. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Физика област Сила и кретање са облашћу Кретање Физика 
Физика област Кретање тела под дејством силе теже и силе трења са облашћу График престављање зависности брзине и пута од времена код рав. прав. 

кретања – Информатика 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 
Инцијална провера знања на почетку и крају школске године (процентно приказивање) 
Писмена провера знања 15-то минутна,усмена провера. 
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ОСМИ  РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМ

А САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

Осцилаторно и 

таласно кретање 
Обнављање дела градива из 7.раз. које се 

односе на закон одржања мех. енергије. 

Осцилаторно кретање. Појам и величине 
којима се описује осциловање тела. Закон 

мех. енергије при осциловању тела. Таласно 

кретање. Основни параметри којима се 

описује таласно кретање. Звук. 

Карактеристике звука и звучна резонанција. 

Усвоји основне преставе о 

осцилаторном кретању и 

његовекарактеристике,упозна настанак 
таласа,зна таласну дужину и њену везу 

са брзином,усвоји основне појмове из 

областио звука,зна колика је брзина 

звука у ваздуху. 

Сликовито престави 

осцилацијеграфиком,писање 

формула и објасни 
амплитуду,елонгацију и 

фреквенцију,период 

осциловања. 

,монолошко 

дијалошка,демострација,

лабараториска 
вежба,слике и примери 

из живота,гумено црево 

за воду,звучна вињушка 

Светлосне појаве Светлост(основни појмови). Праволиниско 

простирање светлости. Закон одбијања 

светлости. Равна и сферна огледала и 

конструкција ликова предмета. Брзина 

светлости у различитим срединама. Индекс 

преламања и закон преламања светлости. 

Тотална рефлексија. Преламање светлости 
кроз призму и сочива. Одређивање положаја 

ликова код сочива. Оптички инструменти 

(лупа и микроскоп). 

Шта је светлост и како настаје,зна 

законе праволиниског простирања 

светлости,закон одбијања светлости,да 

уочи у природи дифузно одбијање 

светлости,зна једноставне геометриске 

конструкције ликова код сферних и 

равних огледала,зна оптичку 
једначину,зна да је брзина светлости 

највећа брзина у природи,зна 

преламање светлости у  различитим 

срединама,зна да конструише ликове 

код сочива и израчуна линеарно 

увећање сочива и сферног огледала 

Помаже при конструкцији 

ликова,пише на 

табли,правилно изговара 

дефиниције 

Обрада-
утврђивање,монолошко 

дијалошка,лабараториск

а вежба,равна,сверна 

огледала,писмена 

провера,када и 

вода,стаклени штапић, 
призма,сочиво,цртеж 

ликова,лупа,микроскоп 

Електрично 

поље 
Наелектрисање тела. Елементарна количина 

наелектрисања. Закон о одржању количине 

наелектрисања. Узајамно деловање 

наелектрисаних тела Кулонов закон. 

Електрично поље. Рад силе електричног 

поља. Напон. Веза између напона и јачине 
хомогеног електричног поља. Електричне 

појаве у атмосвери. 

Зна да постоје две врсте 

наелектрисањакао и да постоји 

привлачење и одбијање 

наелектрисаних тела,зна јединицу 

количине наелектрисања,зна 

практичну примену Кулоновог 
закона,да самостално дефинише 

Кулонов закон,зна јединицу за напон, 

упозна изглед електричног 

поља,разликује хомогено електрично 

поље,зна рад елек. поља,и електричне 

појаве у атмосфери,заштиту од грома. 

Преставља цртежима елек. 

поља писањем по 

табли,формуле,правилно 

исчитава формуле. 

Обрада-
утврђивање,монолошко 

дијалошка,пластична 

шипка,папирићи,задаци,

волтметар,галвански 

елементи,писмена 
провера,допунска 

настава. 

Електрична 

струја 
Електрична струја(једносмерна и 

наизменична). Услови настанка електричне 

струје.извори струје. Мерење електричне 

струје и напона. Електрична отпорност 

проводника. Проводници и изолатори. Омов 

закон за део струјног кола. Рад и снага 

електричне струје. Џул –Ленцов закон. Омов 

Разуме настајање елек. струје,шта је 

једносмерна а шта наизменична струја 

и разлику између њих,шта су извори 

елек. струје и практична примена,зна 

да измери елек. струју и напон,да 

разуме шта је  елек. отпор,на основу 

примене користи Омов закон,свати рад 

Писање формула на 

табли,правилно исчитава 

формуле 

Обрада-
утврђивање,монолошко 

дијалошка,цртежи,струј

но коло,графици,задаци 
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закон за цело струјно коло. Везивање 

отпорника. Електролитичка дисоцијација у 

течностима и гасовима. 

и енергију елек. струје,закон одржања 

енергије на нивоу примене Џу-Ленцов 

закон. 
Магнетно поље Магнетно поље сталних магнета. Магнетно 

поље Земље. Магнетно поље елек. струје. 

Дејство магнетног поља на струјни 

проводник. Доприност Николе Тесле и 

Михајла Пупина развоју науке електро 

магнетним појава и њиховој примени. 

Стекне појам о магнетном пољу и да 

магнети имају два пола и њихово међу 

деловање,стекне појам деловања 

магнетног поља на проводник са 

струјом. 

Пише формуле,црта графике 

магнетног поља. 
Обрада-
утврђивање,монолошко 

дијалошка,стални 

магнети,опиљци 

гвожђа,елек. 

магнети,писмена 

провера. 
Елементи 
атмосверске и 

нуклеарне 

физике 

Структура атома. Нуклеарне силе. Природна 
радиоактивност. Радиоактивно зрачење и 

њихово биолошко дејство на биљни и 

животињски свет. Заштита од радиоактивног 

зрачења. Вештачка радиоактивност. Фисија и 

фузија. Примена нуклеарне енергије и 

радиоактивног зрачења. 

Стекне појам о грађи атома,стекне 
појам радиоактивности,упозна се са 

карактеристичним зрацима,упозна 

вештачку радиоактивност,стекне појам 

о нуклеарним силама и њихову 

примену. 

Износи податке познате у 
свету. 

Монолошко 
дијалошка,модели атома 

и молекула, илустрације 

из новина и слике. 

Физика и 

савремени свет 
Утицај физике на развој других природних 

наука медицине и технологије 
Упозна се са значајем физике у развоју 

других природних наука медицине и 

технологије. 

Испитује стечена знаља о 

науци и техници. 
Дијалошка,новине,техни

чке књиге. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Физика област осцилаторно кретање и закон одржања енергије 7.раз. физика (хоризонтална) 
 Физика областЕлементи атмосверске и нуклеарне физике са облашћу  Структура атома  Хемиом 7. раз. (вертикално) 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 
Инцијална провера знања на почетку и крају школске године (процентно приказивање) 
Писмена провера знања 15-то минутна,усмена провера.Анализа и пробна провера комбинованог теста у 8.раз. 
 

ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ 
Допунска настава:се изводи такође по један час седмично у свим разредима за ученике који теже савлађују предвиђено градиво на  редовној настави. Такође 

ту наставу похађају и ученици са посебним потребама (рад по ИОП-у).  
Настава се изводи у све три  основне школе. Већи број ученика је способан да прати редовну наставу физике. 
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БИОЛОГИЈА 
 
Циљ наставе биологије у основној школи је да ученици усвајањем образовно-васпитних садржаја упознају основне појмове о живом свету, његовом 

историјском развоју, природним појавама и законитостима које у њему владају. Изучавањем биологије код ученика треба развијати  основну научну 

писменост, логичко расуђивање, способност критичког мишљења, свест о властитом положају у природи, објективност и логичко расуђивање, љубав према 

природи и осећање дужности да чувају и заштите природу, да развијају хигијенске навике и здравствену културу.  
Задаци наставе биологије су да ученици:  
- схвате улогу и значај биологије за напредак човечанства и одрживог развоја;  
- разумеју поступност у развоју живог света;  
- схвате да су жива бића груписана према сродности у пет царстава;  
- стекну основна знања о грађи и функционисању живих бића;  
- развију способност повезивања појмова и процеса у живим бићима и природи;  
- стекну знања о разноврсности и распрострањености живих бића;  
- схвате узајамне односе живих бића и животне средине, као и динамику кружења материје и протицања енергије;  
- развију осећање одговорности према стању животне средине;  
- схвате степен угрожености биосфере и улогу сваког појединца у њеној заштити и унапређивању;  
- упознају грађу и функционисање човечијег организма;  
- стекну неопходне хигијенске навике за очување сопственог здравља и здравља других људи;  
- схвате да је полност саставни део живота и да човекова полност подразумева поштовање норми понашања које обезбеђују хумане односе међу људима;  
- користе методе посматрања, мерења и експеримента;  
- приликом избора будућег занимања имају јасну представу о занимањима везаним за биологију, што ће им омогућити квалитетно професионално 

усмеравање 
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ПЕТИ  РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМ

А САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА 
За ученике За наставнике 

1.Увод Биологија и њен значај за развој човечанства; 

Како се природа упознаје. Лабораторијски 

прибор, лупа и микроскоп 
 

-активно учествује (поставља 

питања)  
-бележење резултата и 
дискусија 
- уочава разлику  
између живе и неживе природе; 
-самостално обављање 

практичних задатака на часу 
 ( микроскопирају и рад са 

лупом ) 

-објашњава и наглашава разлику 

између живе и неживе природе, 
-поспешује самосталан рад 
ученика у лабораторији  
- подстиче ученикена дискусију 

резултата. 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-рад у пару 

2.Особине 

живих бића и 

разноврсност 

живог света 

Особине живих бића; Ћелија 
Класификација живих бића у пет царстава; 

Царство монера; Царство протиста 

-отворено и  
радознало поставља питања  
-закључује шта су 

једноћелијски а шта 

вишећелијски организми. 
-препознаје основне сличности 

и разлике у изгледу и 

понашању биљака и животиња 

-наглашава критеријуме по којима 

се разликују биљке и животиње; 
- подстиче ученике 

дапостављајупитања; 
-објашњава основне 
карактеристике живог света. 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни 

3.Царство 

биљака – грађа и 

животни 

процеси биљака 

Ботаника – научна област биологије 
Свет биљака – настанак и развој биљака 
Вегетативни биљни органи – корен, стабло, 

листЖивотни процеси биљака 
Репродуктивни биљни органи – цвет, плод, 

семе;Вегетативно размножавање 
Раст и покрети биљака;Имена биљака 

-закључује основне 

карактеристике у грађи биљака, 

животиња и човека; 
-разуме механизам настанка 

зигота; 
-научио да је за живот потребна 

енергија 

- подстиче ученике да постављају 

питања  
- буди креативност код ученика, 

кроз повезивање унутрашње грађе 

биљака, животиња и човека. 

-индивидуални 
-групни 
-рад у пару 
-фронтални 

4.Разноврсност 

биљака, значај и 

заштита 

Алге – одлике, начин живота, разноврсност 
Маховине – одлике начин живота, разноврсност; 

Папратнице – одлике, начин живота, 
разноврсност; Голосеменице – одлике, начин 

живота, разноврсност 
Скривеносеменице – одлике, начин живота, 

разноврсност; Јестиве и лековите биљке 
Житарице; Упутство за прикупљање биљака за 

хербар 

-разуме основне разлике између 
нижих и виших биљака; 
-препознаје примере свих 
представика биљака-алги, 

маховина, папратница, 

голосеменица и 

скривеносеменица 
-активно учествују у изради 

хербаријума 

-подстиче ученике на самостални 

рад 
-дефинише разлику између 
голосеменица и скривеносеменица 
-упућује ученике за прикупљање 

биљака за хербар 
-доноси природни материјал и 

показује разноврсност биљака 

-индивидуални 
-групни 
-рад у пару 
-фронтални 

5.Царство гљива Гљиве – одлике, разноврсност и значај 
Лишајеви; Значај биљака и гљива. Ишчезавање и 

заштита биљака и гљива 
Биодиверзитет 

-разуме утицај човека на 

биолошку разноврсност 
-примењује стечено знање на 

пољу заштите биљака и других 

организама 

-истиче значај биодиверзитета и 

ставља до знања главне разлоге 

нестанка врста биљака и 

животиња 
 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Област Разноврсност биљака са географијом, Биљни и животињски свет на Земљи, Планета Земља (6. разред) 
ОбластОсобине живих бића и разноврсност живог светаса хемијом,Атом и структура атома (7.разред) и Угљоводоници (8.разред) 
Област Увод у биологију са историјим, Праисторија (5. разред) 
Област Царство биљака са ликовном културом, Сликање (5. разред) 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 
-иницијална провера тестом у свим разредима  -петнаестоминутни тест   -провера знања тестом -домаћи задаци 
-решавање задатака,укрштеница и ребуса из радних свесака -анализа пробног завршног и анализа резултата завршног теста 
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ШЕСТИ  РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/Т

ЕМА САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

1.Увод Разноврсност живог света 
Основне разлике између биљака, гљива и животиња 

- критички размишља и доноси 
закључке 
-наводи царства која постоје и 
познаје критеријуме по којима се 

царства разликују. 

- усмерава учениково размишљање, 
наводећи их тако на одговарајуће 
закључке; 
-истиче и обнавља са ученицима називе 

царстава. 

-монолошка 
-дијалошка 

2.Праживот
иње 

Праживотиње – хетеротрофни протисти, једноћелијска 
организација, разноврсност;Амебе – начин живота, грађа, 
разноврсност и значај 
Бичари начин живота, грађа, разноврсност и значај; Трепљари 
начин живота, грађа, разноврсност и значај 
Паразитске праживотиње 

-самостално закључује које 
болести могу изазвати заразне 
болести; 
-зна основне мере за одржавање 
личне хигијене; 
оспособљавање ученика за 
самосталан рад; 

-наглашава разлику у грађи праживотиња 
(микроскоп); 
-посебан значај даје начину исхране код 
ових животиња; 
-развијање свести о важности превенције 
и заштите од заразних болести. 

-монолошка 
-дијалошка 
-демонстративна 

3.Царство 
животиња 

Свет животиња – настанак и развој 
Сунђери – грађа, начин живота, разноврсност и значај;Дупљари – 
грађа, начин живота, разноврсност и значај 
Пљоснати црви;Ваљкасти црви 
Чланковити црви;Мекушци – животни простор, начин живота, 
спољашња грађа и основи унутрашње грађе. Разноврсност – 
пужеви, шкољке и главоношци;Зглавкари – ракови;Пауколики 

зглавкари;Стоноге 
Инсекти; Бодљокошци – животни простор, начин живота, грађа, 
разноврсност( морске звезде, јежеви, краставци, змијуљице, 
морски кринови Хордати – одлике и разноврсност 
Кичмењаци – рибе;Водоземци 
Гмизавци; Птице; Сисари 

-закључује да је настанак живих 
бића текао од простијих ка 
сложенијим облицима; 
-поставља питања; 
-бележи основне појмове; 
-разуме узроке развоја и 
усложњавања грађе и функције 

током еволуције; 
 

-истиче теорије о постанку живих бића 
као вишећелијских организама; 
-изграђује позитиван однос према 
природи и њеним појавама; 
-ставља акценат 
 на разумевање еволутивног развоја 
живог света; 
-упознаје ученике са разноврсношћу 
животињског света; 
-развијање интересовања код ученика за 
изучавање биологије; 
– подстицати ученике на тимски рад, 
памћење и размишљање, закључивање; 

-монолошка 
-дијалошка 
-демонстративна 
-илустративна 

4.Угрожено
ст и заштита 

животиња 

Биодиверзитет;Фактори угрожавања и значј и заштита;Суживот 
људи и животиња; Одговоран однос према животињама 

-разуме утицај човека на 
биолошку разноврсност; 
-закључује шта може лично 
предузети у заштити свог 
непосредног животног окружења. 

-развијање свести озаштити природе, 
одговорног односа према животињама; 
-развијање љубави према природи; 
 

-монолошка 
-дијалошка 
-демонстративна 
-илустративна 

5.Увод у 
еволуцију 
живог света 

Докази еволуције; Геолошка доба 
Борба за опстанак – Чарлс Дарвин 

-уочава разлике између јединки 
исте врсте и различитих врста; 
-дискусија о настанку живота на 
Земљи и о току еволуције. 

-објашњаваеволутивни развој живог 
света; 
 

-монолошка, 
дијалошка, 
демонстративна 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Област Царство животиња са математиком, Осна симетрија (5. разред) 
Област Царство животиња са физиком, Кретање, Сила, Притисак (6. Разред); Енергија (7.разред); 
Област Царство животиња са географијом, Природне одлике (Земљиште, биљни и животињски свет) (8.разред)  
Област Увод у биологију са хемијом, Угљоводоници и Биолошки важна органска једињења (8. разред) 
Област Увод у еволуцију живог света са историјом, Праисторија (5. Разред) 
НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 
-иницијална провера тестом у свим разредима  -петнаестоминутни тест   -провера знања тестом -домаћи задаци 
-решавање задатака,укрштеница и ребуса из радних свесака -анализа пробног завршног и анализа резултата завршног теста 
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СЕДМИ  РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

1.Порекло и развој 
људске врсте 

Наука о човеку – антропологија 
Порекло и историјски развој човека 
Преци данашњег човека 

-постављају питања 
-пажљиво слушају 
-уочавају основне научне чињенице о 
еволуцији живота на Земљи 

-истиче да живот на Земљи има 
заједничко порекло са чијом се 
историјом можемо упознати на 
основу фосилних записа. 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 

2.Грађа човечијег 
тела 

Нивои организације биолошких система 
Ћелија – грађа, деоба ћелије 
Кожни систем човека- грађа, обољења, прва помоћ; 
Скелетни систем човека 
Мишићни систем човека 
Нервни систем човека 
Систем жлезда са унутрашњим лучењем човека 
Систем чулних органа човека 
Систем органа за варење човека 
Систем органа за дисање човека 
Систем органа за циркулацију човека 
Систем органа за излучивање човека 
Систем органа за размножавање човека 

-критички размишља и доноси 
закључке 
-зна да су најмањи организми 
саграђени од једне ћелије у којој се 
одвијају сви карактеристични животни 
процеси 
-разуме да су поједини процеси 
заједнички за сва жива бића 
-познаје основне механизме деловања 
превентивних мера у очувању здравља 
-радознало поставља питања и стиче 
нова знања 
-познаје главне компоненте намирница 
и њихову хранљиву вредност 

-јасно истиче основне нивое 
организације у којима се одвијају 
различити животни процеси 
-подстицати ученике на тимски рад, 
памћење и размишљање, 
закључивање; 
-упознаје ученика са грађом људског 
тела и осовним процесима који се 

догађају у њиховом организму 
-истиче симптоме и главне 
карактеристике болести метаболизма 
и узроке због којих настају 
-објашњава механизме поремећаја 
појединих органа. 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-рад у пару 

3.Репродуктивно 

здравље 
Пубертет и адолесценција 
Деликвенција, болести зависности 
Почетак полног живота. Хумани односи међу 
половима. Контрацепција 
Сексуално преносиве болести – превенција и лечење 
Значај и планирање породице, наталитет 
 

-разуме одговорност и опасност 

превременог ступања у сексуалне 
односе и разуме зашто абортус у доба 
развоја има негативне последица 
-зна да болести зависности неповољно 
утичу на квалитет живота 

-развија код ученика партнерски 

однос, тимски и сараднички дух кроз 
групни рад и рад у пару 
-истиче природне промене у 
понашању које настаје у периоду 
пубертета 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Област Порекло и развој људске врсте са историјом, Праисторија(5. разред) 
Област Грађа човечијег тела са хемијом, Хемијске реакције (7. Разред); Неметали, оксиди неметала и киселине, метали (8. разред); Оксиди 

метала и хидроксиди (базе), соли (8.разред); Органска једињења са кисеоником (8. Разред); Биолошка важна органска једињења (8.разред). 
Област Грађа човечијег тела са физиком, Светлосне појаве (8. Разред) 
Област Грађа човечијег тела са музичком културом, Музичко извођење (5. разред) 
Област Грађа човечијег тела са физичким васпитањем, Развијање физичких способности (5. Разред) 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 
-иницијална провера тестом у свим разредима  -петнаестоминутни тест   -провера знања тестом -домаћи задаци 
-решавање задатака,укрштеница и ребуса из радних свесака -анализа пробног завршног и анализа резултата завршног теста 
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ОСМИ  РАЗРЕД 
 
ОБЛАСТ/

ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
1.Увод Биолошка и културна еволуција човека 

Услови живота на Земљи 
Биодиверзитет 
Нивои организације живог света 

-пажљиво слуша и бележи  
-зна основне научне чињенице о 
еволуцији живота на Земљи 

-усмерава учениково размишљање, 
наводећи их тако на одговарајуће 
закључке 

-фронтални 
-индивидуални 
 

2.Екологиј
а и 
животна 
средина 

Предмет истраживања, историјски развој и значај 
екологије 
Животна средина 
Животно станиште 
Еколошки фактори 
Однос организама и животне средине ( адаптације, 
животне форме ) 
Популација 
Животна заједница и њена организација 
Екосистем – основни процеси који се одвијају у 
екосистему ) 
Основни биоми на Земљи. Биосфера 

-бележи основне појмове везане за 
екологију 
-зна да у природи постоји кружење 
појединих супстанци 
-препознаје различите биоме и 
повезује своје знање са знањем из 
географије 
-износи своје закључке везано за 

проток енергије кроз екосистем 
-уочава чланове ланаца исхране из 
природе 

-поставља питања  
- детаљно објашњава основне еколошке 
појмове 
-даје примере из околног окружења да 
би ученици што боље разумели 
-истиче значај еколошких фактора, 
адаптације, ставља акценат на  процесе 
који се одвијају у екосистему 
- развија код ученика партнерски однос, 
тимски и сараднички дух кроз групни 
рад и рад у пару 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-рад у пару 

3.Угрожав
ање, 
заштита и 
унапређива

ње 
екосистема 
– животне 
средине ) 

Екосистеми копнених вода 
Екосистеми мора 
Шумски екосистеми 
Травни екосистеми 
Антропогени екосистеми 
Угрожавање и заштита биодиверзитета 
Категорије заштићени природних добара 
Црвене књиге флоре и фауне 
Угрожавање и заштита културних добара 
Унапређивање животне средине 

-дискусија о типовима екосистема 
-закључују  
-објашњава чиниоце загађења 
воде, ваздуха, земљишта 
-изражава радозналост  
-поставља питања  

 

-указује на поделу екосистема и важне 
представнике у оквиру истих; 
-истиче степен угрожености и заштите 
биодиверзитета 
-истиче велики значај на заштиту, 
унапређење и обнављање животне 
средине 
-упознаје ученике са механизмима 
деловања мера заштите животне 
средине, природе и биодиверзитета 

-фронтални 
-групни 
-индивидуални 
-рад у пару 
 

4.Глобалне 
последице 

загађивања 
животне 
средине 

Климатске промене. Ефекат стаклене баште 
Оштећење озонског омотача 
Киселе кише 
Ерозија земљишта. Ширење пустиња 
Нестајање биљних и животињских врста 

-дискусија на тему глобалне 
климатске промене, 
-израда паноа и буђење 
креативности 
-бележи основне појмове везане за 
глобалне последице 

-подстиче ученике на тимски рад и рад у 
пару при изради паноа 
-објашњава 
-поставља питања 
 -упозорава на штетност киселих киша 
по живи свет 

-фронтални 
-групни 
-индивидуални 
-рад у пару 
 

5.Животна 
средина и 
одрживи 

развој 

Концепт одрживог развоја 
Право на информисаност и учешће јавности у доношењу 
одлука у вези заштите животне средине 
Природни ресурси – одрживо коришћење 
Енергетска ефикасност 
Отпад и рециклажа 

-слушају, дискутују, 
-учествују у изради презентације 
везане за природне ресурсе, отпад 

и рециклажу 
-сами закључују зашто се врши 
рециклажа 
-како да штедимо струју 

-упознаје ученика са да препознају 
основне процесе важне у заштити и 
очувању животне средине и у заштити 

биодиверзитета 
-истиче механизме којима загађење 
животне средине угрожава здравље 
човека 

-фронтални 
-групни 
-индивидуални 
-рад у пару 
 

6.Животна 
средина, 
здравље и 
култура 

живљења 

Право на здраву животну средину 
Савремени начин живота и здравља 
Култура живљења 

-извођење закључака  
-дискутовање 

-упознаје ученике са последицама 
развоја човечанства на природу 

-фронтални 
-групни 
-индивидуални 
-рад у пару 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Област Екологија и животна средина са математиком, Статистичка обрада података (8.разред) 
Област Глобалне последице загађивања животне средине са хемијом, Хемија животне средине (8. разред) 
Област Глобалне последице загађивања животне средине са физиком, Елементи атомске и нуклеарне физике (8. разред) 
Област Животна средина и одрживи развој са техничким образовањем, Енергетика ( 5.разред) 
Област Екологија и животна средина са географијом, Планета Земља (5. Разред) 
Област Угрожавање, заштита и унапређивање екосистема са географијом, Природне одлике Србије (5. разред) 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 
-иницијална провера тестом у свим разредима  -петнаестоминутни тест   -провера знања тестом -домаћи задаци 
-решавање задатака,укрштеница и ребуса из радних свесака -анализа пробног завршног и анализа резултата завршног теста 
 

ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ 
Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова, са циљем разумевања, отклањања нејасноћа и бржег 

и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива. 
Додатна настава се организује за напредније ученике који желе да прошире своја знања из биологије ( са по 1 час недељно, 36 годишње ).  
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ХЕМИЈА 
 
Циљ:да сви ученици стекну основну језичку и научну писменост, да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа; да се 

оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама; развијање мотивисаности, заинтересованости за предметне садржаје, 

функционалне хемијске писмености, способности за извођење једноставних хемијских истраживања, логичког и апстрактног мишљења и критичког става у 
мишљењу;  развијање способности за тражење и коришћење релевантних информација, свести о важности одговорног односа према животној средини, 

одговарајућег и рационалног коришћења и одлагања различитих супстанци у свакодневном животу; развијање радозналости и потребе за сазнавањем о 

својствима супстанци у окружењу и кроз то позитивног става према учењу хемије,  разумевања промена и појава у природи на основу знања хемијских 
појмова, теорија, модела и закона, оспособљавање ученика за комуницирање коришћењем хемијских термина, хемијских симбола, формула и 

једначина;развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној оријентацији. 
Задаци: омогућити ученицима да разумеју предмет изучавања хемије и научни метод којим се у хемији долази до сазнања, да сагледају значај хемије у 
свакодневном животу, као и њен значај за развој различитих технологија и друштва уопште. Оспособити ученике да се користе хемијским језиком, да знају 

хемијску терминологију. Створити наставне ситуације у којима ће ученици до сазнања о својствима супстанци и њиховим променама  долазити на основу 

демонстрационих огледа и огледа које самостално изводе и при томе развијати аналитичко мишљење и критички став у мишљењу, развијати 

експерименталне вештине, правилно и безбедно, по себе и друге, руковати лабораторијским прибором, посуђем и супстанцама. Оспособити ученике за 
извођење једноставних истраживања. Створити ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експриментално искуство у решавању 

теоријских и експерименталних проблема, као и стварати ситуације у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и промена у 

реалном окружењу. 
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СЕДМИ  РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/

ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

Хемија и 
њен значај 

разуме шта је предмет изучавања хемије и како се у хемији долази 
до сазнања  
-схвата да је хемија једна од природних наука која објашњавa 
промене у природи  
-овлада основним операцијама лабораторијске технике, мерама 
опрезности, заштите и прве помоћи -организује радно место, 
припрема и одлаже прибор и други материјал за рад  
-оспособи се за коришћење уџбеника и радне свеске  

-учи правила понашања у  
лабораторији -активно учествује 

(поставља питања)  
-бележење резултата  
и дискусија -врши мерење  
запремине, масе и температуре  
 

-презентује правила понашања у 
хемијској лебораторији  
- поспешује самосталан рад 
ученика у хемијској лабораторији  
- подстиче ученике на дискусију 
резултата  

фронтални рад, групни рад, 
рад у пару, индивидуални 

рад, лабораторијски рад,  

Основни 
хемијски 
појмови 

-разуме разлику између супстанце и физичког тела и супстанце и 
физичког поља  
-разуме разлику између физичких ихемијских својстава супстанце  
-разуме разлику између физичке и хемијске промене супстанце -
разуме разлику између елемента и једињења и препознаје примере 
у окружењу -разуме разлику између чистих супстанци и смеша и 
препознаје примере смеша у окружењу -уме да изабере и примени 
поступак за раздвајање састојака смеша на основу својстава 
супстанци у смеши  

-схвата разлику  
између основних хемијских 

појмова -отворено и  
радознало поставља питања -
препознаје примере свих супстанци 
у свакодневном окружењу  
 
 

-објашњава и наглашава разлику 
између основних хемијских 

појмова  
- подстиче ученике да постављају 
питања  
- проналази примере из 
свакодневног живота и презентије 
их ученицима  

Фронтални рад, групни рад, 
рад у пару, индивидуални 

рад, лабораторијски рад, 

Структура 
супстанце 

зна да је атом најмања честица и његову структуру -разуме 

квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола  
-умеју да користе податке у таблици периодног система елемената 
-зна масе и наеелектрисања честица које изграђују атом схвата 
разлику између јонске и ковалентне везе  
-знају шта је валенца и умеју да је користе  
-умеју да израчунају релативну молекулску масу  

-схватају које честице изграђују 

атом,  
-постављају питања  
- закључује и   
схвата повезаност својстава 
супстанци  
и њихове хемијске  
везе (јонске или ковалентне)  

- објашњава које честице изграђују 

атом  
- подстиче ученике да постављају 
питања  
- буди креативност код ученика, 
кроз повезивање својстава 
супстанци и хемијске везе  

Фронтални рад, групни рад, 

рад у пару, индивидуални 
рад, 

Хомогене 
смеше, 

раствори 

разуме појам раствора и растворљивости  
-разуме изражавање квантитативног састава раствора преко 
процентне концентрације  
-уме да израчуна процентну концентрацију раствора-уме да 
направи раствор одређене процентне концентрације  
-разуме да је вода растварач за супстанце са јонском и поларном 
ковалентном везом  
-зна да је вода за пиће драгоцена и да је чува од загађења -
разликује воду као чисту супстанцу  
- једињење од воде у природи која је смеша (изворска, 
морска,минерална)  

-самостални ученички рад у 
припремању раствора познатих 
супстанци  
-закључују шта је  
засићен, незасићен и презасићен 
раствор  
-припремају растворе исте 
концентрације, а различите масе  
-постављају питања  
-израчунавају проценте конц. 
раствора  

подстиче ученике на самосталан 
рад  
- кроз примере из праксе показује 
шта је засићен, а шта незасићен 
раствор  
- подстиче дијалог са ученицима и 
повећава тиме заинтересованост за 
израчунавања у хемији  
-наводи примере примене 
процентне концентрације у 
свакодневном животу  

Фронтални рад, групни рад, 
рад у пару, индивидуални 
рад, лабораторијски рад, 

Хемијске 
реакције и 

израчуна 
вања 

разуме квалитативно и квантитативно  
значење симбола, формула и једначина хемијских реакција -
примењује знање о закону одржања масе при писању једначина  
-разликује два најопштија типа хемијских промена: реакција, 
анализа и синтеза  
-разуме однос масе и количине супстанце  
-зна да хемијским једначинама прикаже једноставне реакције -зна 
да на основу формула израчуна моларну масу -зна да изводи 
једноствана стихиометријска израчунавања  
-зна да су све промене супстанци праћене променом енергије  

-разумеју квалитативно и 
квантитативно значење хемијске 
једначине  
-схватају законе по којима се 
одвијају хемијске промене  
-решавају стехиометријске задатке  
-постављају питања  
-успостављају везу између масе  
супстанце и количине супстанце  
 

-разграничава и објашњава шта је 
квантитативно и квалитативно 
значење хемијске једначине  
- приближава законе по којима се 
одвијају хемијске реакције  
- одговара на питања ученика и 
подстиче их да постављају нова  
указује на повезаност масе и 
количине супстанце  
 

фронтални рад, групни рад, 
рад у пару, индивидуални 
рад, лабораторијски рад, 



171 
 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Област Хемија и њен значај са физиком, Мерење масе, температуре и запремине.(6.разред) 
Област Атом и структура атома са биологијом, Ћелија (5.разред) 
Област Раствори са математиком, Проценти и пропорције(7.разред) 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 
-иницијално тестирање ће се обавити на почетку (септембар) и на крају школске године (јун) 
-Израђивати петнаесто- минутне вежбе провере знања, радити проблемске задатаке,усмено одговарање, индивидуални рад, рад у групи, рад у пару, 
извођење огледа, домаћи задаци                                                                                                                                                                     

 

ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ 

Циљ додатне наставе хемијепроширивање и продубљивање знања ученика који се у већој мери интересују за хемију и који су на редовним часовима 

показали висок ниво савладаног градива, развијање способности и вештина ученика према њиховим интересовањима и склоностима и развијање 

такмичарског духа. 

Задаци додатне наставе хемије: 
 омогућити ученицима да разумеју начин на који се хемија развијала као наука и њено место у савременом животу; развијати аналитичко и критичко 

мишљење; 
– омогућити ученицима да у самосталним истраживачким радовима овладају основама научног метода; развијају експерименталне вештине за правилно и 

безбедно, по себе и друге, руковање лабораторијским прибором, посуђем и супстанцама 
– стварати ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално  искуство за  решавање теоријских и експерименталних 
проблема; 
– стварати ситуације у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и промена у реалном окружењу;  
– омогућавати ученицима да на основу различитих израчунавања разумеју квантитативни аспект хемијских промена и практично га примењују. 

 Наставне јединице предвиђене за додатну наставу хемије се налазе у годишњем плану рада наставника. 
Циљ допунске наставе ученицима који нису савладали садржаје хемије омогући лакше укључивање у редовни васпитно-образовни процес, као и да им се 

развију упорност, самосталност и тачност у раду. 
Задаци допунске наставе: 
- оспособити ученике да овладају основним хемијским појмовима ради  лакшег уклапања у редовни наставни процес;  
-  омогућити ученицима да на што лакши начин надокнаде и усвоје појмове које  су пропустили због краћег или дужег изостајања са редовне наставе; 
-   омогућити ученицима да овладају различитим методама учења хемијских  садржаја ради развијања самосталности у учењу.  

 Наставне јединице предвиђене за допунску  наставу хемије се налазе у годишњем плану рада наставника 
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ОСМИ  РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊ

А САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

НЕМЕТАЛИ, 

ОКСИДИ 

НЕМЕТАЛА И 

КИСЕЛИНЕ 
 

 -Заступљеност неметала у природи и 

њихова основна физичка својства          -
Водоник.Његова својства и примена                                                             

- Кисеоник. Његова својства и примена 
-Сумпор. Његова својства и 

примена.Једињења 
-Азот. Његова својства и примена.Једињења 

азота. Амонијак обрада 
-Угљеник. Његова својства и примена. 

Једињења угљеника и примена обрада 
- Азот и угљеник                                                                                                
- Физичка својства неметала лаб. вежба 1 
-Оксиди неметала и њихова својства. 

Испитивање киселости 

- ученик посматра, бележи, 

запажа промене и анализира 

их.  
- успешно пише формуле 
одговарајућих оксида и 

киселина  
- описује најважније особине 

неметала  
-самостално закључује где се 

примењују одговарајући 

неметали и њихова 

најзначајнија једињења  
- критички размишља и доноси 

закључке  

- усмерава учениково размишљање, наводећи 

их тако на одговарајуће закључке  
- демонстрирање одговарајућих огледа,  
- ствара ситуације у којима ће ученици 

примењивати и развијати експерименталне 

вештине  
- поставља питања  
- детаљно објашњава писање формула оксида 

преко валенци  
- развија код ученика партнерски однос, 

тимски и сараднички дух кроз групни рад и 

рад у пару, при извођењу огледа,  

Фронтални,  
индивидуа лни, 

раду пару,  
групни рад,  
лаб. рад  

МЕТАЛИ, 

ОКСИДИ 
МЕТАЛА И 

ХИДРОКСИДИ 

(БАЗЕ) 
 

-Заступљеност метала у природи и њихова 

основна физичка својства          
-Калцијум. СаО, Са(ОН)2. Својства и 

примена   -Fe, Al, Cu- својства,корозија 
метала   -Fe2O3, Al2O3, легуре( бронза, 

месинг,челик) обрада   систематизација 
-Физичка својства метала. Реакција метала са 

кисеоником лаб. вежба 3 
 
 

-дискусија о својствима 

неметала  
-изводе оглед 
-бележење резултата  
-решавање рачунских задатака  
-постављају питања  
-закључују 

наводи ученике на самостално закључивање о 

физичким својствима метала  
-подстиче ученике да пишу формуле оксида 

метала, хидроксида -разматра заступљеност 
метала у природи и пореди је са 

заступљеношћу неметала -подстиче ученике 

да уоче повезаност метала са њиховим местом 

у периодном систему елемената  -указује да 

оксиди неких метала граде хидроксиде, а да 

неки не реагују са водом -објашњава  

фронтални  
индивидуални , 
рад 
у пару,  
групни рад,  
лаб. рад 

СОЛИ 
 

-Соли. Формуле и називи соли. Добијање 
сол-Физичка својства соли. Хемијске 

реакције соли                                             -
Примена соли 
-Добијање соли и утврђивање 

растворљивости 
 

-дискусија о својствима метала  
-изводе оглед, бележе резултате 
-закључују  
-решавање рачунских задатака  
-питања  

 -подсећа ученике како се пишу формуле 

оксида, база и киселина.  
-сугерише ученицима да се формуле соли 

пишу преко валенци  
-подстиче ученике на логичко размишљање о 

особинама соли 
-објашњава-проверава стечено знање 

фронтални  
индивидуални , 

раду пару,  
групни рад,  
лаб. рад 

ЕЛЕКТРОЛИТИ

ЧКА ДИСОЦИЈА 
ЦИЈА 

КИСЕЛИНА, 
БАЗА И СОЛИ 

-Електролитичка дисоцијација киселина, 

хидроксида и соли                   
-Мера киселости раствора. рН- скала обрада 
 
 

-дискусија о својствима 

киселина, хидроксида и соли  
- извођење огледа  
-бележење резултата  
-решавање рачунских задатака  
-одговарање на постављена 

питања 

-Учествује у дискутовању резултата огледа са 

учеником и помаже ученику да разврста 

растворе у киселе , базне и неутралне -
Упућује ученика на коришћење интернета и 

других извора информација и развија 

истраживачки дух код ученика  
-Скреће пажњу ученицима на повезаност 

оксида, база , киселина и соли-Подстиче 

ученике да закључе шта је рН скала и 

фронтални  
индивидуални , 

рад у пару,  
групни рад,  
лаб. рад 



173 
 

вредност скрећући им пажњу на рекламе и 

средства за негу и личну хигијену -
Демонстрира мерење рН фактора  

УВОД У 

ОРГАНСКУ 

ХЕМИЈУ 
 

-Својства атома угљеника. Многобројност 

органских једињења. обрада 
 - Општа својства органских једињења, 

разлике у односу на неорганска једињења 

-закључује 
- одговара 
-дискусија  

-Упућује ученике да увиде разлику између 

органских и неорганских једињења -Подстиче 

ученике да повезују својства угљениковог 

атома са многобројношћу органских једињења  

фронтални  
 

УГЉОВОДОНИ

ЦИ 
 

-Елементарни састав. Подела и физичка 

својства угљоводоника  обрада 
-Засићени угљоводоници ( алкани)      обрада 
-Незасићени угљоводоници (алкени и алкини 
)             обрада                
утврђивање-Хемијска својства угљоводоника 

(сагоревање, супституција                       
обрада адиција)- Ароматични 

угљоводоници. Бензен обрадаНафта и 

земни гас- извори угљеникових једињења и 

енергије  
-Ароматични угљоводоници. Нафта      утврђивање 
-Поломери          обрада        систематизација-Састављање модела молекула угљоводоника      лаб. вежба 5 

-закључује 
-пише формуле 
-одговара 
-објашњава  

-анимира ученике да праве разлику у писању 

алкана, алкена и алкина, користећи моделе -
упућује ученике да увиде разлику у 
реактивности угљоводоника и схвате да је то 

последица различите структуре  -показује да 

је n-хексан неполарна супстанца која се 

раствара у неполарним растварачима -
наглашава велику примену полимера у 

свакодневном животу -скреће пажњу на 

проблеме загађења животне средине 

пластичним масама  

фронтални, 
индивидуални, 
рад у групи,  

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА СА 

КИСЕОНИКОМ 
 

- Алкохоли (подела, назив, особине)      обрада 
-Етанол, глицерол (добијање, особине, 

примена)     
обрада        утврђивање 
-Карбоксилне киселине        обрада 
-Етанска киселина. Више масне киселине      обрада       утврђивање 
-Естри          обрада  утврђивање 
-Физичка и хемијска својства органских 

једињења са кисеоником  лаб. вежба 6 

-дискусија о познатим 
угљоводоницима  
-планирање и извођење огледа  
-бележење резултата  
-закључују 
објашњавају  

-објашњава-поставља питања 
 -упозорава на штетност алкохола по 

организам мотивише ученике да праве 
презентације о алкохолизму као великом 

проблему у савременом друштву -подстиче 

ученике да повезују пређашње знање и 

користе га функционално -упутити ученике у 

истраживање употребе кисеоничних 

органских једињења у свакодневном животу  

фронтални  
индивидуални , 

рад у пару,  
групни рад, лаб. 

рад 

БИОЛОШКИ 

ВАЖНА 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА 
 

-Масти и уља обрада утврђивање 
-Угљенихидрати обрада 
-Дисахариди (сахароза ) обрада 
-Полисахариди (скроб и целулоза ) обрада утврђивање 
-Аминокиселине обрада 
-Протеини обрада утврђивање 
-Витамини обрада лаб. вежба  

-посматрају својства супстанци 

и промена у огледу  
-анализа резултата огледа  
-извођење закључака  
-решавање задатака  

-Указује на веома важну улогу витамина, 

масти и уља, угњених хидрата у људском 

организму  
-Упозорава на штетност прекомерног 

уношења масти и уља и угљених хидрата  -
Указује на веома битну улогу протеина у 
важним прооцесима у организму -Истиче 

велики значај витамина у исхрани и наводи 

ученике да кажу које су намирнице богате 

витамином це и сл.  

фронтални  
индивидуални , 

раду пару,  
групни рад,  
лаб. рад 

ХЕМИЈА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

-Загађивање ваздуха, земљишта  и воде  обрада 
-Мере заштите животне средине обрада 
-Израда мини пројекта о заштити животне 

средине у локалним утврђивање 
условима 

 -извођење закључака  
-дискутовање  

- Упознавање ученика са најчешћим 

загађивачима ваздуха, воде и земљишта  

упозорава ученике на алармантну ситуацију 

по питању загађења у нашој земљи  

фронтални  
индивидуа  
лни , рад 
у пару,  
групни рад,  
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Област Неметали, оксиди нематала и киселине са биологијом, Глобалне последице загађења животне средине(8.разред)  
Област метали, оксиди метала и киселине са биологијом , Животна средина и одрживи развој(8.разред) 
Област Хемија животне средине са биологијом, Угрожавање, заштита и унапређивање екосистема-животне средине( 8.разред) 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 
-иницијално тестирање ће се обавити на почетку (септембар) и на крају школске године (јун) 
-Израђивати петнаесто- минутне вежбе провере знања, радити проблемске задатаке,усмено одговарање, индивидуални рад, рад у групи, рад у пару, 

извођење огледа, домаћи задаци 
 

ПРОГРАМ  ДОПУНСКЕ  И ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ 
Циљ додатне наставе хемије: проширивање и продубљивање знања ученика који се у већој мери интересују за хемију и који су на редовним часовима 

показали висок ниво савладаног градива, развијање способности и вештина ученика према њиховим интересовањима и склоностима и развијање 
такмичарског духа. 
Задаци додатне наставе хемије: 
– омогућити ученицима да у самосталним истраживачким радовима овладају основама научног метода; 
– развијати аналитичко и критичко мишљење; 
– развијати експерименталне вештине за правилно и безбедно, по себе и друге, руковање лабораторијским прибором, посуђем и супстанцама; 
– стварати ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за решавање теоријских и експерименталних 

проблема; 
– стварати ситуације у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и промена у реалном окружењу;  
– омогућавати ученицима да на основу различитих израчунавања разумеју квантитативни аспект хемијских промена и практично га примењују. 

 Наставне јединице предвиђене за додатну наставу хемије се налазе у годишњем плану рада наставника. 
Циљ допунске наставе да се ученицима који нису савладали садржаје хемије омогући лакше укључивање у редовни васпитно-образовни процес, као и да 
им се развију упорност, самосталност и тачност у раду. 
Задаци допунске наставе: 
–оспособити ученике да овладају основним хемијским појмовима ради лакшег  уклапања у редовни наставни процес;  
–омогућити ученицима да на што лакши начин надокнаде и усвоје појмове које су пропустили због краћег или дужег изостајања са редовне наставе; 
–омогућити ученицима да овладају различитим методама учења хемијских  садржаја ради развијања самосталности у учењу.  

 Наставне јединице предвиђене за допунску  наставу хемије се налазе у годишњем плану рада наставника 
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ТЕХНИЧКО  И   ИНФОРМАТИЧКО  ОБРАЗОВАЊЕ 

 
Циљ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи јесте да се ученици упознају са техничко-технолошким развијеним      окружењем, 

кроз стицање основне техничке и информатичке 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; 
- на основу знања оврстама делатности и сагледавања својих интересовања правилно одаберу своју будућу професију идр. 
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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 
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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 тема Енергетика  са   Хемија(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. 
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ШЕСТИ   РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ 

РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

 
Увод  у архитектуру 
и грађевинарство 
 

Историја архитектуре (стилови градње: грчки, римски, етрурски, ренесансни...). 

Врсте  
граёевинских објеката (високоградња, нискоградња, хидроградња). Конструктивни 
елементи  
граеевинског објекта (темељ, зид, стуб, меуспратна конструкција, кров, 
степенице).  
Системи градње у граеевинарству.  

-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, 
... 
 

-Сликом показати 
репрезентативне објекте из 
сваког периода градње.  
-саопштава наставне 
садржаје 
-организује и усмерава 
процес учења 
-процењује и оцењује ниво 
и квалитет усвојености 
знања 
-преноси културне 
вредности 
преноси теоријска и 

практична знања 
-формира правилан  
поглед на свет 
развија карактер ученика и 
црте личности 
-упознаје ученике са 
методама и техникама 
успешног учења 
 

Методе: 
монолошка,дијалошк
а, дискусија, 
илустративна,демонс
трације, практични  
Технике које ће се 
користити су технике 
учења (раздвајање 
битног од небитног), 

технике памћења 
(брејн сторминг, 
когнитивно 
мапирање)   
 

Техничко цртање у 

грађевинарству 
 

Поступци и фазе у реализацији граёевинских објеката, техничка документација 
(појам,  
врсте и примена пројеката). Технички цртеж као основ за израду пројеката - 
размера,  
котирање, симболи и ознаке у граёевинарству. Графичко представљање предмета 

Информатичке 
технологија 

Програм за једноставно цртање. Рад са CD-ом и флеш меморијом. Снимање 
цртежа. Рад са штампачем. Коришћење Интернета.  

Грађевинарски 
материјали 

Подела и врсте граёевинских материјала. Природни граёевински материјали - 
својства  
и примена. Вештачки граёевински материјали - својства и примена 

 
Eнергетика   
 

Енергетика у граёевинарству. Мере за 
рационално коришћење топлотне енергије у 
граёевинарству: топлотна изолација зграде, коришћење сунчеве енергије. 

Техничка средства у 
грађевинарству  

Алати и машине у граёевинарству. Мере заштите при извоёењу објеката.  

Саобраћајни 
системи  

Граёевински објекти у саобраћају: ауто-путеви, железничке станице, луке, 
аеродроми.  

Култура становања  

Етика становања (понашање станара у стану, стамбеној згради, на улици и на 
другим  
јавним местима). Израда плана стана. Предлог за његово уреёење. Уреёење 

екстеријера и  
ентеријера.  

Конструкторско 
моделовање –
модели  

Самосталан рад на сопственом пројекту: Израда техничке документације, избор  
материјала, обрада материјала, састављање делова, облагање површина и 
површинска  
заштита. Израда модела разних машина и уреёаја у граёевинарству из 
конструкторских  
комплета. Израда макете стана 

Техничка средства у 
пољопривреди  

Организација рада и примена савремених средстава у пољопривредној 
производњи.  
Техничка средства у пољопривреди. Машине и уреёаји у пољопривредној 
производњи.  
Моделовање машина и уређаја у пољопривредној производњи  
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
 
 
 
Техничко и информатичко образовање темаУвод  у архитектуру и грађевинарство са Историја тема 5раз Праисторија са Информ.и 

рач.6.раз.7.ра.(програми за цртање) са Техничко и информатичко образовање тема Просте машине 7.раз. са Математиком тема Површина четвороугла. 
Техничко и информатичко образовање темаТехничко цртање у грађевинарству са -Информ. 6и7.раз.тема Програм цртања са Физиком тема 

Електрична струја, са Математиком Осна симетрија 5.раз, са Ликовном културом Пропорција и размера. 
Техничко и информатичко образовање тема Информатичке технологије са Информатикoм5.6.раз. 
 Тех. и инф. образ. тема Грађевински материјали са Хемијом тема Структура супстанце 7.раз. и Физика тема Маса и густина. 
Тех. и инф. образ. тема Енергетика са  Физиком тема Механичка енергија , Снага и рад, са Хемијом тема Закон о одржавању масе. 
Тех. и инф. образ. темаТехничка средства у грађевинарству са Физиком тема Полуга, стрма, раван. 
Тех. и инф. образ. темаСаобраћајни системи са Информатиком и рачунаррством  Саобраћај . 
Тех. и инф. образ. темаКонструкторско моделовање –модели  са Математиком тема  Површина четвороугла, Ликовна култура тема Линија као ивица, 

Информатика и рачунарство тема Програм за цртање. 
Тех. и инф. образ. темаТехничка средства у пољопривреди са  Физиком тема Кретање тела са Географијом тема Грађа земље, стена и фосили.  

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

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

Увод у машинску 

технику 

-Појaм и задаци машина и механизама:    трансформација 

материје и енергије,    -пренос и трансформација оптерећења и 

кретања.  
 

-усвајање знања; 
-опажање; 
-откривање и 

утврђивање 

законитости и 

процеса; 
-вежбање; 
-израда и 

презентовање 

самосталних и 

практичних радова; 
-стварање; 
изражавање својих 

мисли,осећањ 
закључака; 
 

-саопштава наставне 

садржаје; 
-организује и усмерава 

процес учења; 
-процењује и оцењује 

ниво и квалитет 

усвојености знања; 
-преноси теоријска и 

практична знања; 
-развија карактер ученика 
и црте личности; 
 
упознаје ученике са 

методама и техникама 
успешног учења 
Организује наставни 

процес;информације; 
-Одговара на 

ученичкапитања; 
-Помаже ученику да 

организује своја 

размишљања; 
Прати ток рада ученика и 

подржава их у раду; 
Анализира и 

процењујерад ученика и 
оцењује 

њиховопостигнуће; 
Процењује сопствени рад. 
 

 
 
Метода истраживачког 

рада 
Монолошка, 

Дијалошка,  

Демонстративна, 

Илустративна,  

Рад на тексту, 

Практични рад, 

Истраживачки рад 

ученика. 

Примена личног блога у 

настави 

(текстови, 

мултимедијални 

материјал,  

вежбе, квизови...) 

 

Техничко цртање у 

машинству  

Техничка документација у машинству. Ортогонална 

пројекција. Котирање, пресеци иупрошћавање, просторно 

приказивање. Од идеје до реализације. 

Информатичке 

технологије  

Цртање коришћењем рачунара и израда презентације. 
Интерфејс - систем веза са рачунаром. Управљање моделима 

помоћу рачунара. Рад са конструкторима на бази интерфејс-
технологије. 

Материјали  
Машински материјали: метали, легуре, композити, неметали, 

погонски материјали. Својства метала и легура (испитивање 

тврдоће, чврстоће и др.).  

Мерење и контрола  Мерење и мерна средства: дужине, угла, масе и момента. 

Размеравање и обележавање на металу. Појам контроле.  

Технологија обраде 

материјала  

Принципи обраде метала са и без скидања струготине. Спајање 

металних делова. Мере заштите на раду. погонски материјали. 

Својства метала и легура  

Машине и механизми  

Основни појмови и принципи рада машина и механизама. 

Елементи машина и механизама: елементи за везу, елементи за 
пренос снаге и кретања, Машине спољашњег (бицикл, 

аутомобил, железничка возила, бродови, авиони и др.) и 
унутрашњег (транспортери,  
 

Роботика  
Појам робота. Врсте робота, намена, конструкција (механика, 

погон и управљање). Моделирање робота из конструкторских 

комплета и коришћење интерфејса 

Енергетика  

Извори, коришћење и трансформација енергије. Погонске 

машине - мотори: хидраулични, пнеуматски, топлотни 

(цилиндри, турбине, парне машине и турбине,  
двотактни бензински мотори, четворотактни бензински мот 
дизел мотори 

Конструкторско 

моделовање и модели  

Конструкторскомоделовање - самосталан рад на сопственом 

пројекту према алгоритму: дефинисање задатка, решење 

извора енергије, избор кретних, преносних и извршних 

механизама,,  
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Тех. и инф. образ. тема Увод у машинску технику  са Физиком тема Полуга , са Математиком тема Пропорција. 
Тех. и инф. образ. тема Техничко цртање у машинству – са Информатиком и рачунарством  тема Програми за цртање, са Ликовном културом тема 
Пропорција и размена. 
Тех. и инф. образ. тема Информатичке технологије  са Информатиком тема Програм за цртање. 
Тех. и инф. образ. тема Материјали са Математика тема Пропорција и размена, са Хемијатема Физичка својства метала., са Хемијом Структура супстанце и 

Закон о одржавању масе. 
Тех. и инф. образ. темаМерење и контрола  са Физиком тема  мерење и јединица мерења 6.разред. 
Тех. и инф. образ. темаТехнологија обраде материјала и  Машине и механизмиса Хемија тема Основна физичка својства метала,легуре бронзе и месинга , 

са Физиком тема Енергија,снага и рад и закон о одржању енергије.и природа и друштво тема Развој саобраћаја. 
Тех. и инф. образ. темаРоботика са Информатиком и рачунарством тема Интерфес и Програм за цртање. 
Тех. и инф. образ. тема Енергетика са  Физика тема .Механичка енергија,хидраулична преса,притисак,врсте енергија и трансформа и Географија тема 

Стене и фосили 5.раз. 
Тех. и инф. образ. темаКонструкторско моделовање и модели  са Ликовном културом тема Пропорција, размера линије као ивица, са Математиком тема 

Површина многоугла. 

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



182 
 

 

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

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
Информатике 

технологије  
Практична примена рачунара. Рачунарске 

мреже. Коришћење интернета- приступ 

светској рачунарској мрежи (www), 
електронска пошта. Управљање помоћу 

персоналних рачунара са окружењем. 

Примена рачунара коришћењем интерфејс 

технологије – управљање моделима. 

Коришћење претходно савладаних 

програма за обраду текста, података, 

табела, графика, припремати презентације у 

различитим областима.  

-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 садржаје-
организује 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 
 

монолошка,дијалошка, 

дискусија, илустративна, 

демонстрациј практични  
Технике којеће се користити су 

--технике учења (раздвајање 

битног од небитног), -технике 

памћења  
 

Електротехнички 

материјали и 

инсталације  

Електроинсталациони материјали и прибор 

- својства и примена (проводници, 

суперпроводници, изолатори, прекидачи, 

утикачи, сијалична грла, осигурачи, грејна 
тела, термостати). Кућне електричне 

инсталације. Опасности и заштита од 

струјног удара. 
 

Електричне 

машине и уређаји  
Производња, трансформација и пренос 

електричне енергије. Алтернативни извори 

електричне енергије.  
Електротехнички апарати и уређаји у 

домаћинству. 
Дигитална 

електроника  
Основи аналогне и дигиталне технологије. 

Основни електронски елементи. Структура 

рачунара: матична плоча, процесор, 

меморија, интерфејс, модем. Електронски 

уређаји у домаћинству.  
 

Од идеје до 

реализације  
 

Практична израда електричних кола – 
експеримент- истраживање од  
конструкторског материјала и симулација 

коришћењем рачунарског софтвера према 

склоностима ученика. Практични примери 

управљања помоћу рачунара. Моделовање 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Тех. и инф. образ. тема Информатике технологије са Информ.и рач.6.,7, 8.раз. темаИнформатичке технологије,Интернет, са  Техничким и 

информатичким образовању 7.раз тема Декеднии бинарни бројни системи. 
Тех. и инф. образ. тема Електротехнички материјали и инсталације саИнформ. 6и7.раз.тема  Програми за цртање, са Физиком тема  Рад,снага 

енергија,трансформатори,електрична струја,електрични рад. 
Тех. и инф. образ. тема Електричне машине и уређаји саХемија тема  Електролитичка дисоцијација и са Географијом тема  Електропривреда Србије.  
Тех. и инф. образ. темаДигитална електроника  са Информатика 6.раз  тема Програмирање и Физиком 7.раз.тема Топлотне појаве и са  Физиком 

8.раз.тема Џул-Ленцов закон,Омов закон. 
Тех. и инф. образ. тема Од идеје до реализације са Физиком 7и 8 раз теме  Топлотне појаве,рад,снага ,енергија и са Математиком тема  Површине и 

запремине тела).  
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
- Иницијално тестирање; - Усмено испитивање; - Домаћи задаци;; -Активност на часу разговори,дискусије. 
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ФИЗИЧКО  ВАСПИТАЊЕ 
Циљ физичког 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) 
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ШЕСТИ   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 на знак, изводи скок маказице 
 

посмарта, 

вежба,ради  
показује, 

објашњава, ,  
мери  

монолошка, 

дијалошка, 

демостреативна 
такмичарска 

Гимнастика уме да уради премет странце из различитих положаја,  уме да уради 

став на шакама на различитим местима, уме да уради колут напред 

из става на шакама 

посматра, 
вежба, ради 

показује,  
објашњава, 
исправља 

монолошка, 
дијалошка, 
демонстративна, 
 

 
 
Кошарка 

зна основни став у одбрани и нападу, уме да пивотира, уме да се 

креће у одбрани,  уме да дода и хвата лопту обема рукама, уме да 

води лопту праволинијски, зна кошаркашки двокорак,уме да шутне 

на кош из места 
уве да води лопту са променом кроз ноге,  уме да шутне на кош из 

продора са дрибингом,  уме да положи лопту у кош, познаје 

одбрану „човек“, уме да игра 2 на 2 у нападу и одбрани 
уме да води лопту са променом иза леђа и ролингом, име да изведе 

скок шут,  уме да игра 3 на 3 у нападу и одбрани,  познаје зонску 

одбрану 

 
 
посматра, вежба, 

ради 

 
 
објашњава, 
показује, 
исправља 

 
 
монолошка,  
дијалошка, 
демонстративна 

Плес уме да креира кореографију, 1уме да одигра Моравац прву и другу 

варијанту, уме да одигра кораке за Енглески валцер 
 

посматра,  
вежба,  
ради 

објашњава, 
показује, 
исправља 

монолошка, 
демонстативна, 
дијалошка 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Биологија-крос-септембар 
Музичка култура-кореографија денс игра, енглески валцер, моравац-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) 
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СЕДМИ 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 на знак, изводи скок маказице, уме да трчи трим трчање, уме 

да трчи кратке деонице из различитих почетних положаја 

посмарта, 

вежба,ради  
показује, 

објашњава, ,  
мери  

монолошка, 

дијалошка, 

демостреативна 
такмичарска 

Гимнастика уме да уради премет странце из различитих положаја,  уме да уради 

став на шакама на различитим местима, уме да уради колут напред 

из става на шакама, уме да уради вагу на обема ногама 

посматра, 
вежба, ради 

показује,  
објашњава, 
исправља 

монолошка, 
дијалошка, 
демонстративна, 

 
 
Одбојка 

зна одбојкашки став, уме да се креће у ставу, уме да одбија лопту 
прстима, уме да одбија лопту 
чекићем  на школски сервис, зна правила игре 
зна тенис сервис, уме да игра у систему 6:0, познаје игру у 

одбрани,познаје игру у нападу 
Сзна кораке за смеч, уме да изведе смеч, уме да уради блок, уме да 

уради заштиту блока 

 
 
посматра, вежба, 

ради 

 
 
објашњава, 
показује, 
исправља 

 
 
монолошка,  
дијалошка, 
демонстративна 

Полигони Зна шта су полигони, уме да уради полигон снагеуме да уради 

полигон спретности 
   

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Биологија-крос-септембар 
Физика-одбојка 
 

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) 
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ОСМИ 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 на знак, 

изводи скок маказице, уме да трчи трим трчање, уме да трчи кратке 

деонице из различитих почетних положаја, .уме да трчи трим трчање са 

препрекама 

посмарта, 

вежба,ради  
показује, 

објашњава, ,  
мери  

монолошка, 

дијалошка, 

демостреативна 
такмичарска 

Гимнастика уме да уради премет странце из различитих положаја,  уме да уради став 

на шакама на различитим местима, уме да уради колут напред из става 

на шакама, уме да уради вагу на обема ногама 

посматра, 
вежба, ради 

показује,  
објашњава, 
исправља 

монолошка, 
дијалошка, 
демонстративна, 

 
 
Одбојка 

зна одбојкашки став, уме да се креће у ставу, уме да одбија лопту 

прстима, уме да одбија лопту 
чекићем  зна школски сервис, зна правила игре 
зна тенис сервис, уме да игра у систему 6:0, познаје игру у 

одбрани,познаје игру у нападуСзна кораке за смеч, уме да изведе смеч, 

уме да уради блок, уме да уради заштиту блока, уме да сервира „флот“ 

сервис 
уме да одбија лопту чекићем једном руком уме да смечује „алму“ 
Суме да уради трјни блокуме да изводи одбојкашке падове 

 
 
посматра, 
вежба, ради 

 
 
објашњава, 
показује, 
исправља 

 
 
монолошка,  
дијалошка, 
демонстративна 

Кошарка .уме да води и дода лопту на разне начине, уме да шутира на кош на 

разне начине, уме да положи лопту на кош на разне начине 
посматра, 
вежба, ради 

показује,  
објашњава, 
исправља 

монолошка, 
дијалошка, 
демонстративна, 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Биологија-крос-септембар 
Физика-одбојка 
 

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) 
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ВЕРСКА   НАСТАВА 
 

ЦИЉ наставе правосалвног 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 (будући) живот (димензију идеалног). То 

значи да ученици систематски упознају правосалвну веру у њеној доктринарној, литургијаској, 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 обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско образовање. Све ово 

спроводи се како на инфорамтивно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у свим 

сегментима живота ( однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 
ЗАДАЦИ наставе православног катихизиса су да код ученика: 
-развије отвореност о 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 другачијом у односу на нас, те да се између ове две релације створи узајамно зависна веза ( свест о заједници), 
 -развије способност за посатављање питања о целини и најдубљем смислу постојању света и човека, 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,  
 -изгради способност дубље 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 с другим наукама), 
 -помогне у одговорном обликовању зајденичког живота са другима, успостављањем равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу 

сусрета са светом ( с људима различитих култура, религија и погледа на свет, с друштвом, с природом) и с Богом, 
 -изгради уверење да су свет и све што је у њему створени за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, али да се то може 
остварити само ако човек своју слободу као дар Божији изражава као заједништво са Богом и са другим људима, те да из те перспективе развије способност 

код ученика разумевања, преиспитивања и вредновања сопственога односа према другом човеку као непоновљивом  бићу и икони Божијој и изгради 

спремност на покајање. 
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ПЕТИ  РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊ

А САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

УВОД 
Упознавање садржаја,програма и начина рада.Прелиминарна 

систематизација. 
 

-вођење 

забелешке. 
-
евидентира

ње 

распореда 

-Упознаје се са новим 

ученицима и памти 

њихова имен-
саопштава  
наставне садржаје 
-упознаје ученике са 

начином рада-
процењује 

способности ученика 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-рад у пару ПРИПРЕМА ЗА ДОЛАЗАК 

СИНА БОЖИЈЕГ У СВЕТ(бог 

није одусттао од свога плана да 

створени свет живи вечно поред 

одбијања  адамада тај план 

спроведе у дело) 

Припрема света за долазак Сина Божијег (Бог није одустао од свога 

плана). 

ИЗБОР АВРАМА И ЊЕГОВИХ 

ПОТОМАКА КАО ПОЧЕТАК 

ЦРКВЕ(стари завет између бога и 

људи) 

Старање Божије о свету и човеку до Ноја.Старање Божије о свету и 

човеку до Аврама.Избор Аврам и његових потомака као почетак 

Цркве. 

АВРАМ И ЈЕВРЕЈСКИ НАРОД 

КАО ПРАСЛИКА ХРИСТА И 

ЦРКВЕ 

Аврам и јеврејски народ као праслика Христа и Цркве.Друге 

библијске личности као праслика Христа и Цркве.Старозаветни 

догађаји и заповести као праслика Христа и Цркве. 

ДЕСЕТ БОЖИЈИХ ЗАПОВЕСТИ 

(однос човека према Богу и 

човеку у старом завету) 

Десет Божијих заповести(однос према Богу и човеку у Старом 

завету).Десет Божијих заповести (смисао прве четири 

заповести).Десет Божијих заповести (смисао 5.-10. 
заповести).Старозаветна пророштва о Христу и Цркви(кратки 

преглед старозаветних пророштава).Старозаветна пророштва о 

Христу и Цркви(поређење старозаветних пророштава са 
новозаветним извештајима).Смрт као последњи 

"непријатељ"Људски напори за превазилажење смрти(различите 

религије).Људски напори ѕа превазилажење смрти 

(философија).Људски напори за превазилажење смрти (наука). 
СТАРО –ЗАВЕТНИ МОТИВИ У 

ПРАВО- СЛАВНОЈ ИКОНО- 
ГРАФИЈИ 

Старозаветни мотиви у православној иконографији. Старозаветни 

мотиви у православној иконографији са обзиром на новозаветно 

откровење.Систематизације. 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
-Велики владари старога века (историја 5.разред) 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 

Током школске године ученици ће израђивати петнаесто- минутне вежбе провере знања, рад у групи, рад у пару, диктат и аутодиктат и усмено 

одговарање.                                                                                                                                                                                                        -171- 
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ШЕСТИ  РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊ

А САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
Увод Упознавање ученика са садржајем и програмом и начином 

рада 
-усвајање знања 
-посматрање-
опажање 
-анализирање и 

синтетизовање 

података 
-примена 
усвојеног знања 
-вежбање 

-саопштава 

наставне садржаје-
организује и 
усмерава процес 

учења-подстиче 

логичко 

закључивање-
заједницка посета 

храму током 

литургије-
процењује квалитет 

и ниво усвојеног 

знања 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-рад у пару 

Тајна  
Христова- јединство 

Бода и човека 

Немогућност света и човека да постоје вечно без заједнице 

са Богом.Тајна Христова-истинити Бог и истинити 
Човек.Тајна Христова као Литургија. 

Рођење Христово од 

Духа светог и Марије 

дјеве 

Рођење Христово (библијска приповест).Рођење Христово-
значај човекове слободе за његово вечно постојањеи 
Богородичиног слободног пристанка да роди Христа. 

Христос је син Божији 

који је послао човек, 

нови Адам да си 

сјединио створену 

природу са Богом  

Символ вере(историјат настанка).Символ вере (тумачење 

прва четири члана).Символ вере (тумачење осталих 

чланова).символ вере (проширење тумачења библијским и 
светоотачким наводима). 

Улога Бога у спасењу 

Света  
Христос-савршени Бог и савршени човек.Бог-спаситељ 

света.Бог неврши насиље над слободним човеком. 
Улога човека у спасењу 

Света  
Значај човекове слободе за спасење света.Улога 

првосазданих у спасењу света. 
Христова страдања и 

Васкрсења  
Христово страдање и васкрсење.Значај Христовог стрдања 

и васкрсења за спасење света.Литургијски живот у Христу 
као као израз слободе човекове. 
 
 

 
Христов живот у 

православној 

иконографији  

Христов живот у православној иконографији(приказ и 

објашњење најзначајнијих српских икона)."Загледани у 

иконе..."(разговор о православној иконографији). 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

- Хришћанска цркава (6.разред Историја) 
-Византија до 12.века (6.разред Историја) 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 

- Домаћи задаци, активност на часу, усмено испитивање, контролне вежбе, петнаесто- минутне вежбе   
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СЕДМИ  РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
БОГ У КОГА ХРИШЋАНИ ВЕРУЈУ ЈЕ СВЕТА 

ТРОЈИЦА ОТАЦ,СИН И СВЕТИ ДУХ 
Бог је Света Тројица. -усвајање знања 

-посматрање-
опажање 
-откривање и 
уочавање да је Бог 
више личности-
анализирање разних 
схватања о стварању 
света 
-примена усвојеног 

знањ-вежбање 

--саопштава 

наставне 
садржаје 
-организује и 
усмерава процес 
учења-подстиче 
логичко 
закључивање- 
одговара на 
питања ученика 

и подстиче их да 
постављају нова 
-процењује 
квалитет и ниво 
усвојеног знања 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-рад у пару ОТАЦ,СИН И СВЕТИ ДУХ СУ ТРИ ВЕЧНЕ 

КОНКРЕТНЕ ЛИЧНОСТИ 

Библијска и светоотачка сведочанства о богу као Светој 
Тројици.Богослужбена сведочанства о богу као Светој 
Тројици. 

СВЕТА ТРОЈИЦА ЈЕ ЈЕДАН БОГ(неразде -
љивост Божанске природе и несливеност 

Божанских личности) 

Бог је Света Тројица.Света Тројица је један Бог. 

УЗРОК БОЖИЈЕГ ПОСТОЈАЊА ЈЕ 

ОТАЦ(библијска,евхаристијска и друга 

сведочанства) 

Љубав као израз слободе.Слобода се изражава као љубав. 

БОГ ОТАЦ ИЗРАЖАВА СВОЈЕ СЛОБОДНО 

ПОСТОЈАЊЕ КАО ЉУБАВ ПРЕМА ДРУГОЈ 

ЛИЧНОСТИ ПРЕМА СИНУ И СВЕТОМЕ 

ДУХУ 

Бог Отац изражава своје слобосно постојање као љубав 
према Сину  и СветомеДуху.Личност може постојати само у 
слободном односу љубави према другој личности.Имена 
Свете Тројиве показују да су то имена за однос.  

ХРИШЋАНСКА АНТРОПО- ЛОГИЈА(биће као 

заједница слободе) 
Постојање као заједница слободе. 

АНТРОПО -ЛОШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ВЕРЕ У 

СВЕТУ ТРОЈИЦУ 
Антрополошке последице вере у Свету Тројицу. 

КРОЗ ЛИТУРГИЈУ СЕ ПРОЈАВЉУЈЕ СВЕТА 

ТРОЈИЦА(Отац прима литургијски 

принос,Син,Исус Христос,приноси,а Свети Дух 

сабира све око христа и сједињује са Њим) 

Пројављивљње Свете Тројице кроз Литургију. 
Пројављивање нашег истинског постојања у будућности кроз 

Литургују. 

КРШТЕЊЕ И ЛИТУРГИЈА КАО ПРАКТИЧНО 

ИСПОВЕДАЊЕ ВЕРЕ У БОГА КОЈИ ЈЕ 

СВЕТА ТРОЈИЦА 

Крштење и Литургија као практично исповедање вере у 
Свету Тројицу. 

СВЕТА ТРОЈИЦА У ПРАВО СЛАВНОЈ          

ИКОНО- ГРАФИЈИ 
Света Тројица у православној иконографији. 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
- Музика и хришћанство. Музичка основа хришћанске музике. (7.разред Музичко) 
- Појава осмогласника и грегоријанског корала. Њихова даља музичка надоградња и  развој црквених музичких облика у уметничке. (7.разред Музичко) 
- Облици црквеног певања код православних народа: литургија и њени делови, врсте црквених песама: химна, тропар, стихира, ирмос. (7.разред Музичко)  

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 

- Домаћи задаци, активност на часу, усмено испитивање, контролне вежбе, петнаесто- минутне вежбе 
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ОСМИ  РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ПРИРОДЕ И ЛИЧНОСТИ 

У БОГУ 

Упознавање са планом и програмом.Хришћанско схватање 
личности (личност је назив за однос).Слобода као предуслов 
постојања личности. 

-усвајање знања 
-посматрање 
-опажање  
-анализирање 
личности 

пријатеља,родит
еља... 
-примена 
усвојеног знања 
-вежбање 

--саопштава 
наставне садржаје 
-организује и 
усмерава процес 
учења 
-подстиче 
размишљање 
ослободи 
- одговара на 
питања ученика и 
подстиче их да 
постављају нова  
-процењује 

квалитет и ниво 
усвојеног знања 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-рад у пару УЧЕЊЕ О ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВУ 

ПРАВОСЛАВНЕ ТРИАДО- ЛОГИЈЕ 
Учење о личности на основу православне триадологије. 

ОНТОЛОШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПРАВОСЛАВНЕ 

ТРИАДО- ЛОГИЈЕ ПО ЧОВЕКА И СТВОРЕНИ 

СВЕТ(личност као носилац постојања природе) 

Личност као носилац постојања природе. 
 
 

ЧОВЕК КАО ЛИЧНОСТ (личност као 

заједница) 
Човек као личност.Јединственост и непоновљивост сваке 
личности. 

СЈЕДИЊЕЊЕ ТВАРНЕ И НЕТВАРНЕ 

ПРИРОДЕ У ЈЕДНОЈ ЛИЧНОСТИ 

ХРИСТОВОЈ (Халкидонски,4.Васељенски сабор 

и његове одлуке) 

Христос истинити Бог и истинити Човек.Христос истинити 

Бог и истинити Човек(тумачење символа вере и одлука 4. 
Васељенског сабора).Створена природа да би постојала , 
мора ући у заједницу са Богом. 

ОБОЖЕЊЕ СТВОРЕНЕ ПРИРОДЕ У 

ХРИСТОВОЈ ЛИЧНОСТИ(ли-чност као 

носилац постојања природе може имати више 

природа у себи) 

Обожење створене природе у Хруисту.Обожење као циљ 
постојања створене природе. 

ЦРКВА КАО ТЕЛО ХРИСТОВО 
Црква као тело Христово(литургијска пројава 
Цркве).Јединство многих људи у Христу.Јединство света и 
човека у Христу( у Литургији). 

БУДУЋЕ ЦАРСТВО БОЖИЈЕ КАО УЗРОК 

ЦРКВЕ(по- следњи догађај Царства Божијег 

даје истинитост историјским догађајима) 

Будуће Царство Божије као узрок постојања Цркве 

СВЕТЛОСТ И ЦАРСТВО БОЖИЈЕ У ПРАВО- 
СЛАВНОЈ ИКОНО- ГРАФИЈИ 

Светлост и Царство Божије у православној 
иконографији.Икона и иконичност. 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Вреска настава тема Црква као тело Христа са Српским језиком област Књижевност Горски вјенац.Верска настава тема СВЕТЛОСТ И 

ЦАРСТВО БОЖИЈЕ У ПРАВО- СЛАВНОЈ ИКОНО- ГРАФИЈИ са Ликовна култура  тема Визуелна метафорика и споразумевање 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 

- Домаћи задаци, активност на часу, усмено испитивање, контролне вежбе, петнаесто- минутне вежбе 
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ГРАЂАНСКО  ВАСПИТАЊЕ 
 
Циљ:Пошти циљ предмета је оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе и локалне заједнице, проширивањем знања о демократији, њеним 

принципима и вредностима кроз практично деловање. 
 
Задаци:Омогућити ученицима стицање знања офункционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина, документим и институцијама које 

доприносе владавини права.Усвајају се вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво. Развијају се спремности за деловање у духу 

поштовања демократских вредности. Јача се осећање самопоштовања, личног и групног идентитета.Ученици ће разумети шложеност  живота у 
мултикултуларној заједници. Јача се осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда.Ученици ће узимати учешће у животу 

заједнице, покретати акције и преузимати одговорност за личне одлуке.Овладати ће вештинама комуникације и примењивати их у свакодневном животу. 

Разумеће природу сукоба и упознати технике њиховог превазилажења у свакодневном животу. Унапредиће способност исказивања сопственог става уз 
кориштење аргумената.Унапредиће способности планирања личног и професионалног развоја.  
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ПЕТИ  РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА 
За ученике За наставнике 

Упознавање са 
основним 
елементима 

програма 

 Представљање циљева, задатака садржаја и метода 
рада;упознавање са најзначајнијим појмовима - права 
иодговорности, правила и дужности, школскемере ирешења; 
начин вођења документације: регистри, позиви 
за састанке, активизам и партиципација, кооперативниначин 
рада; формирање и изграђивање разредног тима 

 Упознаје се са садржајем и 
начином рада, схвата начин 
функционисања школског 
колектива, припрема се за 

преузимање улоге у разредном 
тиму 

 Представља специфичности ГВ као 
предмете, упознаје ученике са 
основним појмовима функционисања 
школе, представља тимсики и 

радионичарски начин рада кроз игру и 
симулације, креира разредни тим 

фронтални рад, групни 
рад, рад у пару, 
индивидуални рад 

Сагледавање 
услова школског 

живота 

 Излиставање проблема у школи и прикупљање 
података;разговор са ученицима, родитељима, наставницима 
идругима који учествују у раду школе; 
коришћењештампаних извора и информација из медија; 
извештавање 
и дискусија о прикупљеним подацима 

Сагледавају најуочљивије 
проблеме у школи, врше 
интервјуе са актерима школског 
живота, проналазе корисне 
информације у медијима и 
вежбају дискусију и дебату као 

метод комуникације 

 Покреће и подстиче ученике на 
истраживање и класификује добијене 
податке у проблемске категорије, 
представља предност медија као 
поузданог извора информација, 
подстиче дискусију и интеракцију 

између ученика 

Фронтални рад, групни 
рад, рад у пару, 
индивидуални рад 

Избор проблема на 
коме ће се радити 

Процењивање прикупљених података, дискусија 
опроблемима и избор заједничког проблема 

Уочавају предности и недостатке 
сваког предложеног проблема и 
доноде одлуке демоктарском 
процедуром 

Подстичедемократски,критички и 
аналитички начин мишљења и 
доношења одлука 

Фронтални рад, групни 
рад, рад у пару, 
индивидуални рад, 

Сакупљање 
података о 
изабраном 
проблему 

 Идентификација извора из којих ћемо прикупљатиподатке; 
упознавање са техникама и поступцимаприкупљања 

информација у оквиру истраживачкихтимова; сакупљање 
података о изабраном проблему,састанци у оквиру школе, 
посете ученика различитиминституцијама и организацијама 
и организовањегостовања особа из одређених организација 
илиинституција 

Истражују могуће и валидне 
изворе информација, упознају 

технике прикупљања 
података,така уче се теренском и 
истраживачком раду, као и 
техникама документовања и 
вредновања добијених под 

Предлаже различите појединце и 
институције као могуће изворе 

потребних информација, упознаје 
ученике са специфичностима 
теренског рада и подстиче их на 
отворену комууникацију са спољним 
сарадницима 

Фронтални рад, групни 
рад, рад у пару, 

индивидуални рад 

Активизам и 
партиципација - 

план акције 
 

 Осмишљавање плана акције у решавању проблема на коме 
истраживачки тимови раде и одабир начинапрезентације 

резултата 

Уче се техникама планирања и 
израде пројеката као и начинима 

презентовања доб.резултата 

Подстиче самосталан рад , 
презентовање идеја и доношење 

одлука 

Фронтални рад, групни 
рад, рад у пару, 

индивидуални рад 

Јавна презентација 
плана акције 

Јавно представљање: ученици пред школским жиријем 
ипубликом (ученици, родитељи, наставници и 
другизаинтересовани за решавање проблема), представљају 
својплан и аргументовано одговарају на постављена питања 

Вежбају јавни наступ и 
аргументовано заступање 
заузетих ставова 

Разбија страхове и предрасуде везане 
за јавно изношење ставова и идеја 

Фронтални рад, групни 
рад, рад у пару, 
индивидуални рад 

 
Осврт на научено - 
евалуација 
 

Разговор о томе шта су ученици научили и колико сустекли 

способност за самостално процењивање ситуација,знања и 
васпитања и њихову примену у пракси 

Врше критичку евалуацију свега 

наученог и реализованог у току 
школске године 

Помаже у процесу објективног 

оцењивања степена остварености 
предвиђеног плана и програма 

Фронтални рад, групни 

рад, рад у пару, 
индивидуални рад 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Грађанско васпитање тема Активизам и партиципација –план акције са Српским језиком област Језичка култура  
Грађанско васпитање тема јавна презентација –план акције са Српским језиком област Књижевност. 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
Активност на часу, кретативност, предузимљивост, групни рад. 
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ШЕСТИ  РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ 

РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

УПОЗНАВАЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ЕЛЕМЕНАТА 
ПРОГРАМА 
 

- Увод у програм: представљање циљева, задатка и садржаја 

програма и упознавање ученика са начином рада.- Упознавање са 

најзначајнијим појмовима из програма.- Мере и решења: 

проучавање уводног текста, размена мишљења, уочавање 

проблема у заједници, предлози могућих решења одређених 

проблема.- Правила и захтеви тимског рада: упознавање ученика 

са карактеристикама и правилима тимског рада.- Упознавање са 
корацима кроз које се реализује програм.- Студија одељења: 

упознавање ученика са израдом разредне студије, 

начиномприкупљања материјала и прилога за презентацију и 

документацију за четири деластудије. 

Упознаје се са садржајем 

и начином рада, схвата 

начин функционисања 

локалне заједнице, 

припрема се за 

преузимање улоге у 

разредном тиму 

Представља 

специфичности ГВ као 

предмете, упознаје 

ученике са основним 

појмовима 

функционисања 

локалне заједнице, 
представља тимсики и 

радионичарски начин 

рада кроз игру и 

симулације, креира 

разредни тим 

Фронтални рад, 

групни рад, рад у 

пару, индивидуални 

рад 

ПРВИ КОРАК - 
УОЧАВАЊЕ 

ПРОБЛЕМА У 

ЗАЈЕДНИЦИ 
 

Уочавање проблема у друштвеној заједници: ученици кроз 

дискусију идентификују 
честе проблеме заједнице и у групама попуњавају "Упитник за 

уочавање и анализу 
проблема".- Подела ученика у групе за прикупљање података о 

појединим проблемима иупућивање у начин коришћења 

"Упитника за прикупљање података". 
- Прикупљање података:- разговор са родитељима, наставницима 

и другим члановима заједнице, 

Сагледавају 

најуочљивије проблеме у 

локалној заједници, врше 

интервјуе са актерима 

појединих проблема, 

проналазе корисне 

информације у медијима 
и вежбају дискусију и 

дебату као метод 

комуникације 

Покреће и подстиче 

ученике на 

истраживање и 

класификује добијене 

податке у проблемске 

категорије, представља 

предност медија као 
поузданог извора 

информација, подстиче 

дискусију и 

интеракцију између 

ученика 

Фронтални рад, 

групни рад, рад у 

пару, индивидуални 

рад 

ДРУГИ КОРАК - 
ИЗБОР ПРОБЛЕМА 
 

- Процењивање прикупљених података, дискусија о проблемима 

и избор заједничког 
проблема. 

Уочавају предности и 

недостатке сваког 

предложеног проблема и 

доноде одлуке 

демоктарском 

процедуром 

Подстиче 

демократски,критички 

и аналитички начин 

мишљења и доношења 

одлука 

Фронтални рад, 

групни рад, рад у 

пару, индивидуални 

рад 

ТРЕЋИ КОРАК - 
САКУПЉАЊЕ 

ПОДАТАКА О 

ИЗАБРАНОМ 
ПРОБЛЕМУ 

- Идентификовање извора информација: упознавање са изворима 

података.- Упознавање са техникама и поступцима прикупљања 

информација: разматрање са 
ученицима "Упутстава за добијање и документовање података", 

садржаја упитника других поступака прикупљања података на 

терену (посете библиотекама, телефонирање, 
заказивање састанака, писање захтева...). 
- Подела на истраживачке тимове и припрема потребних 

материјала: припремаученика за претходну најаву посете 

особама у организацијама и институцијама којима ће 

Истражују могуће и 

валидне изворе 

информација, упознају 
технике прикупљања 

података,така уче се 

теренском и 

истраживачком раду, као 

и техникама 

документовања и 

вредновања добијених 

Предлаже различите 

појединце и 

институције као могуће 
изворе потребних 

информација, упознаје 

ученике са 

специфичностима 

теренског рада и 

подстиче их на 

отворену 

Фронтални рад, 

групни рад, рад у 

пару, индивидуални 
рад 
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поставити питања из "документационих упитника".- Сакупљање 

података о изабраном проблему (може и као домаћи задатак): 

посетеученика различитим организацијама и институцијама и 

организовање гостовања особа изорганизација или институција 

које се баве решавањем изабраног проблема. 
- Разговор о прикупљеним подацима. 

података комууникацију са 

спољним сарадницима 

 
ЧЕТВРТИ КОРАК - 
ИЗРАДА СТУДИЈЕ 

Подела ученика на четири студијске групе: упознавање са 

деловима студије изадацима студијских група на основу 

"Упутстава за студијске групе".- Разврставање и класификовање 

сакупљених материјала према захтевима делова 
студије.- Критеријуми за израду студије: упознавање ученика са 

мерилима за израду ипроцену студије.- Израда студије: ученици 

раде на два дела студије - показни део (пано) идокументациони 

део.- Припрема за јавну презентацију: ученици се упознају са 

циљевима јавногпредстављања и припремају презентацију у 

складу са упутством 

Уче се техникама 

планирања и израде 

пројеката као и начинима 

презентовања добијених 
резултата 

Подстиче самосталан 

рад , презентовање 

идеја и доношење 

одлука 

 
Фронтални рад, 

групни рад, рад у 

пару, индивидуални 
рад 

ПЕТИ КОРАК - 
ЈАВНА 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

СТУДИЈЕ 

Јавно представљање разредне студије: ученици пред жиријем и 

публикомпредстављају своје делове разредне студије и 
одговарају на питања 

Вежбају јавни наступ и 

аргументовано 

заступање заузетих 

ставова 

Разбија страхове и 

предрасуде везане за 

јавно изношење 

ставова и идеја 

Фронтални рад, 

групни рад, рад у 

пару, индивидуални 

рад 
 
ШЕСТИ КОРАК - 
ОСВРТ НА 
НАУЧЕНО 
 

Разговор о томе шта су ученици и како научили: ученици 

самостално процењујуискуства и вештине које су стекли током 

програма.- Израда кратког писаног осврта на научено као део 
документације: ученици бележеутиске о личном и заједничком 

раду и напредовању. 

Врше критичку 

евалуацију свега 

наученог и реализованог 
у току школске године 

Помаже у процесу 

објективног оцењивања 

степена остварености 
предвиђеног плана и 

програма 

Фронтални рад, 

групни рад, рад у 

пару, индивидуални 
рад 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Грађанско васпитање област Јавна презентација са Српским језиком област Књижевност 
Грађанско васпитање област  Осврт на научено са Српским језиком и књижевношћу; шести разред, област 4 (Писање извештаја) 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
Активност на часу, кретативност, предузимљивост, групни рад. 
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СЕДМИ  РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
ГРАЂАНИН Грађанин и политика у прошлости/ у 

садашњости; одговоран и активан 

грађанин; дете као грађанин; заједнице у 

којима живимо; права појединца и опште 

добро; одговорност- индивидуална и 

грађанска; волонтерске акције 

Дискутују, раде у групи или 

тиму, предлажу, доказују, 

активно примењују усвојене 

идеје 

Припрема материјала, 

подстиче и усмерава ученике, 

информише, упућује на 

литературу 

Дискусија, практичан рад, 

анализа, аргументација, 

добротворне и волонтерске 

акције  

ДРЖАВА И ВЛАСТ Појам и историјски контекст развоја 

државе; неопходност постојања власти; 

владавина појединца/закона; демократија 

и Устав Србије; нивои власти и њена 

подела 

Истражују, примењују знање 

из историје 
Упућује на градиво из историје Читање, дискусија 

ЂАЧКИ 
ПАРЛАМЕНТ И 

ИНИЦИЈАТИВА 

Место и улога Ђ.парламента; начин 
његовог функционисања; иницијатива 

Предлажу, анализирају, 
учествују у раду Ђ.парламента 

и Н.већа 

Усмерава, предлаже Организација активности у 
школи 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Грађанско васпитање област Држава и власт са Историја за пети раз. тема Настанак државе и друштво старог века 
Грађанско васпитање област Држава и власт  са Историја за пети раз.тема(Настанак државе и друштво старог века 
Грађанско васпитање област  са Историја  тема за 7.р.( Апсолутне монархије) 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
Ангажованост, креативност, предузимљивост 
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ОСМИ  РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМ

А 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА 
За ученике За наставнике 

УВОД 
 

Поглед уназад  
Представљање циљева, задатака, садржаја и метода 

рада. (1 час) 

Подсећају се на усвојена знања 

и вештине из петог, шестог и 

седмог разреда, упознају се са 

планом и програмом за осми 

разред 

Врши иницијално 

тестирање и проверава 

степен усвојености знања 

из петог, шестог и седмог 

разреда, представља план, 

програм и методе рада у 

осмом разреду 
 

Фронтални рад, 

групни рад, рад у 

пару, индивидуални 

рад 

ДЕЦА У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 
 

Положај детета у друштву – место, улога и одговорност 

државе, друштва, породице идетета.Универзалност 
људских права и права детета, повезаност дечијих потреба 

са правимадетета.Чиниоци који утичу на оствареност 

дечијих права – економски развој, социјални иполитички 

амбијент, традиција, култура... Примери злоупотребе права 

детета трговинадецом, деца војници, дечија порнографија, 

злоупотреба дечијег рада, деца бескућници,насиље над 

децом... Примери који показују начине којима се обезбеђују 

услови заостваривање најбољег интереса деце – једнаке 

могућности за све (у образовању,здравственој заштити...), 

законска регулатива која забрањује телесно кажњавање 

деце,учешће деце у активностима које су од значаја за њих 
и друштво...Међународне организације које се баве 

унапређивањем положаја деце и заштитомњихових 

интереса Улога и значај организација као што су Уницеф, 

Унеско, Међународни комитет Црвеногкрста, Save the 
children…(Пријатељи деце Србије, Центар за права детета, 

Наша Србија,Црвени крст Србије...).Компетенције деце 

значајне за укључивање у активности које доприносе 

побољшањуположаја деце у друштву  
Разматрање предлога ученика о могућим активностима  

Упознају се са положајем, 

местом и улогом и 
одговорности деце у 

савременом друштву, подсећају 

се на законодавне оквире који 

гарантују права детета, уочавају 

разне примере ускраћивања и 

злоупотребе дечијих правакао и 

могућности за обезбеђење 

једнаких услова за одрастање 

све деце, упознају се са 

разлличитим мешународним и 

националним организацијама 
које се баве унапређењем 

полозаја деце и њиховом 

заштитом, сагледавају 

компетенције, знања и вештине 

деце значајне за њихово 

активније укључивање у 

друштвени живот 

Предочава специфичности 

положаја деце у 
савременом свету и 

несразмер између закона и 

праксе кроз примере 

злоупотребе и кршења 

дечијих права, истиче 

важност законодавних 

оквира дечијих права, као 

и међународних и 

домаћих организација за 

њихову промоцију и 

спровођење, подстиче 
ученике на сагледавање 

властитих способности 

битних за активније 

укључивање у друштвени 

живот 

 
МЕДИЈИ У 

САВРЕМЕНОМ 

ДРУШТВУ 

Медији у савременом друштву Место, улога и значај 

медија.Разумевање и тумачење медијских порука Медији 

као извор информација; злоупотреба информација, изобиље 
информација,селекција информација, веродостојност 

информацијаДеца и медији Улога медија у стварању слике о 

положају деце у једном друштву и начини на који се 

онаприказују (деца као жртве, деца и образовање, деца и 

слободно време, деца са посебнимпотребама...).Учешће 

Упознају се са местом, значајем 

и улогом медија у савременом 

друштву, разумевањем 
медијских порука и могућој 

корисности добијених 

информација за грађење 

критичког односа према 

друштвеним феноменима, 

Представља медије као 

специфичан одраз и слику 

модерног друштва, развија 
код деце критички однос 

према медијској понуди и 

порукама које медији 

шире, потенцира потребу 

за друштвеном 
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деце у медијима – могућности и начини.  
 

сагледавају улогу медија у 

промоцији дечијих права, 

предлажу могуће начине 

властите промоције кроз медије 

одговорношћу медија и 

могућностима промоције 

дечијих права и потреба 

кроз њих, подстиче 

медијску промоцију 

вредности ученика 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 
 
 
 
 

Шта носим са собом  
Размена ученичких искустава о активностима реализованим 

на часовима грађанског 
васпитања у току осмог разреда и целокупног другог 
циклуса. Процена корисности и 
употребљивости стечених знања и вештина за свакодневни 

живот. 
 

Врше објективну евалуацију 

стечених знања кроз 

сагледавање значења научених  

кључних појмова у osmom 
разреду и читавом другом 

циклусу образовања, уочавају 

важност стечених знања и 

могућност њихове примене у 

свакодневном животу 

Методом завршног 

тестирања проверава 

степен усвојености 

појединох наставних тема 
и појмова у дугом циклусу 

образовања, истиче 

важност стеченог знања и 

могућност нјегове 

примене у будућем 

животу   
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Грађанско васпитање област Деца у савременом свету са Српским језиком и књижевношћу; Све ће то народ позлатити-Лаза Лазаревић) 
Грађанско васпитање област Медији у савременом друштву са Српским језиком и књижевношћу; Аргументација-језичка култура, Вештине читања и 

разумевање прочитаног текста-језичка култура) 
Грађанско васпитање област Деца у савременом свету и област Медији у савременом друштву са Историјом тема Свет после Другог светског рата и 

Југославија после Другог светског рата 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
Ангажованост, креативност, предузимљивост. 
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НЕМАЧКИ  ЈЕЗИК 
ЦиљЦиљ наставе немачког језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем комуникативних вештина 

читања, писања, слушања и говора. Важно је оспособити ученике да комуницирају на немачком језику у школи и ван ње.Током основног образовања ученик 
треба да усвоји основна знања која ће му омогућити да се на немачком језику споразуме са говорницима истог.  
Циљ наставе немачког језика је упознати ученике са немачком културом, историјом, традицијом и начином живота. Кроз немачки језик би требало 

упоређивати сопствену културу са културом народа који живе на немачком говорном подручју. Ученици би требало да развију способност превазилажења 
предрасуда које се могу створити у додиру са припадницима других народа. Код ученика треба развити и позитиван став према другим језицима и 

културама. 
Циљеви се остварују кроз реалне комуникативне ситуације, упознавање ученика са начином живота кроз учење о празницима, слушање музике, певање 

песама, упознавања са знаменитостима и историјом немачког говорног подручја кроз слике, приче и дијалоге. 
Задаци:Задаци наставе немачког језика су оспособити ученике за успостављање комуникације и остваривање контаката са говорницима немачког језика, 

давање личних информација приликом комуникације као и разговор о свакодневним темама. 
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ПЕТИ   РАЗРЕД 
ОБЛАС

Т/ТЕМА 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА 
За ученике За наставнике 

Modul 1 

-презентглаголаseinиheißen-изјавнеиупитнереченице- 
личнезаменице-одређеничланпредлогvon- присвојничлан- 
презентглаголаhaben- обликзаперсирање- глаголwohnen- 
упитнереченице: Wer? Wie? Wiealt? Wieviele? Wo? -упитнареч: Wo? 
предлози: in, bei?- представљање- бројеви- 
саопштитисвојипитатизабројтелефона-
дијалозиочлановимапородице- певањепесмица 

слушањеиреаговањенаналогилизадатакувезис
атекстом,  
- радупару, малимивеликимгрупама,  
- дебатаидискусија 
- мини-дијалози, играпоулогама, 
симулацијеитд. 
- израдапаноа, презентација, зиднихновина, 
постеразаучионицуилиродитељеисл.)  
- вежбеслушања 
(премаупутствиманаставникаилисатракеповез

атипојмовеувежбанки,  
- игрепримеренеузрасту 
- договориимини-пројекти 
- 
уочавањедистинктивнихобележјакојауказујун
а 
повезивање гласова и групе слова, 
замењивање речи цртежом или сликом,  
- проналажење недостајуће речи 

(употпуњавање низа, проналажење „уљеза”, 
осмосмерке, укрштене речи, и слично), 
- повезивање краћег текста и реченица са 
сликама/илустрацијама,  
- писање честитки и разгледница, писање 
краћих текстова 

Изговара, чита, 
пише на табли 
пише у свеску ученика, 
подстиче, наводи 
ситуацију, поставља 
проблем, надгледа, прати 
рад и одржава ред у 
учионици, стоји на 
располагању ученицима и 
пружа им индивидуалне 

савете, преузима улогу 
супервизора и 
фацилитатора 
уважавајући примедбе у 
вези са њиховим учењем, 
реагујући на њих и 
координирајући њихове 
активности 

- рад на тексту, 
- рад у паровима, малим 

и великим групама 
(мини-дијалози, игра по 
уогама, симулације, 
итд.), - мануалне 
активности (израда 
паноа, презентација, 
зидних новина, постера 
за учионицу или 

родитеље и сл.)  
-учење путем открића 
 

Modul 2 

- oдређениинеодређеничлан- негацијаnicht/ kein- упитнареч: Was?- 
показназаменицаdas- облициглаголаmöchte- личнезаменицеудативу 
- презентглаголаmögen- aкузатив: неодређеничлан, 
негацијанеодређеногчлана- презентглаголаsprechen- 
називиземаљаијезика- упитнаречWoher?- предлогaus- 
описивањестана- боје- поздрављање- угошћавањегоста- 
дијалозиодомаћимживотињама 
- описивањеособа- интервјуи- певањепесмица 

Modul 3 

- презентглаголаessen, nehmen- акузативнеодређеногчлана- 
негацијанеодређеногчлана- презентглаголаbrauchen, finden- 
акузативодређеногчлана- грађењемножине- 
личнезаменицеуакузативу- презентглаголаkönnen, sollen- 
презентглаголаfahren- раздвојивиглаголи- упитнаречWohin?- 
гледањенасат 
- временскидодатак - упитнеречивезанезавреме-  куповинахране- 
јеловникуресторану 
- распоредчасова- одевнипредметиипридевиузњих- 
дневниинедељнипланрадаигледањенасат-певањепесмица 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
НемачкијезикобластМодул 1саЕнглескијезик - одређениинеодређеничлан- личнезаменице- упитнезаменицеWho? What?- бројевидо 30- 
глаголhaveиСрпскијезик- личнезаменице- писањезаменицауобраћању: Ви- презент- инфинитивиинфинитивнаоснова- 
грађењеифункцијаосновнихглаголскихоблика 
НемачкијезикобластМодул 2 саЕнглескијезик: - одређениинеодређеничлан- модалниглаголииСрпскијезик - основнефункцијеизначењападежа- презент- 
инфинитивиинфинитивнаоснова-грађењеифункцијаосновнихглаголскихоблика 
НемачкијезикобластМодул 3 саобластЕнглескијезик- модалниглаголи- неодређеничланиСрпскијезик -презент 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
-иницијални тест, -усмено испитивање, -контролне вежбе,-писмени задатак, -петнаестоминутне провере знање, -рад на тексту, -израда домаћих задатака и 

пројеката (појединачних, у пару и групи),- залагање односно активност на часу (разговори, дискусије, - игровне активности (асоцијације) -педагошка 

документација, -разумевање говора ,-разумевање краћег писаног текста,- усмено изражавање, -писмено изражавање ,-усвојеност лексичких садржаја 
-усвојеност граматичких структура ,-правопис.  
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ШЕСТИ  РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕ

МА 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА 
За ученике За наставнике 

Lektion1 
Leute, Leute 

Морфосинтаксичкисадржаји: 
- именицеуноминативуиакузативу 
- номинативиакузатив 
- глаголисапроменомвокала 
- императив 
Тематскиикомуникативнисадржај: 
- описивањеособа 
- 
разговаратиучтивоиљубазносасагов

орником 

- 
слушањеиреаговањенаналогилизадатакувезисатек

стом, - радупару, малимивеликимгрупама, - 
дебатаидискусија 
- мини-дијалози, играпоулогама, симулацијеитд- 
израдапаноа, презентација, зиднихновина, 
постеразаучионицуилиродитељеисл.) - 
вежбеслушања 
(премаупутствиманаставникаилисатракеповезатип

ојмовеувежбанки, - игрепримеренеузрасту 
- договориимини-пројекти- 
уочавањедистинктивнихобележјакојауказујунапов

езивањегласоваигрупеслова, 
замењивањеречицртежомилисликом,  
- проналажење недостајуће речи (употпуњавање 

низа, проналажење „уљеза”, осмосмерке, 

укрштене речи, и слично), 
- повезивање краћег текста и реченица са 
сликама/илустрацијама, - писање честитки и 

разгледница, писање краћих текстова 

Изговара, чита, 
пише на табли 
пише у свеску ученика, 
подстиче, наводи ситуацију, 

поставља проблем, надгледа, 

прати рад и одржава ред у 

учионици, стоји на 
располагању ученицима и 

пружа им индивидуалне 

савете, преузима улогу 

супервизора и фацилитатора 

уважавајући примедбе у вези 

са њиховим учењем, 

реагујући на њих и 

координирајући њихове 

активности 

учење путем открића, 
- рад на тексту, 
- рад у паровима, малим и 

великим групама (мини-
дијалози, игра по уогама, 

симулације, итд.),  
- мануалне активности 
(израда паноа, 

презентација, зидних 

новина, постера за 

учионицу или родитеље и 

сл.) 
- вежбе слушања, 

повезивање звучног 

материјала са 

илустрацијом и текстом 
- писање честитки, 

разгледница  
 

Lektion 2 
Junge Leute 

Морфосинтаксичкисадржаји: 
- реченицесаобјектомуакузативу- 
личне заменице у акузативу- упитне 

заменице у номинативу и акузативу 
- модални глагол mögen 
Тематскиикомуникативнисадржај:- 
штајестиипитинашколскомодмору 

- 
слушањеиреаговањенаналогилизадатакувезисатек

стом,  
- радупару, малимивеликимгрупама,  
- дебата и дискусија 
 

Lektion 3 Alle 
Tage wieder 

Морфосинтаксичкисадржаји: 
- предлозизавреме 
- инверзија- заменицаman 
- модалниглаголиkönnen, müssen-
глаголисараздвојнимпрефиксом 
Тематскиикомуникативнисадржај:-  
гледањенасат 
- хобији- деловидана, 
годишњадоба- 
занимањаижељеувезисањима 

- 
слушањеиреаговањенаналогилизадатакувезисатек

стом,  
- радупару, малимивеликимгрупама,  
- дебата и дискусија 
 

Lektion 4 Was 
machen wir 
heute? 

Морфосинтаксичкисадржаји: 
- предлози за место 
- предлогзавремеam 

- 
слушањеиреаговањенаналогилизадатакувезисатек

стом,  
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Тематскиикомуникативнисадржај:- 
слободновреме 
- какопозватинекогугосте 
- описивањелицаипредмета 

- радупару, малимивеликимгрупама,  
- дебата и дискусија 
 

Lektion 5 Ab 
in die Ferien 

Морфосинтаксичкисадржаји: 
- предлозизаместо- неличноes 
Тематскиикомуникативнисадржај:- 
странесвета 
- путовања на распусту 

- слушање и реаговање на налог или задатак у вези 

са текстом,  
- рад у пару, малим и великим групама,  
- дебата и дискусија 
 

Lektion 6 
Guten Appetit 

Морфосинтаксичкисадржаји: 
- претеритодглаголаhabenиsein- 
именицеудативу 
- личнезаменицеудативу 
Тематскиикомуникативнисадржај:- 
јела и пића у Немачкој 
 

- слушање и реаговање на налог или задатак у вези 

са текстом,  
- рад у пару, малим и великим групама,  
- дебата и дискусија 
 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Немачки језик областLektion1 Leute, Leute са област  граматика Енглески језик  - именице као директни и индиректни објекат  са област Граматика Српски 

језик  императив- писање заменица у обраћању: Ви, Ваш. 
Немачки језик областLektion 2 JungeLeute са област граматика Енглески језик- модални глаголи 
Немачки језик областLektion 3 AlleTagewieder са област граматика  Српски језик- придевске заменице и са област граматика  Енглески језик- модални 

глаголи- различита значења предлога 
Немачки језик областLektion 4 Wasmachenwirheute са граматика Енглески језик - предлози, различита значења 
Немачки језик облас Lektion 5 AbindieFerien са област граматика Енглески језик:- различита значења предлога 
Немачки језик облас Lektion 6 GutenAppetit са граматика Енглески језик- употреба времена ну прошлом наративу и обласст граматика Српски језик -- 
придевске заменице- грађење и значења глаголских облика 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
-иницијални тест, -усмено испитивање, -контролне вежбе,-писмени задатак, -петнаестоминутне провере знање, -рад на тексту, -израда домаћих задатака и 

пројеката (појединачних, у пару и групи),- залагање односно активност на часу (разговори, дискусије, - игровне активности (асоцијације) -педагошка 
документација, -разумевање говора ,-разумевање краћег писаног текста,- усмено изражавање, -писмено изражавање ,-усвојеност лексичких садржаја 
-усвојеност граматичких структура ,-правопис.  
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СЕДМИ   РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/Т

ЕМА 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА 
За ученике За наставнике 

Lektion1 
Sport 

Морфосинтаксички  садржаји:- упитне заменице- 
компарација придева-одговори са jа/ nein/doch 
Тематски и комуникативни садржај: 
- упоређивање лица и предмета- спортови 
 

- слушање и реаговање на налог или задатак у вези са текстом, - рад 
у пару, малим и великим групама, - дебата и дискусија- мини-
дијалози, игра по улогама, симулације итд.- израда паноа, 
презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и 
сл.) - вежбе слушања (према упутствима наставника или са траке 
повезати појмове у вежбанки, - игре примерене узрасту- договори и 
мини-пројекти- уочавање дистинктивних обележја која указују на 
повезивање гласова и групе слова, замењивање речи цртежом или 

сликом, - проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, 

проналажење „уљеза”, осмосмерке, укрштене речи, и слично),- 
повезивање краћег текста и реченица са сликама/ илустрацијама, - 
писање честитки и разгледница, писање краћих текстова 

Изговара, чита, 
пише на табли 
пише у свеску 
ученика, 
подстиче, наводи 
ситуацију, 
поставља 
проблем, 
надгледа, прати 
рад и одржава ред 

у учионици, стоји 
на располагању 
ученицима и 
пружа им 
индивидуалне 
савете, преузима 
улогу 
супервизора и 
фацилитатора 

уважавајући 
примедбе у вези 
са њиховим 
учењем, 
реагујући на њих 
и координирајући 
њихове 
активности 

- учење путем 
открића, 
- рад на тексту, 
- рад у паровима, 
малим и великим 
групама (мини-
дијалози, игра по 
уогама, симулације, 
итд.),  
- мануалне активности 

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

Lektion 2 
Wie geht's? 

Морфосинтаксички  садржаји:- модални глагол 
können- посесивни члан 3. лице (једнина и множина) 
Тематски и комуникативни садржај: 
- описивање лица 
- описивање здравственог стања- делови тела 

- слушање и реаговање на налог или задатак у вези са текстом,  
- рад у пару, малим и великим групама,  
- дебата и дискусија 
 

Lektion 3 
Musik 
gestern und 
heute 

Морфосинтаксичкисадржаји:- перфекатса habenи 
seinправилнихинеправилнихглагола 
- претеритглаголаsein 
Тематскиикомуникативнисадржај: 
-  музика- изражавањедопадања- прошлидогађаји 

- слушањеиреаговањенаналогилизадатакувезисатекстом,  
- радупару, малимивеликимгрупама,  
- дебата и дискусија 
 

Lektion 4 
Wir machen 
Musik 

Морфосинтаксички  садржаји:- неодређене и 
посесивне заменице 
- посесивни члан 
- реченице са weil 
- модални глагол dürfen 
Тематски и комуникативни садржај: 
- најважније музичке инструменте- тражење 
одобрења- давање и тражење информација у вези 

цене- давање и тражење образложења 

- слушање и реаговање на налог или задатак у вези са текстом,  
- рад у пару, малим и великим групама,  
- дебата и дискусија 
 

Lektion 5 
Drei Freunde 

Морфосинтаксички  садржаји:-модални глаголи 
wollen/sollen 
- личне заменице у дативу једнине 
Тематски и комуникативни садржај: 
- изражавање жеља и намера-  мода и одећа 
- описивање особа 

- слушање и реаговање на налог или задатак у вези са текстом,  
- рад у пару, малим и великим групама,  
- дебата и дискусија 
 

Lektion 6 
Bei uns zu 
Hause 

Морфосинтаксичкисадржаји:- предлозисадативом- 
реченицесаобјектомудативуиакузативу 
Тематскиикомуникативнисадржај: 
- описивање делова стана 
- породична славља 

- слушање и реаговање на налог или задатак у вези са текстом,  
- рад у пару, малим и великим групама,  
- дебата и дискусија 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Немачки језик област Lektion1 Sport  са област граматика Српски језик- поређење придева,- глаголи (потврдност, одричност) и област граматика Енглески  

језик - односне заменице за лица, ствари - неправилно поређење придева. 
Немачкијезикобласт Lektion 2 Wie geht's? СаобластграматикаЕнглескијезик: - модалниглаголи. 
Немачкијезикобласт Lektion 3 Musik gestern und heute саобластграматикаСрпскијезик:Глаголи:- глаголскиоблик, лице, број, род- 
гласовнепроменеупромениоблика. 
Немачкијезикобласт Lektion 4 Wir machen Musik саобластграматикаЕнглескијезик:- неодређенезаменице- модалниглаголииобластграматикаСрпскијезик- 
напоредниодносимеђуреченичнимчлановима. 
Немачкијезикобласт Lektion 5 Drei Freunde саобластграматикаЕнглескијезик:- модалниглаголииобластграматикаСрпскијезик - употребападежа. 
Немачкијезикобласт Lektion 6 Bei uns zu Hause саобластСрпскијезик- значење и употреба падежа. 
 

 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
-иницијални тест, -усмено испитивање, -контролне вежбе,-писмени задатак, -петнаестоминутне провере знање, -рад на тексту, -израда домаћих задатака и 

пројеката (појединачних, у пару и групи),- залагање односно активност на часу (разговори, дискусије, - игровне активности (асоцијације) -педагошка 
документација, -разумевање говора ,-разумевање краћег писаног текста,- усмено изражавање, -писмено изражавање ,-усвојеност лексичких садржаја 
-усвојеност граматичких структура ,-правопис.  
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ОСМИ  РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/

ТЕМА 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА 
За ученике За наставнике 

Lektion 7 
Fernsehen- 
gern sehen? 

Морфосинтаксичкисадржаји:-рефлексивниглаголе-
глаголисапредлозимаТематскиикомуникативнисадр

жај:-изражавање радости, љутње и интересовања,- 
медијиикомуникација- изражавањемишљења 
 

- слушањеиреаговањенаналогилизадатакувезисатекстом, - 
радупару, малимивеликимгрупама, - дебатаидискусија- мини-
дијалози, играпоулогама, симулацијеитд.- израдапаноа, 
презентација, зиднихновина, 
постеразаучионицуилиродитељеисл.) - вежбеслушања 
(премаупутствиманаставникаилисатракеповезатипојмовеувежбан
ки, - игрепримеренеузрасту- договориимини-пројекти- 
уочавањедистинктивнихобележјакојауказујунаповезивањегласова

игрупеслова, замењивањеречицртежомилисликом, - 
проналажењенедостајућеречи (употпуњавањениза, проналажење 
„уљеза”, осмосмерке, укрштенеречи, ислично),- 
повезивањекраћегтекстаиреченицасасликама/ илустрацијама, - 
писањечеститкииразгледница, писањекраћихтекстова 

Изговара, чита, 
пишенатабли 
пишеусвескуученика, 
подстиче, 
наводиситуацију, 
постављапроблем, 
надгледа, 
пратирадиодржаваредуу
чионици, 
стојинарасполагањуучен

ицимаипружаиминдивид
уалнесавете, 
преузимаулогусупервизо
раифацилитаторауважав
ајућипримедбеувезисањ
иховимучењем, 
реагујућинањихикоорди
нирајућињиховеактивно
сти 

- учење путем 
открића, 
- рад на тексту, 
- рад у паровима, 
малим и великим 
групама (мини-
дијалози, игра по 
уогама, симулације, 
итд.),  
- мануалне 

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

Lektion 8 
Mode - 
Mode - 
Mode 

Морфосинтаксички  садржаји:- придеви у 
номинативу, дативу и акузативу са одерђеним 

чланомТематски и комуникативни садржај:- 
описивање одевних предмета 
- изражавање  допадања и недопадања 

- слушање и реаговање на налог или задатак у вези са текстом,  
- рад у пару, малим и великим групама,  
- дебата и дискусија 
 

Lektion 9 
Meinungen 

und 
Marotten 

Морфосинтаксичкисадржаји:- придевиуноминативу, 
дативуиакузативусаодерђениминеодређенимчланом 
- личнезаменицеуакузативу 
Тематскиикомуникативнисадржај:- 
изражавањемишљења 

- слушањеиреаговањенаналогилизадатакувезисатекстом,  
- радупару, малимивеликимгрупама,  
- дебата и дискусија 
 

Lektion 10 
Reisen 

Морфосинтаксички  садржаји:- предлози mit/ohne 
-зависне реченице са weil/dass- генитив- личне 
заменице у дативу 
Тематски и комуникативни садржај:-путовања, 
познати градови и њихове знаменитости- тражење и 
давање информација и обавештења (на железничкој 
станици) 

- слушање и реаговање на налог или задатак у вези са текстом,  
- рад у пару, малим и великим групама,  
- дебата и дискусија 
 

Lektion 11 
Unterwegs 

Морфосинтаксичкисадржаји:- 
предлозисадативомиакузативомТематскиикомуника
тивнисадржај:- планирањеиорганизовањепутовања- 
оријентацијауграду 
- дапричаоземљамаиљудима- изражавањемишљења 

- слушањеиреаговањенаналогилизадатакувезисатекстом,  
- радупару, малимивеликимгрупама,  
- дебата и дискусија 
 

Lektion 12 
Berlin ist 
eine Reise 

wert 

Морфосинтаксичкисадржаји:- индиректнапитања- 
предлозизавремеиместоса дативом 
- правилни и неправилни глаголи у претериту 
Тематски и комуникативни садржај:- тражење и 
давање информација о путу и описивање пута- 
Берлин и његова историја- установе и продавнице у 
граду 

- слушање и реаговање на налог или задатак у вези са текстом,  
- рад у пару, малим и великим групама,  
- дебата и дискусија 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Немачки језик област Lektion 10 Reisen са област граматика Енглески језик:-везници: because, becauseoff, … и област граматика Српски језик:- зависне 

предикатске реченице (намерне, последичне, узрочне реченице).  
Немачки језик област Lektion 12 BerlinisteineReisewert са област Енглески језик:-глаголи (индиректни говор: искази и питања) и област граматика  
Српски језик:- функције и значење глаголских облика- употреба глаголских облика у приповедању. 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
-иницијални тест, -усмено испитивање, -контролне вежбе,-писмени задатак, -петнаестоминутне провере знање, -рад на тексту, -израда домаћих задатака и 

пројеката (појединачних, у пару и групи),- залагање односно активност на часу (разговори, дискусије, - игровне активности (асоцијације) –педагошка 
документација, -разумевање говора ,-разумевање краћег писаног текста,- усмено изражавање, -писмено изражавање ,-усвојеност лексичких садржаја 
-усвојеност граматичких структура ,-правопис.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



208 
 

ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 
Циљ допунске наставе Начин и поступак остваривања допунске наставе 
Циљ допунске наставе је помоћи ученицима слабијег знања и слабијих 
вештина да се адекватније припреме за савладавање градива предвиђеног 

наставним планом и програмом(поправити знање немачког језика и 

увежбати вештине читања и слушања са разумевањем) 
 

Допунска настава усмерава се на вежбе типских задатака предвиђених 
редовним планом и програмом. Допунска настава обухвата увежбавање и 

разумевање наставних садржаја који ученицима у редовној настави 

представљају тешкоће, утврђивање основних знања граматике и 
вокабулара и унапређивање вештине превођења.Оставља се могућност да 

се током године група по потреби укључи у релевантне пројекте 
Циљ додатне  наставе Начин и поступак остваривања додатне  наставе 
Циљ додатне наставе је припремити заинтересоване ученике за такмичење 
из немачког језика и  свим ученицима пружити прилику да прошире знања 

немачког језика у подручјима којима се у редовној настави посвећује мало 

времена и пажње, као и подстицање развоја посебних интересовања и 

способности ученика. Свеобухватни програм изводи се у циљу бољег 
развијања комуникацијских способности из немачког језика, подстицања 

ученика на учење других страних језика, приближавања немачке културе и 

припреме за такмичење ако ученици изразе жељу за учествовање на њима. 
 

Додатни рад са ученицима обухвата реализацију активности које су 
усклађене са наставним садржајима, предзнању и постигнућу ученика и 

њихових посебних интересовања. 
У оквиру додатне наставе задаци наставника су: 

- - припрема ученике за такмичење из немачког језика 
- - интезиван рад на тексту, унутршњој структури дела,  
- - упознати ученике са правилима на такмичењима 
- - утврдити градиво  које се  учи током године 
- - продубити познавање граматичких садржаја 
- - остварити дубљи увид у књижевни контекст и цивилизацијске садржаје 
- - побољшати преводилачке компетенције током часова курзорног читања 

Припрема ученика за такмичење одвија ће се кроз вежбе на конкретним 

задацима са предходних такмичења, кроз вежбе граматичких структура и 

читања са разумевањем. 
Вежбе читања и слушања са разумевањем за унапређивање релевантних 
вештина код ученика спроводи ће се на непознатим текстовима из 

одобрених уџбеника и радних свесака за гимназијски програм као и на 

додатним материјалима из часописа или интернета. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



209 
 

ИЗАБРАНИ СПОРТ 

 
Циљ физичког вбаспитања –изабрани спорт да се разноврсним системским спортским обучавањем и вежбањем допринесе остваривањем циља физичког 

васпитања као интегралног дела васпитно-образовног система у целини, а да се , при том, задовоље индивидуалне потребе ученика, његовој радозналости 

жеља за достигнућем у изабраном спорту.  
ПЕТИ  РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
 
 
Кошарка 

зна основни став у одбрани и нападу, уме да пивотира, уме да се креће у одбрани,  уме 

да дода и хвата лопту обема рукама, уме да води лопту праволинијски, зна кошаркашки 

двокорак,уме да шутне на кош из места 
уве да води лопту са променом кроз ноге,  уме да шутне на кош из продора са 

дрибингом,  уме да положи лопту у кош, познаје одбрану „човек“, уме да игра 2 на 2 у 

нападу и одбрани 
уме да води лопту са променом иза леђа и ролингом, име да изведе скок шут,  уме да 

игра 3 на 3 у нападу и одбрани,  познаје зонску одбрану 

 
 
посматра, вежба, 

ради 

 
 
објашњава, 
показује, 
исправља 

 
 
монолошка,  
дијалошка, 
демонстративна 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Биологија-крос-септембар 
Музичка култура-кореографија денс игра, енглески валцер, моравац-март 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
-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 
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ШЕСТИ РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
 
 
Кошарка 

зна основни став у одбрани и нападу, уме да пивотира, уме да се креће у одбрани,  

уме да дода и хвата лопту обема рукама, уме да води лопту праволинијски, зна 

кошаркашки двокорак,уме да шутне на кош из места 
уве да води лопту са променом кроз ноге,  уме да шутне на кош из продора са 

дрибингом,  уме да положи лопту у кош, познаје одбрану „човек“, уме да игра 2 на 
2 у нападу и одбрани 
уме да води лопту са променом иза леђа и ролингом, име да изведе скок шут,  уме 

да игра 3 на 3 у нападу и одбрани,  познаје зонску одбрану 

 
 
посматра, вежба, 

ради 

 
 
објашњава, 
показује, 
исправља 

 
 
монолошка,  
дијалошка, 
демонстративна 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Биологија-крос-септембар 
Музичка култура-кореографија денс игра, енглески валцер, моравац-март 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
-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) 
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СЕДМИ РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОМ РАДУ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
 
 
Одбојка 

зна одбојкашки став, уме да се креће у ставу, уме да одбија лопту прстима,  
уме да одбија лопту 
чекићем   
зна школски сервис, зна правила игре 
зна тенис сервис, уме да игра у систему 6:0, познаје игру у одбрани,познаје 

игру у нападу 
Сзна кораке за смеч, уме да изведе смеч, уме да уради блок, уме да уради 

заштиту блока 

 
 
посматра, вежба, ради 

 
 
објашњава, 
показује, 
исправља 

 
 
монолошка,  
дијалошка, 
демонстративна 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Физика-одбојка 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
-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) 
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ОСМИ  РАЗРЕД 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОМ РАДУ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 
САДРЖАЈА За ученике За наставнике 

 
 
Одбојка 

зна одбојкашки став, уме да се креће у ставу, уме да одбија лопту прстима, 

уме да одбија лоптучекићем  зна школски сервис, зна правила игре 
зна тенис сервис, уме да игра у систему 6:0, познаје игру у одбрани,познаје 

игру у нападуСзна кораке за смеч, уме да изведе смеч, уме да уради блок, 

уме да уради заштиту блока, уме да сервира „флот“ сервис 
уме да одбија лопту чекићем једном руком уме да смечује „алму“ 
Суме да уради трјни блок 
уме да изводи одбојкашке падове 

 
 
посматра, вежба, 

ради 

 
 
објашњава, 
показује, 
исправља 

 
 
монолошка,  
дијалошка, 
демонстративна 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Физика 
Биологија- 
 

НАЧИН И  ПРИМЕНА ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА 
-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) 
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ИНФОРМАТИКА 
 
Циљ  изборног предмета је да се ученици оспособе за самостално коришћење рачунара.  
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.  
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ПЕТИ  РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМ

А 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА 
За ученике За наставнике 

Оперативни 

систем  
Увод у предмет. Графичко радно окружење 

оперативног система. Покретање програма. 

Рад у програму за управљање датотекама и 

директоријумима. Подешавање радног 
окружења. Инсталација програма. 

Инсталација додатних уређаја. Рад са 

тастатуром и мишем.  
 

-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,дијалошк

а, дискусија, 

илустративна, 

демонстрац 

Рад са текстом  Изглед основног прозора. Унос и кориговање 

текста. Рад са документима.  
Формат странице, подешавање маргина. 

Форматирање знакова. Форматирање  
пасуса. Штампање. Рад са сликама. Цртање у 
програму за обраду текста. 

Увод у 

мултимедије   
Увод у мултимедију. Програми за рад са 

мултимедијом. Примена мултимедије  
у настави. Коришћење CD-а и DVD-а са 
аудио и видео садржајима (књиге,  
енциклопедије, атласи).  

 

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 
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. 
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ШЕСТИ  РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/ТЕМ

А 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА 
За ученике За наставнике 

Рад са текстом Рад са табелама (креирање табела, унос текста, форматирање, 
рад са текстом у табели, кретање по табели, уметање редова и 

колона, брисање редова и колона, спајање и дељење ћелија, 
ширина и висина редова и колона). Оквири и сенчење табеле. 
Уметање табела у стране са текстом и сликама. Уметање 
заглавља и подножја стране, броја стране, датума и времена. 
Прелом стране. Позадина стране. Подешавање формата папира 
и маргина. Преглед пре штампања. Штампање.  

-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 
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. 

практичан рад на рачунару 
монолошка,дијалошка, 

дискусија, илустративна, 
демонстрације, практични  
-метода истраживачког 
рада 
 

 
Интернет  
 

Појам глобалне и локалне рачунарске мреже. Повезивање на 
Интернет. Рад са основним услугама Интернета. 

Претраживање Интернета. Преузимање текста и слика са 
Интернета. Понашање на мрежи и заштита личних података. 
Сигурност на Интернету. 

Графика Извори дигиталних слика (цртање, сликање екрана, скенирање, 
фотографисање, преузимање са Интернета). Обрада слика. 
Типови записа дигиталних слика. Конверзија измеёу формата. 
Припрема слика за штампу, екрански приказ и објављивање на 

Интернет странама.  
Анимација Основе анимације. Израда једноставне анимације.  
Изборни модули 
 

ПрограмирањеОдабрана поглавља из програмирања или 
интерактивне графике 
Интерактивна графика Упознавање ученика са програмима 
за рад са графиком и њихова употреба у реализацији и 
савладавању градива других предмета (математика, физика, 

Тех. и инф. образ.).  

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. 
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СЕДМИ   РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/Т

ЕМА САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
Интернет  
 

Појам електронске комуникације и препоруке за безбедно понашање 
на Интернету. Електронска пошта. Појам дискусије и коментара на 
Интернету, инстант порука, блога, форума, видео-конференције, 
електронског учења и учења на даљину. Дигитална библиотека. 

-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, 
... 
 

-упознаје ученике са добрим 
странама Интернета 
-Упознаје ученике са злоупотребама 
које се јављају на Интернету 
-електронско насиље 
-сајбер простор 
-саопштава наставне садржаје 
-организује и усмерава процес учења 
-процењује и оцењује ниво и 
квалитет усвојености знања 
-преноси теоријска и практична 
знања 
-формира правилан  
поглед на свет 
развија карактер ученика и црте 
личности 
-упознаје ученике са методама и 
техникама успешног учења 

монолошка,дијалошка, 
дискусија, илустративна, 
демонстрац 
-метода истраживачког рада 

Обрада звука   Формати звучних записа. Конверзија између различитих формата. 
Снимање и обрада  
гласа и других звукова. Практичан рад на снимању и обради звука.  
 

Обрада видео 
записа 

Снимање видео записа. Обрада видео секвенци. Примена визуелних 
ефеката. Монтажа видео, звучних, графичких и текстуалних 
материјала у целину. Самостална израда филма. Формати и 
конверзија 

Израда 
презентације 

Појам и структура презентације. Рад са слајдовима. Дизајн и готови 
шаблони. Рад са текстом, сликама и објектима. Постављање ефеката. 

Повезивање слајдова унутар презентације. Повезивање са спољним 
садржајима и веб страницама. израда презентације. 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Информатика и рачунарство тема Интернет Од играчке до рачунара4. Друштвене мреже са Информ.и рач.8.раз. ( глобалне мреже) 
ТиИО-5.раз(Оперативни систем). 
Информатика и рачунарство тема Обрада видео записа са ликовна култура 7.раз.Фотографија) 
Информатика и рачунарство темаИзрада презентације саTехницко и инф.образ.6.раз. Појам и структура презентације , са Енглески језик5.раз. алфабет, 

бројеви) и саТехничко и инф,образ 8.раз. Power Point 

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 активностначасу-Пратитиштаучениципрактичнознајудаурадеуодређенимпрограмима-Усменопроверавање,уз практичанрад. 
-Иницијално тестирање. 
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ОСМИ  РАЗРЕД 
ОБЛАСТ/

ТЕМА 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ 

РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊ

А САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
Табеларни 

прорачуни 
 

Радна свеска и радни лист. Унос података. Форматирање ћелија. Рад са 

формулама.  
Коришћење уграђених функција. Рад са графичким објектима. Израда 

графикона.  
Штампање.   

Вежбају  на 

једноставним  
примерима.  
усвајање знања 
-понављање 
-опажање 
-откривање и увиђање 

законитости  
-вежбање 
-израда и 

презентовање 

самосталних и 

практичних радова 
 

Објашњава  радно окружење и 

основне елементе 
-Објаснити појмове: радна 

свеска, радни лист, ћелија, 
редови, колоне,  
адреса ћелије. -Обрадити кроз 

вежбу рад у радној свесци 

(чување, брисање, премештање 

и копирање, отварање нове и 

постојеће радне свеске), 

кретање кроз радни лист 

(помоћу миша и тастатуре), 

убацивање новог радног листа, 

брисање радног листа, промену 

имена, копирање и померање 
радних листова. 
Објаснити како се форматом 

ћелије 

-монолошка, 
-дијалошка, 
-демонстративна, 
--интерактивна 
-метода практичног 

рада 
-рад у групама 
-Метода 

истраживачког рада 
 

Изборни 

модули  
Одабрана поглавља из Програмирања или Презентације на мрежи.  
Програмирање Поступци за решавање проблемских задатака. Решавање 

проблемских задатака.Презентације на мрежи  
Основни елементи језика HTML. Боја и слика за позадину. Рад са текстом. 

Рад са  
сликом. Хиперлинк. Рад са табелама. Специјализовани програми за израду 

веб  
страница.  

Израда 

самосталн

ог пројекта  

Избор теме. Израда плана рада на пројекту. Избор средстава за 

реализацију  
пројекта. Израда пројекта. Вредновање пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Информатика и рачунарство тема Табеларни прорачуни  са Информ и рач.6.раз. тема  Табеле у програму за обраду текста са Ликовном културом тема 

Линија као средство са Математиком тема Функција, Техничко и информатичко образовање тема Рад са табелама. Са Математиком 7.раз.темаДиректна и 

обрнута пропорција. 
Информатика и рачунарство тема Изборни модули са Информатика и рач.6.раз Програмирање VisualBasic 
Internet са Техн.и инф.образ. 7.раз.Бинарни и декадни бројни систем са Математика 8.раз.функција(растиућа и опадајућа) 
Техн.и инф.образ. 7.раз.Програм за израду презентације са ликовна култура 6.раз. Светло,тамно,Боја) 
Информатика и рачунарство тема Израда самосталног пројекта са Инф.6.раз. Изборни модул) ТиИО 8.Конструкторско моделовање) 

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 активностначасу 
-Пратитиштаучениципрактичнознајудаурадеуодређенимпрограмима 
-Усменопроверавање,уз практичанрад. 
-Иницијално тестирање. 
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219 
 

ПРОГРАМ   КУЛТУРНЕ   АКТИВНОСТИ  ШКОЛЕ 

Циљеви 
- Промовисање школе и њених ученика 
- Повезивање са културним, образовним и другим институцијама које могу да допринесу побољшању рада школе 
- Неговање и промовисање културне баштине 
- Развијање и неговање позитивних навика ученика, њиховог ваљаног моралног расуђивања и културног понашања 

Задаци 
- Обавештавати медије о значајним дешавањима у школи 
- Наставити сарадњу са Културним центром у ГМ, ТВ Галаксија у Чачку, Домом здраваља у Прањанима, МУП-ом из ГМ, итд 
- Укључивање што већег броја ученика у ваннаставне активности 

ОБЛАСТ САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 
Пријем ђака првака 

септембар 
Примерен  уч.првог разреда Приредба  

Дан спорта  
 

Промовисање здравих стилова живота  Израда паноа и  предавање у вези са здравом 

исхраном; ученици доносе корпу сезонског воћа и 
послужују учеснике спортсих активности 

Дечја недеља 
октобар 

Дечја права и обавезе Радионице, спортске активности 

Дан школе 
12.октобар 

Културни и образовни примерен ученицима Приредба(хор, трубачки оркестар, драмска и 
рецитаторска секција, фолклор)  

Српки језик Живот и дело Иве Андрића  Јави час  
Сајам књига 
 

Упознавање са различитим издањима и наставним 

средстима  издавача  
Посета  

Обележавање 200- 
годишњице од подизања 

Другог српског устанка 

Историјске чињенице и књижевни текстови у вези 

са инсторијским догађајем 
Изложба, јавни час, ликовни и литерарни 

конкурси, вишебој, посете музеју Таково 

Митродавдански дани, 

Брезна 
8.новембар 

Културни и образовни Приредба(хор, трубачки оркестар, драмска и 

рецитаторска секција, фолклор) 

Дан толеранције Промовисање  и уважавање различитости  Радионице ШБН, плеј –фер турнири 
Фестивал науке Промоција природних наука  Посета  
Књижевност Дружење са песницима нашег краја Разговор, редитовање,  
Новогодишњи турнир у 

фудбалу 
децембар 

Турнир у фудбалу Утакмице  

Новогодишња приредба  Садржај прилагођен празнику Рецитације, представе, радови ученика 
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Школска слава 
27.јануар 

Народна и ауторска дела о Светом Сави Квиз, драматизације, рецитал 

Дан матерњег језика Сачувати свој језик и култури и учити страни језик  Израда паноа 
Дан жена Историјска позадина за обележавање овог дана Израда употребних предмета  
Дан књиге По избору ученика или према значајној годишњици Песнички час, драматизација, изложба 
Маскенбал  Очување народне традиције Покладе Израда маске и такмичења 
Теочински дани, Теочин 
Крај априла 

Културни и образовни Приредба  

Шаховски турнир у 

Богданици 
1.мај 

Промовисање шаховске игре и њених мајстора Турнир, радионице 

Форум театар  Сцене из школског живота  Представа  
 

Школска сцена Драмски текст примерен узрасту  
 

Позоришна представа 

Дечји фестивал ,,Зрачак 

вири“, поч.јуна 
Сликања на свили и стаклу, народне игре, културна 

баштина краја, шах, кратке новинарске форме, 

израда украсних предмета, еко-садржаји.. 

Радионице  

Екологија  Развијање еколошке свести Приредбе, јавни час, селектовање отпада 
Видовдан Културни и образовни примерен ученицима Приредба(хор, трубачки оркестар, драмска и 

рецитаторска секција, фолклор)  
Петровска блокада, 
меморијал, Гојна Гора, 

поч.јула 

Страдање мештана у Другом светском рату 1942. Приредба  

Илиндански дани, 

Каменица, 2.август 
Садржај културни и образовни са етно-поруком Представа, фолклор, трубачи, ликовна колонија, 

изложба ручних радова 
 
Остале активности ће се организовати у складу са важним датумима и годишњицама. За једну школску годину су предвиђена два песничка часа који 

ће се организовати у сарадњи са књижевним друштвима из Горњег Милановца или са Градском библиотеком ,,Владислав Петковић Дис“ . 
Координатор тима Горица Ристановић. 
Чланови Тима су Светлана Алуровић, Слободанка Гавриловић, Ненад Тешовић, Биљана Станковић, Славица Јевтовић, Драган Алуровић,Зоран 

Лекић, Наташа Розгић, Милисавка Бабовић, Мирјана Матовић 
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ПРОГРАМ  ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 
 

Циљ програма  јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима,допринесе интегралном развоју личности ученика,развоју моторичких 
способности,стицању,усавршавању и примени моторичких умења,навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима 

живота и рада. 
Задаци 
-подстицање раста,развоја и утицање на правилно држање тела 
-развој и усавршавање моторичких способности 
-стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом и стицање теоријских знања 
неопходних за њихово усвајање 
-формирање морално-вољних квалитета личности 
-оспособљавање ученика да стечена знања,умења и навике користе у свакодневним условима  
живота и рада 
-стицање и развијање свести о потреби здравља,чувања здравља и заштити природе и човекове  
средине 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
-усмерени развој моторичких способности 
-усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика 
-примена стечених знања,умења и навика у сложенијим условима (кроз игру и такмичење) 
-задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем итд. 
-естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности 
-усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
Рад по групама(екипама) 
Приказивање стечених знања на часовима физичког васпитања и изабраног спорта 
Такмичење спровести у сали за физичко васпитање и на спољашњим спортским теренима 
Пре одигравања утакмица извршити жреб у присуству капитена одељења 
О мерама безбедности регуларности такмичења,суђењу,вођењу записника брину носиоци  
активности 
КОРЕЛАЦИЈА СА НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА 
Планирање заједничких активности са сродним групама и секцијама 
Остваривање корелације са биологијом,физиком,географијом. 
Носиоци активности:Никола Радочај,одељенске старешине 
3.ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВА 
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Редни број  Садржај Месец Број часова  Разред 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 
1 Атлеика Септембар,октобар 6 5-8 
2 Кошарка Октобар 6 6 
3 Одбојка Новембар 6 7,8 
4 Рукомет октобар 6 5 
5 Стони Тенис Септембар,октобар 6 5-8 
     

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 
1 Рукомет Мај 6 5 
2 Кошарка Мај 6 6 
3 Стони тенис Март,април 6 5-8 
4 Мали фудбал Мај ,јун 6 5-8 
5 Одбојка Мај,јун 6 7,8 
6 Шах Фебруар,март 6 5-8 
 

 
Ученицима који су се определили за неке спортске активности треба указати  
на оне способности које долазе до изражаја у тој активности и на занимања у којима  
су те способности пожељне. Посебно треба ученике усмеравати према спортовима и  
физичким активностима за које су талентовани, а не показују интересовање.  
 
 
Дани спорта  
30.09.-5.10.2013. спортска недеља  
14.04.-17.04.2014. спортска недеља  
20.09.2013. крос РТС  
17.10.2013. јесењи крос  
14.05.2014. пролећни крос  
 
Активнаставникафизичкогваспитања: 
ДушанСимовић, ДејанЈеверица, МилољубРистановић 
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ПРОГРАМЗАШТИТЕОДНАСИЉА, 
ЗЛОСТАВЉАЊАИЗАНЕМАРИВАЊАИПРОГРАМИПРЕВЕНЦИЈЕДРИГИХОБЛИКАРИЗИЧНОГ

ПОНАШАЊА 
 
На основу  Закона о основном образовању и васпитању (члан 40.) , Закона о основама система образовања и васпитања (члан 45.) ,Посебног протокола, 

Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање , у складу са специфичностима рада школа је 

дефинисала Програм заштите ученика од насиља. 
          Школа «Иво Андрић»  од 2011/12.год. реализује  УНИЦЕФ-ов програм «Школа без насиља» . Основни циљ програма је да осигура безбедне и 

оптималне услове за несметан боравак и учење ученика у школи и заштиту ученика од свих облика насиља, злостављања и занемаривања у школи и ван ње. 

2013/14. школа је добијањем плакете «Школа без насиља» добила признање и похвалу за успешну имплементацију програма . 
          Програм за заштиту ученика од насиља обухвата мере превенције и мера интервенције.  
Превенција насиља у образовно-васпитним установама је скуп мера и активности чији је циљ стварање сигурног и подстицајног окружења, неговање 

атмосфере сарадње, уважавања и конструктивне комуникације, у коме неће бити насиља, или ће га бити што мање.  
Превентивним активностима се: 
- подиже ниво свести и осетљивости ученика, родитеља и свих запослених за препознавање насиља, злостављања и занемаривања; 
- негује атмосфера сарадње, толеранције, уважавања и конструктивне комуникације у којој се не толерише насиље, злостављање и занемаривање; 
- истичу и унапређују знања, вештине и ставови отребни за конструктивно реаговање на насиље; 
- обезбеђује заштита ученика, родитеља и свих запослених од насиља, злостављања и занемаривања. 
У оквиру превенције насиља, злостављања и занемаривања школа остварује васпитни рад, појачан васпитни рад и васпитни рад који  је у интензитету 

примерен потребама, самостално или у сарадњи са другим надлежним службама. 
 

Програм превенције насиља, злостављања и занемаривања 
Задаци Програмски садржаји Носиоци активности 
Усклађивање подзаконских аката установе са 

важећим законом и упознавање актера школског 

живота са истим 

Прилагођавање школских правилника и документације 
Презентовање правилника наставницима, ученицима, родитељима 

Секретар школе 
Одељенске старешине 

Едукација наставника ученика у циљу њиховог 

оснаживања за креирање подстицајног окружења 

у установи, освешћивања узрока, врста, облика 

насиља и конструктивног суочавања са истим. 
 

Континуирано стручно усавршавање наставникa ради јачања њихових 

компетенција 
Организовање обука и програма подршке  за ученике у циљу :- 
усвајања позитивних вредности и просоцијалних животних вештина 
- оснаживања  у борби против насиља(ненасилна комуникација, 

решавање конфликата, управљање осећањима, заштита својих и 

поштовање туђих права...) 
- превазилажењу школског неуспеха 

Тим 
Одељенске старешине 
Ученици 
Вршњачки тим 

Унапређивање функционисања унутрашње 

заштитне мреже 
Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и 

поступакаКонтинуирано праћење и вредновање функционисања 

унутрашње заштитне мреже  

Тим 
Одељењске старешине 
Наставници 
ученици 

Јачање улоге Вршњачког тима у превенцији и Избор нових чланова у ВТЕдукација чланова ВТ Координатор ВТ 
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борби против насиља Реализација активности ВТ у циљу унапређивања атмосфере 

међусобног уважавања, толеранције,прихватања,укључивања, 

едукације и подршке вршњацима( сандуче поверења, фер плеј турнири, 

хуманитарне акције, организовање конкурса итд.) 

Чланови ВТ 

Развијање и неговање богатства различитости, 

културе понашања, атмосфере прихватања и 

ненасиља  у оквиру васпитно-образовних 

активности  

Реализовање одговарајућих  садржаја у оквиру наставних и 

ваннаставних активности, часа одељенске заједнице и одељенског 

старешине 
Обезбедити разноврсну понуду слободних и ваннаставних активности 

за структурирање слободног времена ученика 
Организовање предавања, трибина, изложби, фестивал «Зрачак вири», 
представа Форум театра, обележавање пригодних датума,Дечје недеље 

, адекватни садржаји у школском листу, сајту итд. 

Наставници 
Тим 
Педагошко-психолошка служба 
Ученици 
Вршњачки тим 
Ученички парламент 
Родитељи 
 

Доношење и модификовање постојећих 

школских и одељенских правила и реституције 
Дефинисање правила и реституције 
Измена и усклађивање постојећих правила 
 

Ученици 
Одељенске старешине 
Вршњачки тим 

Умрежавање свих кључних носилаца превенције 

насиља (Савет родитеља, Школски одбор, 

Ученички парламент, Наставничко веће, Тимови 

итд.) 

Успостављање боље сарадње кроз размену информација, поделу 

обавеза и одговорности 
Организовање заједничких активности 

Савет родитеља, Школски 

одбор, Ученички парламент, 

Наставничко веће, Тимови 

Унапређивање сарадње са родитељима у 

реализацији програма 
Едукација родитеља (насиље, начини реаговања, вапитни 

стилови,....)Узајамна размена информација о понашању и развоју деце, 

као и евентуалним проблемима (саветодавни рад, родитељски 

састанци..)Укључивање родитеља у реализацију програмских 

активности и живот школе 

Одељењске старешине 
Педагошко-психолошка служба 
Тим 
директор 

Унапређивање сарадње са представницима 
локалних институција које чине Спољашњу 

заштитну мрежу 

Размена информација и сарадња у циљу раног идентификовања 
проблема, потенцијалних поремећаја у понашању и других ризика за 

појаву насиља 
 Организовање заједничких састанака иОрганизовање различитих 

активности на нивоу школе и локалне заједнице у циљу унапређивања 

превенције насиља и промоције позитивних вредности  

Школа, МУП, Центар за 
социјални рад, Дом здравља, 

Школска управа, Месна 

заједница, Локална самоуправа, 

удружења грађана, спортски 

клубови, медијишколе из 

окружења, релевантни 

стручњаци и други партнери у 

оквиру СЗМ 
Унапређивање физичких и других мера 

превенције 
Добро организовано и доследно дежурство запослених, адекватно 

осветљење, безбедни спорстски терени и сл. 
Директор 
помоћно-техничко 

особљезапослени 
Периодична анализа стања безбедности у школи 

и реализације програма и планирање даљих 
активности 

Анализа безбедоносне ситуације у школи (анкете, анализа 

документације...)Изештавање ,анализа и вредновање реализације 
програмаИзрада новог програма на основу извршеног самовредновања 

и анализа 

Тим за заштиту од насиља 

 
Специфични циљеви у интервенцији: 

1. Реаговање на насилне ситуације у складу са усвојеним правилима и процедурама реаговања. 
2. Успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима насиља. 
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3. Континуирано праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и вредновање ефикасности програма заштите.  
4. Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција ученика у заједницу вршњака  
5. Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, који врше насиље и који су сведоци  

 
        У  школи се интервенише на насиље, злостављање, занемаривање када се оно дешава или се догодило између: ученика (вршњачко насиље), запосленог 
и детета, родитеља и детета, родитеља и запосленог, као и када насиље чини треће лице у односу на дете, запосленог или родитеља. 
      Насиље се разврстава на три нивоа у циљу обезбеђивања уједначеног поступања у ситуацијама насиља.   
На првом нивоу активности преузима одељенски старешина, наставник, у сарадњи са родитељем, у смислу појачаног васпитног рада са одељенском 

заједницом, групом ученика и индивидуално.  
На другом нивоу активности предузима одељенски старешина у сарадљи са педагогом, психологом, тимом за заштиту и директором, уз обавезно учешће 

родитеља, у смислу појачаног васпитног рада. Уколико појачан васпитни рад није делотворан, директор покреће васпитно-дисциплинки поступак и изриче 

меру, у складу са Законом.  
На трећем нивоу, активности предузима директор са тимом за заштиту, уз обавезно ангажовање родитеља и надлежних органа (центар за социјални рад, 

полиција...)  
Увек када је запослени починилац насиља, злостављања и занемаривања шрема ученику у установи, директор предузима мере према запосленом, у складу 
са законом, а према ученику мере за заштиту и подршку.  
На насиље се реагује одмах у циљу најбоље заштите детета.  
Реагује се одмах, без одлагања, и ако постоји сумња да се дешава насиље 

Кораци у интервенцији на насиље 
Задаци Активности Носиоци 
Интервенцију у 
одговору на 

насиље, 

злостављање и 
занемаривање чине 

мере и активности 

којима се оно 
зауставља, 

осигурава 

безбедност 

учесника(оних који 
трпе, чине или 

сведоче), смањује 

ризик од 
понављања, 

ублажавају 

последице за све 

учеснике и прате 
ефекти предузетих 

мера. 

Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и занемаривања обавља 
се прикупљањем информација директно или индиректно. 

Наставник, одељенски старешина, 
педагошко-психолошка служба, ученици, 

помоћни радници 
Заустављање насиља и злостављања и смиривање учесника Сви запослени 
Обавештавање родитеља и предузимање хитних акција по потреби Одељенски старешина, Тим 
Консултације у установи ради разјашњавања околности, анализирања чињеница, 

процене нивоа насиља, нивоа ризика и предузимања одговарајућих мера и 

активности. 

Тим, одељенски старешина, педагошко-
психолошка служба, партнери у оквиру 

СЗМ 
Предузимање конкретних заштитних и интервентних мера за све учеснике 
насилне ситуације 

Одељенски старешина, Тим, педагошко-
психолошка служба 

Ефекте предузетих мера и активности прати установа ради провере успешности, 

даљег планирања заштите и других активности установе 
Одељенски старешина,Тим, педагошко-
психолошка служба 

Вођење евиденције и документације о свим случајевима насиља Одељенски старешина 
Тим 
Предметни наставник 
Педагошко-психолошка служба 
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ПРОГРАМ  СЛОБОДНИХ  АКТИВНОСТИ  УЧЕНИКА 

СЕКЦИЈА ЕНГЛЕСКОГ  ЈЕЗИКА 
Циљ секције Начин остваривања секције 
- усвајање енглеског говорног језика, 

• - способљавање ученика за усмено комуницирање, 
• - изражајно казивање, 
• - припремање програма на енглеском језику, 
• - подстицање интересовања за културом, обичајем и традицијом народа 

земље чији се језик учи и 
• - сарадња са другим секцијама у школи 
• - развоју личности на образовном, сазнајном, креативном, друштвеном и 

личном плану  
• -помоћ ученику у учењу страног језика 
• - задовољавање ученичких интересовања и 
• - оспособљавање за самосталан и креативан рад 
• - оспособљавање ученика да на енглеском језику организује духовни 

културни и друштвени живот у средини у којој живи и ради 

Садржину рада је наставник организовао према интересовању ђака и то: о 

земљи чији се језик учи, из области уметности, литератутре као и из 
свакодневног живота. У оквиру секције  користи се расположиви 

материјал, а најзаступљенији је групни облик рад: учење песама, 

рецитовање, израда паноа, припрема представе (модерне бајке). Секцијом 

руководе ученици уз стручну помоћ наставника. Ђаци раде у јединственoј 
групи без обзира на разред уз пуну самоиницијативу. 
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СЕКЦИЈА „МЛАДИ ФИЗИЧАРИ“ 
Циљеви и задаци: 
-секција се организује за ученике који су посебно надарени за физику и који зеле да знају нешто више из физике него што се постиже на редовној настави. 
-а тиме да могу да положе завршни испит. 
-секција се у свим разредима изводи по један час седмично због малог броја ученика и техничких могућности.  
-и поред свих материјалних и финансиских проблема ученици постижу добре резултате на такмичењима(општинском и регионалном).  
-садржај је одабран према захтеву друштва Младих физичара Србије 
 

ОБЛАСТ/

ТЕМА 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА 
За ученике За наставнике 

Мерење и 

кретање 
Међународни систем мера и њихове 

примене.релативна брзина. Правац и кретање. 
Да примени практично стечено знање 

за самостално коришћење јединица SI-
система,оспособи за самостални рад на 

задацима. 

Додатно објашњава по жељи 

ученика и даје упуства за рад. 
Задаци из разних збирки 

сила Решавање проблема везаних за слагање и 

разлагање сила. Решавање задатака слагање 

сила под углом. 

Да уме да сложи силе истог правца и 

смера,да уме да разлаже и слаже силе 

под углом 

Помаже при цртању сила у истом 

правцу и под углом 
Дијалошка- графици 

маса и 
густина 

Принцип мерења масе помоћу ваге и 
израчунавање густине. Други Њутнов закон, 

Да уме да користи вагу,служи се SI-
системом,зна да израчуна густину,зна 

да повеже силу масу и убрзање, 

Показује правилно коришћење 
ваги и мензуре и помаже при раду. 

Вага,мензура,задаци 

Равнотежа 

тела 
Полуга у равнотежи. Равнотежа на стрмој 

равни. 
Зна ста је полуга,и разуме да рад на 

полузи није исто као механички рад. 
Показује полугу,објашњава врсте 

полуге,црта стрму раван 
Полуга,тела(тегови),задац

и 
Припрема 

за 

такмичење 

Решавање задатака са прошлог такмичења Да се осамостали за решавање сличних 

задатака на такмичењу 
Помаже у раду ако је потребно 

усмерава на правилан рад 
Задаци са такмичења 

Енергија,р

ад и снага 
Решавање задатака енергија ,рад и снага у 

механици. Решавање проблема задатака елек. 

енергије,Кулонов закон,рад у елек. пољу и 

снага. 

Да користи формуле за енергију,рад и 

снагу. Зна јединицу количине 

наелектрисања,да зна рад и снагу у 

елек. пољу. 

Указује на грешке,пише правилно 

формуле. 
Задаци, цртеж,графици 

Елек. поље Решавање проблема везаних за закон одржања 

количине електрицитета,израчунавање јачине 

елек. струје. Омов закон. 

Зна да наелектрисање неможе да се 

створи оно се преноси са једног тела на 

други,зна да израчуна количину 

електрицитета јачину елек. струје 

Помаже при раду, Амперметар,волтметар,ом

метар,струјно коло,цртеж 

и задаци 

Магнетно 
поље 

Израчунавање магнетног флукса. 
Трансформатор и закон трасформације 

Да разуме изглед магнетног 
поља,магнетне линије силе. Разуме 

практичну примену трасформатора 

Црта магнетно поље,пише 
формуле 

Графици,трасформатор,ма
гнети 

Електричн

а струја 
Електрични отпор проводника. Везивање 

отпорника. 
Разуме шта представља сметњу 

кретања електрона кроз проводник,уме 

да повеже и израчуна  електрични 

отпор 

Пише формуле,црта шеме Графици,цртежи,задаци 
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СЕКЦИЈА „КУЛТУРНО –ИСТОРИЈСКА БАШТИНА“ 

 
Назив секције Циљ секције  Начин и поступак остваривања прописаних 

наставних планова и програма 
 
 
 
 

Културно–историјска баштина 
 
 

- стицање хуманистичког образовања и 

развијање историјске свести; 
- стицање функционалних знања и 

овладавање вештинама, као и формирање 

ставова и вредности; 
- пун интелектуални, социјални,  морални и 

физички развој ученика; 
- разумевање историјског простора и 

времена, историјских догађаја, појава и 

процеса; 
- развијање толеранције и разумевање 

мултикултуралности код ученика. 

прављење макета грађевина из одређеног историјског периода; 

израда мапа, оружја и оруђа, гардеробе, накита и различитих 

обележја из одређеног историјског периода; 

упознавање са старим писмима одређеног доба;  

упознавање са детаљима из свакодневног живота из одређеног 

историјског раздобља; 

упознавање и проучавање друштвених слојева становништва из 

одређеног историјског  периода; 

упознавање са знаменитим личностима, које су обележиле одређени 

период. 
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СЕКЦИЈА „МЛАДИ ИСТОРИЧАТИ“ 
Предмет (назив секције) Циљ секције  Начин и поступак остваривања прописаних наставних 

планова и програма 
 
 
„Млади историчари“ 

Секција је намењена ученицима који 

показују интересовање за изучавање 

прошлости и обичаја народа. 
Развијање тимског духа, развијање 
интересовања и креативности, познавање и 

неговање историје                       ( традиције), 

продубљивање и проширивање знања, као и 

развијања критичког мишљења, повезивање 

са свакодневним животом и корелација са 

сродним предметима. 

- Прикупљање текстова о историјским личностима  и  материјале 

за обележавање значајних датума и јубилеја,  
- Припремање школских  изложби ,  
- Истраживачки пројекти на дату тему, 
- Организовање дебата, дискусија,  
- Организовање тематских предавања, уз присуство еминентних 

гостију, 
-Посета музеја, локалитета, институција везаних за историју. 

 

СЕКЦИЈА „МЛАДИ ГЕОГРАФИ“ 
Предмет (назив секције) Циљ секције  Начин и поступак остваривања прописаних наставних 

планова и програма 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Млади  географи“ 

- Секција се бави реализацијом додатних 
садржаја из предмета географија, за ученике 

који покажу извесну дозу интересовања за 

овај предмет. 
 
- Са ученицима се ради на популаризацији 

географских садржаја кроз израду разних 

паноа, која се постављају у кабинету 

географије или главном ходнику школе.  
 
-Развијање тимског духа, развијање 

интересовања и креативности, продубљивање 
и проширивање знања, као и развијања 

критичког мишљења, повезивање са 

свакодневним животом и корелација са 

сродним предметима. 

- Прикупљање географског  материјала за обележавање значајних 

датума и јубилеја везаних за планету Земљу;  

- Припремање школских  изложби ,  

- Истраживачки пројекти на дату тему, 

- Организовање дебата, дискусија,  

- Организовање тематских предавања, уз присуство еминентних 

гостију, 

-Посета Сајма науке и технике, као и разних геолошких и 

геоморфолошких локалитета, привредних  институција, културно- 

историјских споменика и сл. 
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СЕКЦИЈА „ЉУБИТЕЉИ ПРИРОДЕ“ 
ЦИЉ: неговање позитивних емоција у односу на природу (нарочито неговање смисла за уочавање лепог у природи и изражавање ових емоција средствима 

свих уметности); посматрање појава у природи, боравак у природи и непосредни додир са њоме;   упознавање са изгледом, називом  и понашањем 
представника живог света, праћење њиховог развоја, неговање хуманог односа према животињама кроз контакте са њима; активно учествовање у решавању 

еколошких проблема у природи чиме се највише постиже и најсигурније остварују циљеви васпитања за заштиту, обнављање и унапређивање животне 

средине. 
ЗАДАЦИ: развијање интересовања за природу; развијање способности перцепције животне средине, усвајање знања о природи; формирање и овладавање 
културом појединца у природи; изграђивање вредносног система; обилазак непосредне околине свога села и упознавање са лековитим биљкама и њиховим 

дејством.Наставници који воде секцију „Љубитељи природе“ су: 
Бојан Ђуровић, Микан Петровић, Ана Петровић, Јасмина Крстовић и Наташа Рајчевић 
 

Област/тема Садржај Активности у раду за ученике Активности у раду за 

наставнике 
Начин остваривања 
садржаја 

Разноврсност 
биљног 
света 

Сакупљање биљака, 

пресовање и класификовање 

у хербаријум 

Слуша изговор, 
понавља,сакупља 
биљке, пише називе 

Изговара, подстиче, 

наводи ситуацију, пише 

на хамеру 

Учење путем открића,метода 
писаних радова, 
практичан рад 

Разноврсност 
биљног  
света 

Израда плаката и писање 
стихова на тему „Љубитељи 

природе“ 

Слуша изговор,понавља,рад на  
наставним листићима и хамеру, 

пише и црта 

Изговара,подстиче, 
наводи ситуацију, 
пише, мотивише за рад 

Учење путем открића, посматрање, 
показивање,демонстративна 
метода,групниоблик рада 

Разноврсност 
биљног 
света 

Израда икебана  Слуша изговор,понавља, прави 

икебане и улепшава радни 
простор 

Изговара,подстиче, 
мотивише за рад 

Посматрање,демонстративна, 
дијалошка метода, групни облик 

рада,практичан рад 
Област/тема Садржај Активности у  

раду за ученике 
Активности у раду за 

наставнике 
Начин остваривања 
садржаја 

Разноврсност 
биљног света 

Израда шешира за дечаке и 

кецеља за девојчице 
Слуша изговор, 
понавља,посматра 
прави шешире и кецеље 

Наводи ситуацију, 

подстиче, поставља 

проблем 

Групни облик рада, илустративна, 
демонстративна 
метода, учење путем открића 

Разноврсност 
биљног света 

Израда кутија за накит Слуша изговор, 
посматра, прави 
кутије 

Мотивише за рад, 

наводи ситуацију 
Показивање, 
посматрање, 
практичан рад 

Разноврсност 
биљног света 

Израда украсних џачића Слуша изговор, 
посматра, прави 
мање џачиће 

Наводи ситуацију, 

поставља проблем, 

подстиче 

Показивање, 
посматрање, 
практичан рад 

Домаће 
животиње 

Обилазак фарме „Петровић“ 
уДружетићима 

Слуша, понавља,посматра Изговара, наводи 
ситуацију, мотивише за 

рад 

Посматрање, 
учење путем открића, презентација гледања 

филмова 
Лековите 
биљке 

Лекови из природе Слуша изговор, 
понавља, сакупља  
лековите биљке и прави сок од 

зове 

Изговара, мотивише, 
наводи ситуацију 

Посматрање, 
учење путем 
открића, групни облик рада, практичан рад 
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ПРОГРАМ СЕКЦИЈЕ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 
Циљ секције Начин и поступак остваривања  секције 
- усвајање немачког говорног језика, 

- - способљавање ученика за усмено комуницирање, 
- - изражајно казивање, 
- - припремање програма на немачком језику, 
- - подстицање интересовања за културом, обичајем и традицијом народа земље 

чији се језик учи и 
- - сарадња са другим секцијама у школи 
- - развоју личности на образовном, сазнајном, креативном, друштвеном и личном 

плану  
- -помоћ ученику у учењу страног језика 
- - задовољавање ученичких интересовања и 
- - оспособљавање за самосталан и креативан рад 
- - оспособљавање ученика да на немачком језику организује духовни културни и 

друштвени живот у средини у којој живи и ради 

Садржину рада је наставник организовао према интересовању ђака и то: о земљи 

чији се језик учи, из области уметности, литератутре као и из свакодневног 

живота. У оквиру секције  користи се расположиви материјал, а најзаступљенији је 
групни облик рад: учење песама, рецитовање, израда паноа, припрема представе 

(модерне бајке). Секцијом руководе ученици уз стручну помоћ наставника. Ђаци 

раде у јединственoј групи без обзира на разред уз пуну самоиницијативу. 
 

 

СЛИКАРСКА СЕКЦИЈА 
Циљ , задаци и  активности: 
Циљ: је развијање естетске осетљивости код деце и стваралачких способности, као и стицање правих и употребних знања за развијање способности и 

вештина у ликовном изражавању. 
Задаци: 
Образовни задаци: практичност и оригиналност у решавању ликовних проблема; проширивање компентенција визуелно – ликовног мишљења; усавршавање 
у примени ликовних техника и средстава. 
Васпитни задаци: развијање стваралачких способности; остваривање властитих способности и креативности; позитиван однос према естетским 

вредностима;подстицање на тимски рад и сарадњу; јачање самопоуздања; јачање  свести о одговорности у извршавању постављених обавеза. 
Активности: сликање на свили специјалним бојама за свилу; сликање на стаклу  изрезаном по одређеним димензијама, сликање на предметима од стакла и  

сликање на предметима од керамике , такође посебним бојама за ту технику; сликање на платну; рамљење урађених слика;  организовање и припремање 

изложбе. 
Учесници ове секције активним учењем стичу  и повезују знања и вештине знања из предмета: Ликовна култура, Свет око нас,  Природа и друштво, Музичка 

култура,  Народна традиција,Историја, Хемија; повезују се предходна искуства, стичу нова и ствара веза са свакодневним животом. 
Рад сликарске радионице се реализује радионичарским типом рада. 
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НOВИНАРСКА СЕКЦИЈА 
ЦИЉЕВИ 

 Развијање говорне и писане културе изражавања. Афирмација различитих способности ученика и задовољавање њихове радозналости.  
 Оспособљавање ученика да израсту у културну новинарску публику. Развијање свести о важности правовремене и потпуне информисаности. Радом 

у мешовитим групама  уче се толеранцији, уважавању различитости, шире своје културне и језичке видике, развијају тимски дух.  
 Учење и стица знања о основним новинарским формама (вест, извештај, интервју, репортажа)  
 Стицање новинарског искуства и сарадња са професионалним новинарима( сарадња са ТВ Галаксија) 
 Подстицање креативног рада на рачунару  
 Упознавање ученика са радом у програму за обраду текста  
 Упознавање ученика са радом са табелама у програму за обраду текста 
 Упознавање ученика са применом рачунара у области информација и комуникација 
  Преузимање текста и слика са интернета. Понашање на мрежи и заштита личних података. Сигурност на интернету. 
 Упознавање ученика са основним програмима за рад у мултимедији  
 Оспособљавање ученика за самостално коришћење рачунарских програма. 
 Дати им основне информације о преносу, обради и репродукцији слике и звука на рачунару. 

ЗАДАЦИ 
1. Мотивистаииукључитиштовећибројученикаурадновинарскесекције 
2. Оспособитиученикезаписањеновинскихчланака 
3. Упутитиихуодликепублицистичкогстила 
4. Осмислитиконцептшколскоглиста 
5. Формиратигрупеученикасазаједничкиминтересовањимакојећеуређиватиодређенерубрике 
 

Области Садржај Активности Начин остваривања  
Информативне 

стране 
Праћење дешавања у 

школи 
Ученици прате дешавања, прикупљају податке; наставник 

обавештава и подстиче њихову ангажованост 
Рад у пару и индивидуално 

Радови ученика Ликовни, литерарни, 

награђени на разним 

конкурсима 

Ученици прикупљају материјал и бирају најбоље радове; Групни рад 

Такмичења Сва која се реализују Ученици сарађују са предметним наставницима Индивидуално и у пару 
Разно Интересантне теме Ученици предлажу и бирају тему недељно Рад у групи 
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СЕКЦИЈА ОБИЧНО, НЕОБИЧНО –РЕСТАУРАЦИЈА НАМЕШТАЈА 

 
Циљеви Задаци активности 
-стварање услова за развој дечије 

креативности 
-проширивање знања и умећа да од 

обичних ствари направе мало 

уметничко дело 
-откривање способности и склоности 

за област мануелно-уметничког 

деловања 
-развијање интересовања за 

обликовање предмета 

- подстицање стваралаштва 
-буђење и задовољавање интелектуалне радозналости 
-пружање прилике за заједничку игру, здраву и ведру забаву 
-развијање самоиницијативе 
-неговање смисла и способности за међусобно комуницирање у 

колективу 
-неговање толеранције, другарства и пријатељства 
-изграђивање правилног односа према производима људског 

рада 
-развијање еколошке свести и унапређивање друштвене 
средине 
-развијање способности за процењивање својих и туђих 

резултата рада 

- ученици проналазе предмете које би могли да 

оплемене 
- уче да користе материјале за обраду предмета 

(дисперзија, лепак, лак, салвете,слике из 

часописа) 
- заједнички одабирају мотиве и начин на који 

ће радити 

 
 
 

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 
 

Од новембра 2011.године наша школа је у Програму „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“. Програм се спроводи од 1. до 8. 

разреда. 
Циљ професионалне оријентације у основној школи јесте развијање спремности ученика да стиче знања и искуства о себи и свету рада,  да доноси 

реалне одлуке у погледу свог даљег образовања и опредељивања. 

ОПШТИ ЗАДАЦИ  
  1.Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидиуалних карактеристика личности ученика значајних за усмеравање њиховог професионалног 

развоја и њихово подстицање да и сами свесно доприносе сопственом развоју 
2.Упознавање ученика са светом рада и занимања, системом средњег образовања и васпитања 
3.Формирање правилних ставова према раду 
4.Подстицање ученика на испитивачко, истраживачко понашање према себи и свету 
5. Оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја и доношење реалних и зрелих одлука у вези са избором занимања и правцима 

стручног оспособљавања 
6.Успостављање сарадње са родитељима ученика и њихово оспособљавање за пружање помоћи деци и подстицање и усмеравање њиховог професионалног 

развоја 
7. Успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети успешнијем професионалном развоју ученика. 
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Задаци у I,II и IIIразреду Програмскисадржаји Носиоци активности 
Упознавање,праћење и подстицање развоја 

индивидуалних карактеристика личности ученика 
значајних за усмеравање њиховог професионалног 
развоја 

-Подстицање ученика да играју игре у којима ће обављати послове одраслих;-Формирање навике за 

бављење физичким и другим спортским активнмостима,битним за постизање опште физичке 
спремности; -Уочавање ученика са израженијим музичким способностима-Сагледавање 
израженијих физичких недостатака,тежих урођених и хроничних обољења, здравствених 
деформитета кичменог стуба које треба имати у виду за благовремено пружање помоћи једном 
броју ученика и усмеравању њиховог професионалног развоја 

учитетљи  
наставници физичког 
лекар 

Стицање основних знања о раду и занимањима -Сазнавање и уочавање основних карактеристика занимања у школи,породици, основним 
услужним делатностима -Екскурзије на којима ученици могу упознати људе различитих занимања 

 учитељи  
ученици 

Развијање ставова о друштвеној и индивидуалној 
вредности људског рада 

-Развијање индивидуалне потребе за радом кроз учење, израду домаћих задатака, обављање 
домаћих послова 

учитељи, 
ученици, родитељи 

Формирање општих радних навика  и изграђивање 
позитивних особина личности најнепосредније 
везаних за рад 

-Навикавање на радни напор, навикавање да се започети посао заврши до краја; - подела обавеза у 
оквиру одељењске заједнице; -Обрада књижевних дела чији је садржај везан за рад и позитивне 
људске особине 

учиттељи ученици, 
родитељи 

Задаци у IV, V и VI 
разреду 

Програмски садржаји Носиоци активности 

Упознавање,праћење и подстицање развоја 
индивидуалних карактеристика личности ученика 
значајних за усмеравање њиховог професионалног 
развоја 

-Праћење физичко-физиолошког развоја и здравственог стања ученика  
-Уочавање јављања посебних способности(вербалних нумеричких, просторних) кроз  ваннаставне 
активности; -Организован рад са ученицима који испољавају обдареност кроз додатну наставу и 
секције 

Учитељи   
педагог 

Проширивање знања о раду и занимањима -Упознавање појединих врста рада кроз радионице у оквиру Фестивала „Зрачак вири;“-Обрада 
књижевних дела са тематиком о раду  
-Повезивање градива појединих предмета са производним занимањима(техничко образовање, 

физика...) 

Наставници, учитељи 
ученици 

Даље формирање радних навика и позитивних 
особина личности 

-Планирање дневних радних обавеза и активности и рационалног коришћења слободног времена 
- Спортска такмичења и турнири значајни за јачање издржљивости, упорности,прецизности 

Наст.физичког  ученици, 
педагог 

Пружање помоћи родитељима у подстицању и 
усмеравању професионалног развоја своје деце 

-Предавања и родитељски састанци на којима родитељима треба указати на предрасуде о 
појединим занимањима и потребу подстицања деце да се баве различитим активностима 

Педагог и психолог, 
одељењске старешине 

Задаци у VII и  VIII разреду Програмски садржаји Носиоци активности 
Упознавање,праћење и подстицање развоја 
индивидуалних карактеристика личности ученика 
значајних за усмеравање њиховог професионалног 
развоја 

-Додатна настава за обдарене ученике 
-Литерарни и ликовни конкурси, математичка такмичења, спортска такмичења, хор 

наставници и ученици 

Проширивања знања о свету рада и занимањима Радионице Професионалне оријентације 
Испробавање праксе  

ОС,наставници, 
представници предузећа  

Оспособљавање ученика за планирање властитог 
професионалног развоја 

-Саветодавни рад ОС, педагог и 
психолог,ученици 

Пружање помоћи родитељима у подстицању и 
усмеравању професионалног развоја своје деце 

-Укључивање родитеља у Програм кроз радионице 
-Организовање реалних сусрета где ће родитељ говорити о одређеном занимању 

ОС,,родитељи, ученици 

Омогућавање ученицима да што реалније и 
непосредније упознају себе, свет рада и занимања и 
систем средњег образовања 

-Сарадња са лекарима који обављају систематске прегледе 
- Сарадња са Националном службом за запошљавање 
- Реални сусрети 
-Испробавање праксе 
-Дан девојчица и Дан дечака 
-Дан отворених врата 
 

 лекари, НСЗ, представници 
предузећа и средњих школа, 
РЦЧ 
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ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
 

На  основу Програма ресорног министарства и Завода за заштиту здравља Србије у основној школи „Иво Андрић“  Прањани, ће се реализовати и 

Програм здравствене заштите. Здравствена заштита и превенција здравља за ученика је веома важан сегмент у образовно-васпитном раду.Програм 
здравствене заштите ће се оствараривати кроз програме редовне наставе (биологија, чувари природе,  физичко васпиктање, свет око нас, природа и 

друштво),  и посебне програме и активности образовно-васпитном раду.  
Циљ програма: 

 Стицање знања, формирање ставова и понашање ученика у вези са здравственим и здравим начином живота и развијањем хуманих односа међу 

половима; 
 Унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно делују на здравље; 
 Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и локалне заједнице на развоју, заштити и унапређивању здравља  ученика; 
 Овај програм, као и остали програми васпитног рада школе, реализоваће се на 4 нивоа, док ће се конкретне теме реализовати одељењског 

старешине. 

Задаци  програма: 
 Пружање основног знања о физичком и психичком развоју ученика; 
 Упознавање ученика о ризицима који могу угрозити њихово здравље; 
 Упознати  ученике о заштити од тих ризика; 
 Формирање позитивног става према властитом здрављу; 
 Формирање позитивног става према здрављу заједнице; 
 Упознати ученике о дужностима и правилима везаних за здрав живот. 

Начин реализације програма: 
1. Путем целокупне организације живота и рада у школи 
2. Кроз предавања и радионице на часовима ОС, кроз наставу и ваншколске активности 
3. Путем предавања стручних тема (уз велику помоћ здравственог особља Дом здравља из Горњег Милановца и  Завод за јавно здравље из Чачка) 
4. Кроз сарадњу са Здравственим установама (Дом здравља Горњи Милановац). 
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Програм здравствене заштите 
Област Садржај Активност Ноциоци активности 

Здрава исхрана и 

брига о телу 
Правилна исхрана;правилна исхрана у пубертету; Ко све брине о мом 

здрављу;тражим помоћ; Лична хигијена; Нега уста и зуба; Подела, особине, улога 

масти,беланчевина, угљених хидрата, витамина ,минерала, воде; болести које се 

преносе хране; Опасности од неконтролисане примене дјета; Лична одговорност 

за бригу о телу; Хранљиве материје-улога и значај; Мој кувар; Контаминација 

хране. 

Прављење пирамиду исхране, Пано 

здраве исхране, 
Организовање предавања за ученике 

на теме, организовање предавање за 

родитље 

наставнициучитељи 
одељенске старешине, 
стручни сарадници 
ученици,родитељи 

Безбедно 

понашање, 
интервенције 

Основно правило понашања у школи, кући, заједници; Управљање љутњом; 

Стрест и психолошка прва помоћ; Прва помоћ;  Птва помоћ од 
крварења,сунчанице, колапса; прва помоћ  од тровања храном и алкохолом; 

Безбедност у саобраћају 

Доношење правила понашања у 

школ, организовања радионица 
везано за стрест, љутњу, 

организовања предавања од стране 

МУП-а 

Наставници,учитељи 
одељенске старешине, 
ученици,родитељи 
представници  
МУП-а 

Физичка 

активност и 

здравље 

Зашто се бавимо спортом?;Значај игре у детињству; растем, развијам се; Хигијена 

спорта; Коришћење слободног времена; Како препознати умор и замор; Шта за 

тебе значи бити здрав?Избор спортова, клубова, рекреације;Лична хигијена, 

хигијена простора и околине;Врста и значај рекреације и појединих спортова; 

Правилна рекреација – надзор, исхрана и хидратација.Поремећаји раста и развоја 

услед недовољне физичке активности. 

Анкетирање ученика о избору 

спорта, доношење правилне одлуке о 

изабраном спорту 

наставници 
учитељи 
одељенске старешине, 
ученици,родитељи 

Превенција 

болести 
Болести прљавих руку; Однос деце према у сеоским срединама према домаћим 

животињама – угроженост од болести које се преносе са животиња на 

људе;Болести респираторног тракта; Болести дигисталног тракта- орална 

хигијена, болести зуба; Дечије заразне болести и опасности од тетовирања и 

пирсинга; Деформитети кичне; 
Превенција пушења, Превенција алкохлизма; Превенција наркоманије/ болести 

зависности; Превенција СИДЕ, ХИВ-а 

Предавања  и преглед  од стране 

медицинског особла, 
Прављење паноа о разним 

болестима, 
 Организовање предавања и трибина 

Медицински 

радници(лекари, 

стоматолози, 
мед.сестре) 
наставници,учитељи, 
ОС, ученици, стручни 

сарадници 
Ментална 

хигијена 
Изражавање осећања; Конструктивно решавање сукоба; Адаптација у петом 

разрееду и новопридошлих ученика; Управљање љутњом и бесом у спорту;  

Стрест у функцији менталног здравља; Живот без страха и панике; 

Организовање радионица, предавања 

за ученике, 
Помоћи ученицима у решавању 

сукоба 

Наставници  
Стручни сарадници 
Учитељи 
ученици 

Хумани односи 

међу половима 
Подела послова у кући; равноправност полова; Примарне и секундарне полне 

карактеристике; Контрацепција; Полно сазредање и репродуктивно здравље; 
Организација и подела посла према 

полу; 
Наставници  
Стручни сарадници 
Учитељиученици 

Култура живљења  

и људске потребе 
Утицај породице на психосоцијални развој деце; Култура рада(радне 

навике,одговорност према раду,стваралаштво-смисао за стварање; Хигијена 

простора; Средства масовне комуникације њихов утицај и значај;Злоупотреба и 

манипулација људске потребе; Утицај информатичке технологије на здравље деце 

школског узраста; 

Предавања, прављење паноа, 

презентације, дискусија, дебата 
наставнициучитељи 
стручни сарадници 
одељенске старешине, 
ученици 
родитељи 

Сарадња са 
здравственим 

службама 

Уползнавање са начином и подручјима рада; 
Вакцинација деце школског узраста; Праћење раста и развоја деце према узрадст 

–систематски преглед; 
Болести уста и зуба –преглед стоматолога;Како и коме могу помоћи  здравствени 

радници; 
Занимања медицинске струке. 

Организација посета медицинских 
радника, обезбеђивање простора за 

реализацију систематских прегледа, 
Предавања о занимањима 

медицинске струке 

Одељењске старешине, 
директор школе 

родитељи, ученици 
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ПРОГРАМ  СОЦИЈАЛНЕ   ЗАШТИТЕ 
 
На  основу програма ресорног министарства и Министарства рада и социјанле политике Републике Србије, у основној школи „Иво Андрић“ Прањани, реализовеће се 

Програм социјалне заштите,Програм социјалне заштите ученика односеће се на интезивну сарадњу са центром за социјални рад, на нивоу општине Горњи Милановац у 
проналажењу могућности материјалне, безбедносне и решавање породичне проблематике. Циљ је да се ученицима омогући да што лакше преброде постојеће проблеме и да 

се омогући да равноправно укључе у образовно-васпитни процес. Ученици који су у тешкој материјалној ситуацији, школа ће обезбедити неопходну помоћ у виду 

бесплатне исхране (ужине)  и бесплатни превоз за треће рођено деце, као и путовање на екслуртију и излет. Овај програм ћемо релизовати кроз 4 нивоа. 
Циљ програма: 

 Пружање помоћи васпотно запуштеним или угроженим ученицима, ученицима који долазе из дефицијентних породица или породицама 

социопатолошких појавама (злостављање, алкохолизам и сл). 
 Упознавање и праћење социјалних прилика ученика и брига за децу тешких породичних прилика –упућивање у остваривање социјално –заштитих 

мера; 
 Упућивање родитеља на начин остваривања права; 
 Упућивање родитеља на извршавање родитељских обавеза. 

Задаци програма: 
 Унапређивање сарадње са Центром за социјални рад 
 Успостављање сарадње са невладиним организацијама и удружењима грађана које се баве заштитом права појединаца  и унапређивањем услова 

њиховог живота 
 Помоћ породицама при обраћању разним институцијама ради остварења права из области социјалне заштите 
 Организовање акција хуманитарног карактера за помоћ ученицима наше школе 
 Учествовање у акцијама  хуманитарног карактера које се организују на нивоу града  
 Организација и реализација социјално-едукативних радионица са родитељима и ученицима 
 Саветодавни рад  

Начин реализације програма: 
1. Путем целокупне организације живота и рада у школи 
2. Кроз предавања и радионице на часовима ОС, кроз наставу и ваншколске активности 
3. Путем пружања стручних помоћи  институција(Центар за социјални рад, невладиних организација) 
4. Кроз сарадњу са Здравственим установама , Скупштином општином Горњи Милановац  и МУП-ом Горњи Милановац. 
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Област Садржај Активност 
Безбедност  
 

Социјални притисак вршњака  и проблеми понашања; 

Развијање толеранције и разумевањем и прихватањем 

различитости и неговања ненасилних видова 

комуникације;Подизање нивоа свести ученика, уз њихово 

активно учешће, о проблему насиља и  
формирање ставова о неприхватљивости свих видова насиља 
у школи, као и ван школе.Развијање толеранције 

разумевањем и прихватањем  
различитости и неговање  
ненасилних видова комуникације. 

Радионице на часовима одељењскогстарешине, индивидуални разговори са децом, 

групни разговори са децом, организовање  
предавања, радионица,  
семинара и других активности за ученике  
- Недеља посвећена активностима против насиља  
- Дан толеранције  
- Дани пријатељства 
-Радионице на часовима грађанског васпитања 

Материјална 

подршка 

породици 

Помоћ родитељима  у материјалној и финансијској; Сарадња 

родитеља са одељењским старешином;Прикупљање података 

о деци којa су угрожена; 

Спровођење  хуманитарних акција на нивоу школе, Бесплатна кухиња , 

превоз;Хуманитарне позоришне представе, скечеви, перформанси; Организовање 

хуманитарних акција за помоћ деци; Изложбе ученика са ликовним радовима и 

радовима примењене уметности; 
Спортска такмичења;Представе и музичка Такмичења. 

Решавање 

породичне 

проблематике 

Сарадња са установама за бригу о деци о социјалној заштити 

ученика;Социјално угрожена деца;Подношење захтева за 

израду ИОП-а (родељима) Давање инструкције о полагању 

завршног испира; 

Индивидуални разговори са родитељима; Обука родитеља за попуњавање листе 

жеља и свих образаца;- Организовање предавања, радионица и семинара у школи и 

ван школе, за ученике, родитеље и наставнике. 

Превенција  
 

Активно учешће у националном систему превенције и 
заштите деце од свих облика злостављања и  
занемаривања и подршка деци из осетљивих група;Пружање 

оптималне подршке ученицима и родитељима који имају 

сметње у развоју или живе у социјално-нестимулативној 

средини; развијати и неговати толеранцију међу 

децом;Хуманост међу вршњацима, Укључивање деце у разне 

активности. 

Сарадња са родитељимаПодстицање и подршка учешћу деце у развоју и спровођењу 
програма за превенцију и заштиту; Оснаживање и подршка породици у превенцији 

и заштити деце; 

Интервенција  
 

Пружање помоћи родитељима који си сиромашни, 

укључивање  месне заједнице;Прикупљање финансијских 

средстава и материјалних од стране школе и Црвеног крста, 

невладиних организација; 

Сарадња са родитељима  

Сарања са 

институцијама 

које воде бригу о 
деци 

Помоћ деци која живе у социјално –нестимулативним 

срединама, Сарадња са Центром за социјални рад, Домом 

здравља, Центром за усвојење и хранитељство, Институтом 
за ментално здравље, Институтом за говорну патологију, 

полицијом и др.  

Редовни контакти, размене информација, консултације исастанци у циљу 

обезбеђивања најбоље подршке ученицима изугрожених група: деца у 

хранитељским и усвојитељским породицама, деца са сметњама у развоју, деца у 
сигурној кући, деца у сиромашним породицама, деца ромске националности, деца у 

нефункционалним и насилним породицама. 
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ПРОГРАМ  ИНКЛУЗИВНОГ  ОБРАЗОВАЊА 
 
         Инклузивно образовање је засновано на праву детета да има приступ образовању које је усмерено на њега и његове специфичне потребе. 
Циљ инклузивног образовања јесте постизање оптималног укључивања ученика у редован образовно-васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком 

колективу. 
На основу Закона о основама система образовања и васпитања  (члан 77.)  за ученика коме је услед   социјалне ускраћености, сметњи у развоју, 
инвалидитета и других разлога потребна подршка у образовању и васпитању, установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и 

доноси индивидуални образовни план.   
Правилником  о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање прописују се  ближа упутства за  
утврђивање права на ИОП с циљем постизања оптималног укључивања ученика у редован образовно-васпини рад и његово напредовање и осамостаљивање 

у вршњачком колективу, као и ИОП за ученике са изузетним способностима. 
Задаци 
 

Програмски садржаји Носиоци 

Пружање оптималне подршке ученицима 

са који имају тешкоће у учењу, сметње у 

развоју или живе у социјално-
нестимулативној средини, као и  

ученицима са изузетним способностима 

Анализа потреба ученика за додатном подршком и 

подстицајем;Планирање и реализација додатне подршке за ученике 

(мере индивидуализације, ИОП са прилагођеним програмом, ИОП 
са измењеним програмом, ИОП са обогаћеним 

програмом);Праћење, анализа и вредновање  остваривања и 

резултата пружања подршке; 

ОС, наставници 
Педагог, психолог 
Тим за ИО  
Тимови за додатну подршку 
 

Унапређивање сарадње свих кључних 
носилаца  инклузивног образовања   (у 

складу са Планом....) и сарадња са осталим 

тимовима, огрнима, већима у школи. 

Јасно дефинисање и поштовање улога и одговорности у примени 
процедура и поступака утврђивања потреба за подршком, 

реализације и вредновања исте (План......)Континуирано праћење и 

вредновање поштовања донешених процедура   

Тим за ИОДиректор 
Педагог, психолог 
ОС,наставници,Родитељи 

Едукација наставника у циљуунапређивања 
њихових компетенција за рад са ученицима 

са посебним потребама и креирање 

подстицајне климе у разреду.  

Едукације  у установи (хоризонтално учење, примери добре праксе, 
предавања ..)Похађање акредитованих семинара, предавања, 

трибина. 

НаставнициТим за ИО 
Педагог,психолог 

Унапређивање сарадње са родитељима у 

циљу што потпунијег остваривања циљева 

инклузивног образовања 

Едукација родитеља ( законска основа, кораци и поступци за 

остваривање додатне подршке у установи и ван ње, породични 

услови , природа тешкоћа и мере за ублажавање истих);Узајамна 

размена информација о понашању и развоју деце , тешкоћама, 
учешће родитеља у планирању и реализацији додатне подршке (као 

члан Тима за додатну подршку) и саветодатвни рад ; 
Укључивање родитеља ученика са сметњама у развоју и са 
изузетним способностима у реализацију и вредновање програмских 

активности и живот школе (органи школе); 

ТИм за ИО 
ОС, Педагог, психолог 
Директор 
наставници 
Родитељи 

Подстицање атмосфере толеранције, 

прихватања, солидарности у школи и 
промовисање инклузивне праксе 

Реализовање одговарајућих  садржаја у оквиру наставних и 

ваннаставних активности, часа одељенске заједнице и одељенског 
старешине; Организовање хуманитарних акција, предавања, 

трибина,конкурса, изложби, фестивал «Зрачак вири», представа 

Директор 
Тим за ИО 
Запослени 
Родитељи 
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Форум театра, обележавање пригодних датума (Дан толеранције 

Дечје недеље, Дан особа са инвалидитетом итд.), школски лист, 
Унапређивање вршњачке подршке 

Унапређивање инклузивне праксе кроз 

сарадњу са партнерима у локалној 
заједници 

Размена информација и сарадња у процесу идентификовња ученика 

којима је потребна додатна подршка , планирања, праћења и 

вредновања подршке;Заједничко организовање различитих 

активности на нивоу школе и локалне заједнице у циљу 
унапређивања инклузивне праксе и промоције позитивних 

вредности ; 

Тим за ИОЗапослени 
РодитељиИнтерресорна 

комисијадруге образовно 

васпитне установе, Центар за 
социјални рад, здравствене 

установеопштина ГМ, 

невладине организације и 
удружења грађана 

Праћење и перидична анализа реализације 

програма и доношење мера за његово 

унапређивање. 

Дефинисање  динамике праћења, носилаца и начина 

праћења.Анализа спровођења инклузивне праксе у школи (анкете, 

анализа документације...)Изештавање ,анализа и вредновање 
реализације програма 
Израда новог програма на основу извршеног самовредновања и 

анализа . 

Тим за ИО 
Тим за самовредновање 
ЗапослениУченици, родитељи 
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ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКОГ  ВАСПИТАЊА 
 
Припремни предшколски програм је обавезан од школске 2006/2007.год. и бесплатан је у установи чији је оснивач РС, аутономна покрајина или јединица 

локалне самоуправе. У припремни предшколски програм уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање пет ипо,   највише шест ипо 

година. Родитељ, односно старатељ, чије дете није обухваћено васпитно-образовним радом у предшколској установи, дужан је да упише дете старости од 
пет ипо до шест ипо година у предшколску установу, односно основну школу која остварује припремни предшколски пограм, с тим да има право да изабере 

предшколску установу, односно основну школу. Предшколска установа чије оснивач јединица локалне самоуправе, односно основна школа  која остварује 

предшколски програм, а чији је оснивач РС, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, дужна је да упише свако дете ради похађања 
припремног предшколског програма, без обзира на пребивалиште родитеља. 
Припремни предшколски програм је део обавезног васпитања и образовања деце и остварује се у оквиру предшколског васпитања и образовања. 
Припремни предшколски програм се остварује кроз два организациона облика: 
1. полудневни, четворочасовни рад са децом; 
2. целодневни, кроз рад припремних група у обданишту. 
ЦИЉ васпитно – образовног рада у оквиру припремног предшколског програма је да допринесе целовитом развоју детета, развоју способности, проширењу 

искуства, богаћењу сазнања о себи, другима, свету око себе, а што све чини основ за даље нове облике учења и укључивања у различите токове живота и 
рада при чему је школа прва степеница. 
ЗАДАЦИ васпитно – образовног рада у оквиру припремног предшколског програма су:  
1. подстицање осамостаљивања детета – односно подршка развоју способности да брине о себи, сналази у окружењу, изграђује радне навике, да самостално 

истражује, решава проблеме, да развије способност изражавања: 
2. пружање подршке физичком развоју – односно подстицање природног раста и развоја, задовољавање дечије природне потребе за кретањем, развијање 

контроле покрета, помоћ приликом учења моторичких игара; 
3. јачање социо – емоционалне компетенције – односно развој позитивне дечије слике о себи, учење од других, поштовање других, учествовање у 
заједничком доношењу правила, пружање подршке детету да се успешно интегрише у социјалну средину, да постане  
пуноправни члан групе у којој ће моћи да задовољава и развија своје потребе и уважава потребе других, подстицај у исказивању осећања; 
4. неговање радозналости – односно подстицање природне дечије радозналости, потребе за сазнавањем и проширивањем искуства; 
5. пружање подршке сазнајном развоју – односно подршка развоју интелекуалних функција и операција: мишљења, говора, памћења, маште, опажања, 

уочава нове везе, да тражи начин како да реши неки проблем; 
6. подстицање креативности и уважавање индивидуалности – односно уважавање дечије индивидуалности кроз пружање прилике да кроз игру изрази свије 

стваралачке потенцијале у говору, хумору, цртању, плесу, драми. 
 
ПРИПРЕМА за предшколски програм подразумева: учење различитих вештина, успостављање позитивне слике о себи, развијање концентрације, неговање 

социјалних вештина важних за дружење. 
 
 

 
Социјалне вештине подразумевају да дете научи да се дружи, свађа, мири, извини, каже отворено да му нешто не прија, да дели оно што је важно (играчка).    
Развој концентације је веома важан за будуће прихватање школе. У оквиру предшколскг програма постоје активности налик малим часовима и ови часови 

трају око 20-30 минута, јер је то очекивана временска дужина пажње деце овог узраста. Међутим, познато је да се већ од првог разреда од детета очекује да 
мирује 45 минута пре него што оде на одмор од 5 минута. Зато је постепено  продужавање концентрације изузетно значајно. За успостављање одговарајућих 
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навика, памћења понуђених садржаја, умеће слушања и присуствовања (не само физичког, већ, пре свега, менталног присуства), одлучујућа је управо 

дужина концентрације. 
НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ ГОВОРА 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА За ученике За наставнике 
ГОВОРНА 
КУЛТУРА 

Уочавање и правилан изговор гласова 

у речима и реченицама; упућивање 

ученика да своје мисли и осећаје 

вербално изражавају. 

Слуша изговор, понавља, 
рад на наст. 
листићима. 

Изговара, 
чита, пише 
на табли, 
подстиче, 
наводи ситуацију. 

Учење путем открића, 
дијалошка, 
демонстративна, 
илустративна метода, 
групни облик рада. 

ДЕЧИЈИ РЕЧНИК Богаћење речника у коме се налазе 

речи које представљају основни фонд 
речи у нашем језику; правилно 

коришћење речи у комуникацији. 

Слуша изговор, 
понавља, 
рад на наст. 
листићима. 

Изговара, 
чита, пише 
на табли, 
подстиче, 
наводи 
ситуацију, 
поставља проблем. 

Учење путем открића, 
дијалошка, 
демонстративна, 
илустративна 
метода, групни облик рада. 

ДЕЧИЈА 
КЊИЖЕВНОСТ 

Упознавање са текстовима из 

књижевности за децу(приче, бајке, 
песме, питалице, успаванке, 

разбрајалице; учење стихова напамет. 

Слуша изговор, 
понавља, 
рад на наст. 
листићима, 
рецитује, 
драматузује текст. 

Изговара, 
чита, пише 
на табли, 
подстиче, 
наводи 
ситуацију, 
поставља проблем. 

Учење путем открића, 

дијалошка, 
илустративна метода, рад на 

тексту, презентација гледања 

филмова. 

ИГРЕ ГОВОРА Игре гласовима и речима; 

организација памнтотиме(у којој ће 
деца представити себе у разним 

ситуацијама) 

Слуша изговор, понавља. Мотивише  
за рад; 
подстиче. 

Посматрање, показивање, 
практичан рад. 

ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ 
ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ Почетно читање у складу са дечијим 

могућностима; 
препознавање имена, као и разних 

назива без обраћања пажње на слова 

од којих се састоје. 

Слуша изговор, 
понавља. 

Чита, подстиче, 
наводи ситуацију. 

Учење путем открића, 
дијалошка, 
демонстративна метода. 

ПОЧЕТНО 

ПИСАЊЕ 
Вежбе за опуштање руке, 
посебно прстију 
правилно држање тела и руковање 
прибором за писање. 

Рад на настав. 
листићима и хамеру. 

Пише на табли, 
подстиче, поставља 

проблем. 

Учење путем открића, 

дијалошка метода, рад на  
тексту. 

ФОРМИРАЊЕ ПОЈМОВА У МАТЕМАТИЦИ 
ПОЛОЖАЈИ Уочавање положаја тела, положаја Посматра, Наводи ситуацију, Учење путем открића, 
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предмета у односу на тело(лево,десно, 

испред,изнад). 
практичан  
рад. 

поставља проблем, 
подстиче. 

метода практичних радова. 

ТАЧКА И ЛИНИЈА Дељење простора линијама 
праве,криве,изломљене линије; пресек 

линија. 

Посматра, 
практичан 
рад. 

Наводи ситуацију, 
поставља проблем, 
подстиче. 

Учење путем открића, 
метода  практичних 
радова. 

ОБЛИЦИ Уочавање облика на стварима; цртање 

и моделовање геометриј. 
облика и фигура. 

Посматра, 
рад на наставним 
листићима. 

Наводи ситуацију, 
црта, поставља проблем. 

Учење путем открића, 
метода практичних радова. 

БРОЈЕВИ,БРОЈАЊЕ 
И СКУПОВИ 

Сабирање и одузимање 
у оквиру прве десетице; коришћење 
математичких симбола и дидактичких 

средстава(дрвца,жетони, кликери). 

Слуша, 
понавља, 
рад на наставним 
листићима. 

Изговара, 
пише на табли, поставља 
проблем. 
 

Учење путем открића, 
дијалошка, 
илустратив. 
метода, пис. 
рад. 

ПРИРОДНА И ДРУШТВЕНА СРЕДИНА 
ЧОВЕК КАО ЖИВО 

БИЋЕ 
Упознавање фаза човековог 
живота од зачећа, рођења и детињства 

до зрелости и старости; разговори о 

породици; правила понашања у кући, 
лепим догађајима 

Слуша, понавља, посматра. Изговара, пише на табли, 

подстиче, наводи ситуацију. 
Учење путем открића, 

дијалошка, 
илустративна метода, 

презентација гледања 
филмова. 

БИЉНИ И 

ЖИВОТИЊСКИ 
СВЕТ 

Посматрање фаза у расту неких 

представника биљног света; поређење 
биљака које слободно расту у природи 

и оних које култивише човек; 

посматрање животиња у сеоском 

домаћинству како изгледају, који су 
им делови тела, облици понашања. 

Слуша, посматра, 
понавља, рад на хамеру. 

Наводи ситуацију, подстиче, 
поставља проблем, 
пише на табли. 

Учење путем открића, 

дијалошка, 
илустративна 
метода, презентација 
гледања филмова. 

РАДОВИ ЉУДИ Упознавање професија значајних за 

средину у којој деца живе; 

самосталност деце у одевању, 
облачењу, неговању личне хигијене; 

посета сеоском домаћинству ради 

упознавања процеса рада. 

Слуша, понавља, посматра, 

рад на наставним 
листићима. 

Изговара, пише на табли, 

наводи ситуације, 

мотивише. 

Текстуална, 
илустративна метода, 

презентација гледања 
филмова, учење путем 

открића. 

ОЧУВАЊЕ И 

НЕГОВАЊЕ 
ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

Учествовање у друштвеним акцијама 

значајним за очување и неговање 

животне средине; упознавање правила 

понашања којима се штите шуме, 
биљке, реке од загађења. 

Слуша, понавља, посматра, 

рад на хамеру. 
Изговара, пише на табли, 

наводи ситуације, поставља 

проблем. 

Учење путем открића, 

презентација гледања 

филмова, практичан рад. 

САОБРАЋАЈ Упознавање саобраћајних ситуација у 

којима се деца крећу; разговори са 
саобраћајним полицајцем; упознавање 

Слуша, понавља, посматра, 

рад на хамеру. 
Изговара, црта, пише, 

подстиче, наводи ситуацију. 
Учење путем открића, 

дијалошка,илустративна 
метода, презентација 
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боја, изгледа и значења појединих 

саобраћајних знакова. 
гледања филмова. 

ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ 
ЦРТАЊЕ Представљање људи, биљака, 

животиња коришћењем разних врста 

линија. 

Посматра, 
разговор, рад на хамеру 

Изговара, 
црта, наводи ситуације 

Дијалошка, 
илустративна метода, 

практичан рад. 
СЛИКАЊЕ Коришћење боја за израду 

једноставних нацрта за стрипове, 

рекламе; мешање боја ради добијања 

нијанси; повезивање линија и облика 
у целину. 

Посматра, 
разговор, рад на хамеру 

Изговара, црта, 
подстиче, поставља 

проблем. 

Дијалошка, 
Илустративна метода, 

практичан рад, 
учење путем открића. 

ПРОЦЕНА 
РАДОВА 

Разговори о радовима деце, уочавање 

боја,облика, реда у природи. 
Посматра, 
разговор. 

Посматра, 
разговор, подстиче, наводи 

ситуацију. 

Дијалошка, монолошка 

метода, учење путем 

открића. 
МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
ПЕВАЊЕ Певање бројалица, музичких игара, 

песама чији је текст жив, сликовит, 

чије су речи за изговор једноставне, а 
мелодија лака. 

Слуша, понавља, пева 

песму. 
Пева, пише на табли, 

подстиче, мотивише за рад. 
Певање, цд, 
хармоника. 

СВИРАЊЕ Полазећи од музичких потенцијала 

деце откривати свет музике. 
Слуша, понавља, 
пева, свира. 

Пева, свира, 
мотивише за рад, подстиче. 

Учење путем открића, 

практичан рад. 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
ФИЗИЧКИ РАЗВОЈ Природни облици кретања(ходање, 

трчање, вођење лопте); развој телесне 

спретности(бацање и хватање, вожња 
бицикла, санкање); помоћи деци да 
развију сигурност, самопоуздање и 

независност у разноврсним облицима 

кретања; обезбедити богата чулна 
искуства. 

Посматра, понавља, 

правилно изводи вежбе 

обликовања. 

Показује вежбе, 
мотивише и подстиче за рад, 

наводи ситуацију. 

Учење путем открића, 

групни облик рада, 

демонстративна метода, 

практичан рад. 

ЗДРАВЉЕ И 
ХИГИЈЕНА 

Кретање и боравак на чистом, свежем 

ваздуху; правилан одмор и сан; 

одржавање чистоће и уредности 
личних ствари и хигијене непосредне 

околине у складу са дечијим 

могућностима; помагати деци да 
схвате и усвоје правилно узимање 

хране и значај телесне тежине. 

Посматра, 
понавља, 
правилно изводи вежбе за 
раст и развој тела. 

Мотивише и 
подстиче за рад, поставља 

проблем, наводи ситуацију. 

Учење путем открића, 

практичан рад, презентација 

гледања филмова. 
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ПРОГРАМ ПОДРШКЕ НОВОПРИДОШЛИМ  УЧЕНИЦИМА 
Циљ програма подршке новопридошлим ученицима  је  стварање услова за што успешнију адаптацију на нове школске услове за ученике певог , петог 

разреда који су наставу похађали у четвовроразредним издвојеним одељењима и ученицима који у нашу школу долазе из других школа. 
Област подршке Програмски садржај Носиоци 
Подршка 

новопридошлим 

ученицима из других 

школа 

- Утврђене процедуре пријема ученика  : 
- информисање родитеља о могућностима уписа, организацији наставе, процедури уписа 

и подршке ученику, наставним предметима (изборним, факултативним, ваннаставним 

активностима, уџбеницима итд.) 
- прикупљање података о ученику, упознавање одељењског старешине, одељењског већа 

и распоређивање ученика у одељење 
- донети план  подршке и праћења адаптације ученика на нову средину и евентуално 

предузимање одговарајућих мера уз сарадњу са родитељима 

Директор 
Секретар 
Педагошко-психолошка служба 
Одељењски старешина 
Родитељи 
Предметни наставници 

Подршка будућим 

првацима у адаптацији 

на школске услове 

- посете предшколаца школи , приредбе за предшколце 
- размена информација са васпитачима о развоју и досадашњем напредовању будућих 

првака 
- размена информација, едукација и упознавање родитеља са процедуром  

уписа,организацијом школе, начинима  даље сарадње, подстицањем и праћењем 

напредовања и развоја ученика 
- прикупљање информација о ученицима , праћење  напредовања у учењу и понашању и 

процеса  формирања колектива и  по потреби планирање одговарајућег вида подршке  
- сарадња са партнерима у локалној заједници у циљу благовременог упознавања и 

задовољавања образовних и развојних потреба ученика 

Директор 
Секретар 
Педагошко-психолошка служба 
Одељењски старешина 
Родитељи 
Предметни наставници 
Партнери у локалној заједници 

Подршка будућим 

петацима  у адаптацији 

на предметну наставу, 

посебно ученика који 
су наставу похађали у 

четвороразредним 

издвојеним одељењима 

- упознавање ученика и родитеља   четвртог разреда са карактеристикама предметне 

наставе, стиловима учења 
- упознавање будућих петака ( из издвојених одељења) и њихових родитеља са матичном 

школом,наставницима, ученицима, наставним предметима итд.- Дан отворених врата, 

приредбе, родитељски састанци, часови које реализују предметни наставници у 

разредној настави 
- размена информација о напредовању и понашању ученика између учитеља, одељенских 

старешина старијих разреда, родитеља, педагошко-психолошке службе 
- активности подршке у оквиру одељенске заједнице у циљу што брже и боље адаптације 

ученика на нову средину; активности вршњачког тима,укључивање у ваннаставне 

активности итд 
- праћење адаптације ученика, по потреби планирање одговарајућег вида подршке за 

ученике - едукација о техникама и стиловима учења, вештинама превазилажења 

адаптивних тешкоћа, саветодавни рад, радионице итд. 

Директор 
Секретар 
Педагошко-психолошка служба 
Одељењски старешина 
Родитељи 
Предметни наставници 
Партнери у локалној заједници 
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ПРОГРАМ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ 
Циљ наставе у области заштите животне средине је:Развијање љубави према природи и осећања дужности да чувају и заштите животну средину. Развијање 

свести о важности одговорног  и  рационалног коришћења и одлагања различитих супстанци у свакодневном животу. Развијање еколошке свести, еколошке 
културе и културе живљења, о потребама и могућностима личног ангажовања у заштити животне средине, усвајање и примена принципа одрживости, 

етичности и права будићих генерација на очувану животну средину. 
Задаци наставе у области заштите животне средине је:Да се ученици упознају са појмом екологије и еколошким условима, као и њеховим значајем за живи 
свет. Да схвате систем еколошке организације у природи и односе у њима. Схвате узајамне односе живих бића и животне средине и  динамику односа 

материје и енергије. Схвате континуитет одржавања екосистема, узроке и последице у њима. Схвате значај еколошке равнотеже за одржавање екосистема. 

Упознају основне типове екосистема и животне услове у њима. Схвате положај и улогу човека у биосфери.Да код ученика развија позитиван однос према природи 

и природним изворима. 
Да стекну одговарајућа знања и понашања о уређивању свог окружења, да упознају мере очувања животне средине и да развију активан однос, потребу и умење у функционалном 

и естетском обликовању животне средине. 
Задаци  Садржај  Активности Носиоци  

- разумеју улогу и значај личног 

ангажовања у заштити животне 

средине;-стварање позитивне 
атмосфере и развијање љубави према 

природи;-развијају еколошку, 

здравствену и културу живљења 

-уређивање околине, 

дворишта и унутрашњих 

просторија школе.-
сакупљање отпада-
сађење биљака 

-сакупљање отпада по школском дворишту ,- уређивање 

ходника и учионица,-набавка цвећа, дрвећа, различитих 

пелцера, и њихово сађење у школском дворишту и саксијама 

чланови еколошког покрета, 

разредне старешине, учитељи, 

ученици, родитељи 

-упознају природне ресурсе, њихову 

ограниченост и значај рационалног 

коришћења; 
-изграде ставове, развијају знања и 

умења неопходна за заштиту животне 

средине и допринос одрживом 

развоју; 
 

рециклирање папира, 

лименки и пластичне 

амбалаже 

-предавања о значају рециклаже 
-сакупљање и разврставање отпада у школском дворишту у 

посудама предвиђеним за то 
 

сви запослени у школи и 

ученици 

-развијање свести о значају очуване 

животне средине 
-схватање значаја очувања природне 

равнотеже и разноврсности 

обележавање важних 

датума за очување 
животне средине 

-одржавање јавних часова, трибина,  
- радионице 

наставници биологије, 

учитељи, чланови еколошког 
покрета, ученици 

-развијање свести о важности здравља 

и његовом унапређивању 
обележавање важних 

датума за очување 

здравља 

-одржавање јавних часова и трибина 
-радионице 

наставници биологије, ученици 

-изградња ставова о здравој и 

еколошки чистој средини 
реализација пројекта 

Еко-школе 
-одржавање предавања-радионице 
-излети-јавни часови-рад еко патрола 
-рециклирање отпада-наставне активност 

чланови еко-одбора, 

наставници, учитељи, ученици  
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ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 
 

Један од основних задатака школе је да успостави добру сарадњу са локалном самоуправом како би успешно могла да реализује предвиђене 

активности.Школа ће  настојати да у свом васпитно-образовном раду обезбеди услове за прогресивне и позитивне утицаје чинилаца из друштвене средине 

на савремено хуманистичко васпитање ученика. 
Осим васпитно-образовног рада са ученицима,школа у сеоској средини треба да буде организатор културних,спортских и других манифестација.За 

организацију наведених активности потребно је укључивање и локалне самоуправе.На овај начин школа доприноси богаћењу културног и друштвеног 

живота средине у којој је узајамном сарадњом са локалном самоуправом створена клима за испољавање позитивних ефеката у васпитању младих. 
Новим тенденцијама у друштву очекујемо веће надлежности а онда и већу ангажованост друштвене средине према школи,са циљем стварања 

здравијег окружења и стварања подстицајне средине у којој ће постојати услови да се реализују индивидуалне потребе и интересовања деце. 
Локална самоуправа пружа школи подршку и за реализацију програма инклузивног образовања кроз ангажовање педагошких асистената . 

Задаци школе у програму сарадње са друштвеном средином су следећи: 
 Планирање и реализовање заједничких активности са субјектима 

из окружења 
 Повезивање школе и локалне заједнице заједничким интересима и 

активностима 
 Обезбеђивање подршке локалне самоуправе у активностима школе 

у побољшању услова рада за ученике и запослене 
 Промовисање позитивних вредности и знаменитости краја у коме 

школа делује 
Школа сарађује са следећим организацијама и институцијама: 
 
1.Културно-образовне установе: 

 Библиотека“Момчило Настасијевић“ Горњи Милановац 
 Музеј „Таковско-рудничког краја“ 
 Културни центар Горњи Милановац 

 
2.Спортске установе: 

 Спортски савез  Горњи Милановац 
 Фудбалски клуб „Брезак“ Прањани 
 Шаховски клуб „Металац“Горњи Милановац 
 Шаховски клуб „Пролетер“ Минден,Немачка 

 
3.Здравствене установе: 

 Дом здравља Горњи Милановац 
 Амбуланта Прањани 
 Завод за јавно здравље Чачак 

 
4.Социјалне установе: 

 Центар за социјални рад Горњи Милановац 
 
 
 

 
 

5.Привредне установе: 
 Туристичко-рекреативни центар „Момчило Чековић“ Коштунићи 
 Компанија „Металац“ Горњи Милановац 
 „Звезда хелиос“Горњи Милановац 
 „Рис мебел“Прањани 

 
6.Друштвене организације: 

 Општина Горњи Милановац 
 МУП Горњи Милановац 
 Општинска организација Црвеног крста 
 „Еко баланс“Горњи Милановац 
 Туристичка организација Горњи Милановац 
 Месна заједница Прањани 
 Месна заједница Дружетићи 
 Месна заједница Богданица 
 Месна заједница Гојна Гора 

 



 
 
 

 

ПРОГРАМ  САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
Сарадња школе и породице је веома важна и треба је свакодневно унапређивати.Школа треба да подстиче партнерски однос са родитељима.Тај 

однос  мора бити заснован на принципима међусобног поштовања,поверења и разумевања.Овим програмом школа дефинише области,садржаје и облике 

сарадње са родитељима ,који обухватају информисање,саветовање,укључивање у наставне и друге активности школе.Такође родитеље треба консултовати 

приликом доношења одлука око безебедности ученика,наставних,организационих и финансијских питања,а све у циљу унапређивања квалитета образовања 
и васпитања. 

Циљ овог програма је организовање разноврсних  облика активности који ће подићи на виши ниво партнерство између родитеља и школе,као и 

пружање помоћи и подршке родитељима при обављању педагошке функције. 
Задаци програма: 

 Допринети бољем разумевању и сарадњи између школе и породице 
 Допринети складном деловању породице и школе у образовању и васпитању ученика 
 Обезебедити континуирану и квалитетну сарадњу 
 Остварити позитивну интеракцију на релацији наставник –родитељ 
 Редовно информисати родитеље о активностима школе 
 Обезбедити информисаност родитеља о променама у образовању које се остварују у школи и код ученика 

Планирани облици сарадње: 
 Укључивање родитеља у рад Савета родитеља школе 
 Организовање анкетирања родитеља о раду школе и предлози о побољшању рада 
 Организовање родитељских састанака на којим ће се обрадити одређене теме у циљу образовања родитеља за успешније остваривање васпитне 

улоге породице 
 Индивидуални и групни разговори са родитељима ради међусобног информисања о здрављу ученика,психичком и физичком развоју,резултатима 

учења и понашања ученика,као и наставним и ваннаставним активностима ,условима у породиви,школи и локалној заједници 
 Укључивање родитеља у све сфере школског живота 
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Програм ће се остварити кроз: 
Задаци  Активности  Облик сарадње 
Међусобно информисање 
родитеља и наставника 

-информисање о успеху и владању ученика 
-информисање о условима живота у породици,школи и 

друштвеној средини 
-информисање о здрављу,психофизичком и социјалном развоју 

ученика 

Индивидуални и групни разговори 

Организовање родитељских 

састанака 
-упознавање са календаром школских активности 
-упознавање о напредовању ученика 
-упознавање са уџбеницима,наставним кадром,правилима 
понашања у школи,кућним редом школе,правима и обавезама 
 

Родитељски састанци 

Пружање подршке 

родитељима чија деца имају 
тешкоће у понашању и учењу 

-успостављање сарадње са педагогом и психологом школе 
-упознавање са садржајем ИОП-а 
-давање стручних савета и сугестија од стране педагошко-
психолошке службе 

Индивидуални родитељки састанци 

Успостављање сарадње са 

родитељима у реализацији 
неких активности које школа 

организује 

-организовање и учешће у приредбама и свечаностима школе 
-остваривање програма професионалне оријентације 
-организовање активности у оквиру програма школског спорта 

и спорских активности 
-праћење успешности сарадње школе и породице  
-присуствовање и учешће у  образовно-васпитном раду 
-организовање трибина,књижевних вечери,изложби... 
 

Заједнички родитељски састанци 

Укључивање родитеља у 
обезбеђивању услова за што 

квалитетнији рад школе 

-укључивање родитеља у акције уређења  и реконструкције 
школског дворишта,спортских терена... 
-учествовање у раду школског одбора,савета родитеља 
 

Заинтересовани родитељи 
,наставници,координатори рада секција 

Отворени дан код директора 

школе и разредних старешина 
-пријем родитеља код директора и разговори о актуелним 

темама које се тичу школског живота 
Директор са својим сарадницима 
Разредне старешине 
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ПРОГРАМ  БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
Циљ програма је оспособити запослене да правилно и безбено користе дата средства у раду. 
Задаци:-предавања,-вежбе,-обуке  за примену 
САДРЖАЈ ПРОГРАМА  АКТИВНОСТИ НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

Обука запослених из против 
пожарне заштите 

Присуство предавању, вежбање Усмено излагање, практичне вежбе Оспособити одређени број 
запослених за правилно коришћење 
апарата за против пожар. 

Обука запослених у школској кухињи 
у правилном и безбедном чишћењу 
опреме за рад у складу са ХАСАП 
стандардом 

Предавања Усмене излагање, практичне вежбе Оспособити запослене у школској 
кухињи да правилно , безбедно 
рукују опремом за рад у складу са 
ХАСАП стандардом 

Обука помоћног особља о 
правилном и безбедном коришћењу 
средстава за хигијену 

Предавање  Усмено излагање, презентација Оспособити помоћно особље за 
правилно, и безбедно  користи 
средства за хигијену. 

Процедуре понашања професора 
физичког васпитања при 
повређивању ученика на вежбама, 
такмичењима, при изазивању 
нереда на утакмицама које 
организује школа 

Састанак, обука, предавање Усмено излагање, израда ходограма, 
практичне вежбе 

Утврђивање процедура понашање 
професора физичког при 
повређивању ученика на вежбама, 
такмичењима при изазивању нереда 
на утакмицама које организује 
школа ради повећања сигурности  и 
заштите ученика 

Управљање отпадом и смећем Предавање  Усмено излагање, презентација  Оспособити помоћно особље за 
правилно и  безбедно  по здравље 
одлагање отпадом и смећем. 

Укључивање родитеља ради 
елиминисања могућег злостављања 
од стране ученика према 
вршњацима и према запосленима 

Састанак са саветом родитеља, 
родитељски састанак 

Усмено излагање Елиминисање могућег злостављања 
од стране ученика према 
вршњацима и према запосленима, 
избећи ризичне ситуације, 
оснаживати ученике за мирно 
решавање конфликта 

Сарадња са Домом здравља Г. 
Милановац и Заводом за јавно 
здравње  

Предавање за ученике и запослене  Усмено излагање, презентације Оспособити ученике и запослене  за 
чување здравља 

Контрола пијаће воде са сеоског 
водовода  „Вукашиновићи“ у 
матичној школи и  издвојеним 
одељењима 

Узимање узорака воде са чесме у 
школи 

Анализа пијаће воде Исправност пијаће воде у школи 
ради безбедности ученика и свих 
запослених у школу 
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ПРОГРАМ РАДА МЕНТОРА СА ПРИПРАВНИКОМ, УВОЂЕЊЕ ПРИПРАВНИКА У ПОСАО 
 
Циљ програма је увођење приправника у самостално обављање образовно-васпитног рада до добијања лиценце. Тај рад треба да омогући приправнику 
унапређивање знања и компетенција стечених у току школовања, учење из различитих извора и кроз различите приступе, размену искуства и мишљења с 

ментором и другим колегама, савладавање вештина самовредновања свог рада. 
Задаци:  
-присуство часовима ментора (2 пута недељно=8 часова), при чему ментор организује различите типове часа 
-израда месечних и годишњих планова 
-писање припреме за час са свим елементима који су неопходни 
-ментор псисуствује часовима приправника (1 пут недељно=4 часа) 
-припремање приправника о потребној  документацији за полагање лиценце(секретар школе) 
-припремање приправника о вођењу документације (педагог школе) 
-полагање пред школском комисијом о савладаности програма и  
-полагање лиценце. 

Области  Садржај  Активности  
 Устав Републике Србије, 

Закон и правилници, акта 
школе 

Закон о основној школи 
Закон о основама система образовања и 
васпоитања 
Правилник о наставном плану ои програму 
Правилник о оцењивању ученика, Статут 
школе 

Упознавање приправника са Школском документацијом 

директор школе,педагог, секретар, ментор) 

Педагошка документација Годишњи , месечни , припреме за час, 

вођење Дневника образовно-васпитног рада, 

Дневник осталих облика рада 

Писање планова , попуњавање Дневника рада, (ментор) 

Присуство часовима Планирање часова Припрема за час (ментор) 
Извођење часа Писање припрема за час осврт на циљеве и 

задатке часа 
Помоћ у припремању писања припреме за наставне 

јединице 
Оцењивање ученика Вођење портфолио ученика Вредновање активности ученика на часу 
Стручни органи школе Рад са стручним органима школе Укључивање у тимове  
Сарадња са родитељима Упознавање родитеља о напредовању детета Вођење развовора (индивидуални и групни) 
Сарадња са колегама Праћење образовно-васпитног процеса Присуство часовима, договор о разним акривностима које 

организује школа 
Стручно усавршавање Планирање семинара и активности  Праћење самовредновања свог професионалног 

напредовања 
Стандарди квалитета школе Области   самовредновања квалитета рада 

школе 
Упознавање приправника са кључним областима 

самовредновања рада школе 
 



252 
 

ПЕДАГОШКО –КОРЕКТИВНИ РАД 

 
Педагошко –корективни рад је значајна обавеза учитеља и предметних наставника, особито одељењских старешина, али и стручних сарадника. Школа ће 

разрадити програме за подршку ученицима у процесу учења, личног и социјалног развоја. Планови рада ће бити концепирани уважавајући способностио и 

могућности ученика, а задаци и актвности ће бити диференцирани према индивидуалним потребама ученика. Где је неопходно Школа ће , заједно са 

родитељима , тражити помоћ и стручњака из других институција.У вези рада биће предузете следеће мере: 
1.Учитељи и наставници водиће рачуна о правилном држању тела при седењу, стајању и кретању.  
2. Повермено мењањем места седења у односу на таблу спречаваће се непотребне деформације на кичменом стубу, као и распоред клупа у облику 

„потковице“. 
3. У првим месецима учитељи ће проверавати проверу познавање слова, ниво усвојености читања и писања, обавиће дијагностицирање и укључивање 

ученика у индивидуални и групни корективни рад. 
4.Педагог са ученицима другог и четвртог разреда обавља тестирање брзине читања и разумевање прочитаног и рукопис ког ученика.  
5. Учитељи и наставници физичког васпитања ће на часовима физичког васпитања уводити вежбе којима се коригује неправилан и обезбеђује правилан 
физички развој ученика. 
6. За децу која носе наочаре потребно је утврдити која места у одељењу им највише одговарају. 
7.У зависности од психомоторног развоја поједини ученици ће бити укључени у посебне вежбе којим ће се допринети нормалан раст  и напредовање. 
8. Учитељи, наставници и стручни сарадници ће обратити посебну пажњу да неки ученици којима су неопходна извесна помагања не избегавају да их 

користе. 
9. Ученици који имају развојне проблеме, емоционалне сметње, проблеме у понашању и учењу  упућују се психологу и педагогу школе. 
10. Посебну пажњу посветити ученицима који су променили средину, због чега је неопходно да савладају извесне разлике у току претходног школовања у 

оном делу  где је њима потребан допунски рад. 
11. Школски педагог, психолог у сарадњи са одељењским старешинама и родитељима, благовренено ће утврдити  узроке слобијег напредовања неких 

ученика и у процесу саветодавног рада са наставницима, учитељима и родитељима предлагаће мере које је потребно предузети и да  се спорије напредовање 
отклони. 
12. Сви наставници и стручни сарадници су дужни да прилагоде професионално понашање и захтеве према ученицима који имају здравствених проблема 

озбиљне природе и разне функционалне сметње. 
13.Посебна пажња се мора посветити стварању климе међусобног поштовања и уважавања, а да ученици са развојним проблемима буду лепо прихваћени и 

да не буду исмевани од стране других ученика. 
14.Школа мора показати посебан смисао за сарадњу са ученицима који имају сметње у развоју и са њиховим родитељима. 
15. За ученике који имају здравствених и разних функционалних сметњи , о раду са њима и њиховом напредовању стручни сарадници воде евиденцију, 

водећи рачуна које чињенице нису за јавну употребу. 
16.За ученике које раде по ИОП-2 њихова документација се налази код педагога и психолога. 
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ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈЕ  И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

ЕКСКУРЗИЈЕ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА 
Циљ екскурзије - Екскурзија је  ваннаставни облик  образовно - васпитног рада који се остварује ван школе. Циљ екскурзије  је савлађивање и усвајање 

дела наставног програма непосредним упознавањем, појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних 

достигнућа која су у вези са делатношћу школе, као и рекреативно-здравствени опоравак ученика. 

Задаци екскурзије 
Задаци који се остварују реализацијом програма ескурзије су: 

 проучавање објеката и феномена у природи; 
 уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима;  
 развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика;  
  упознавање начина живота и рада људи појединих крајева;  
 развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним    

односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота; 
  подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.  
  

Специфичност наше школе у реализацији екскурзија је да ученици нижих разреда иду заједно, али се само маршута мења , због малог броја ученика. У 
старијим разредима  пети и шести разред иду заједно и седми и осми разред такоже заједно на дводневну екскурзију само се маршута мења. 
 
У млађим разредима програм екскурзије:  
 
У школској 2014/2015. планирано је да се изведе једнодневна ђачка екскурзија на релацији Прањани – Врњачка бања – Прањани.Планиран је полазак у 

јутарњим часовима,да се посете:Матарушка бања,манастир Жича,панорамско разгледање Врњачке бање,вожња возићем,обилазак извора Снежник и шетња 

парком. Повратак је у поподневним часовима. 
Школске 2015/2016.године планирано је да се изведе једнодневна ђачка екскурзија на релацији Прањаани – Топола – Прањани.Планирано је да се посети 

црква светог Ђорђа на Опленцу,Карађорђев конак,комплекс где је подигнут Први српски устанак у Орашцу,Буковичка бања и Аранђеловац.Повратак је у 

вечерњим часовима. 
Школске 2016/2017.године  планирана је једнодневна ђачка екскурзија на релацији Прањани – Бранковина – Прањани.Планирано је да се 

посете:Дивчибаре,Ваљево,Бранковина,родна кућа војводе Живојина Мишића у Струганику и бања Врујци.Повратак је у поподневним часовима. 
 

 
Школске 2017/2018. Планирана је једнодневна ђачка екскурзија на релацији Прањани – Београд – Прањани.Планирано је да се посети у Београду: 

Ботаничка башта,Храм Светог Саве на Врачару,Музеј  Ваздухопловства у С урчину,Зоолошки врт и  Авалски торањ на Авали.Повратак је у вечерњим 

часовима.Овај план је оквирне природе и могућа је делимична корекција,зависно од договора са организатормма,односно туристичким агенцијама. 
1.  варијанта 
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V    и    VI   РАЗРЕД 
Прањани – Краљево – Студеница – Жича – Крушевац – Ниш – Деспотовац – Ресавска пећина – Манасија –  Прањани                                                          

(2 дана) 
1.дан 

 Полазак у раним јутарњим часовима преко Чачка и Краљева  
 Посета манастиру Студеница 
 Посета манастиру Жича и наставак пута ка Крушевцу (посетити цркву Лазарицу и Лазарев град 
 Одлазак до Ниша , смештај , вечера (опција дискотеке у склопу хотела) и  ноћење (ако је изводљиво да ноћење буде у самом граду или Нишкој бањи) 

2. дан 
 Доручак. Посета Чегра (опционо први дан увече, пре смештаја у хотел), Ћеле-кула, нишка тврђава, Медијана 
 Наставак пута до Деспотовца ( ручак – успут или негде у околини Деспотовца) 
 Посета манастира Манасија и Ресавске пећине 
 Посета Парка минијатура у Деспотовцу 
 Повратак у Прањане у вечерњим часовима преко Баточине и Крагујевца  

 
 

VII   и VIII   РАЗРЕД 
Прањани –  Фрушка гора -  Сремски  Карловци – Петроварадин - Нови Сад - Суботица – Палић –– „Царска бара“ -  Прањани       
2 дана ) 
1. дан 

 Полазак из Прањана у раним јутарњим часовима уз краћу паузу до Фрушке горе 
 обилазак  манастира  Крушедола  и одлазак до Сремских Карловаца (обилазак Гимназије и цркве) 
 обилазак Петроварадинске тврђаве  
 обилазак Новог Сада ( Природњачки музеј , шетња тргом, слободно време ) 
 смештај, вечера, ( дискотека у склопу хотела) и ноћење (Нови Сад, опционо Врбас ) 

2. дан 
 Доручак. Одлазак до Суботице (посета Градској кући) 
 Посета Палићког језера и ЗОО врта (ручак) 
 посета резервата „Царска бара“ (вожња бродићем) 
 повратак у Прањане у вечерњим часовима уз успутне паузе  

2. варијанта 
V    и    VI   РАЗРЕД   
Прањани – Дивчибаре – Ваљево – Текериш – Троноша – Тршић – Бања  Ковиљача– Шабац – Мишар – Бранковина – Дивчибаре -   Прањани                             

(2 дана) 
   1.дан 

 Полазак у раним јутарњим часовима преко Богданице до Дивчибара 
 Пауза за доручак на Дивчибарама 
 Одлазак до  Ваљева , где треба посетити: научно-истраживачку станицу Петница, Лелић, Тешњар и Муселимов конак 
 Наставак пута ка Лозници и посета Текеришу (музеј Церске битке) 
 Одлазак до манастира Троноше и посета музеју Вуковог раног школовања 
 Одлазак до Тршића и посета спомен комплекса 
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 Наставак пута до Бање Ковиљаче, смештај, вечера и ноћење  
 

2. дан 
 доручак, обилазак Бање Ковиљаче и наставак пута ка Шапцу 
 разгледање Шапца ( Музеј – Гимназија, Библиотека – Владичин конак, Дуњића кућа - Галерија, остаци тврђаве, центар града) 
 одлазак до Мишара и посета Музеја Мишарске битке 
 ручак (где буде изводљиво) 
 наставак пута ка Ваљеву и посета Бранковини 
 Повратак кући преко Дивчибара  

VII   и VIII   РАЗРЕД 
Прањани – Баточина -  Параћин - Гамзиград - Неготин – Кладово – Лепенски вир– Голубац – Пожаревац - Прањани                                                                      

( 2 дана ) 
1. дан 

 Полазак из Прањана у раним јутарњим часовима, преко Крагујевца до Баточине уз паузу  за доручак 
 Одлазак до локалитета „ Felix Romuliana“ у Гамзиграду уз успутну паузу око Бољевца 
 наставак пута ка Неготину где треба посетити: Музеј Крајине, хајдук Вељкову кућу и родну кућу С.С. Мокрањца 
 одлазак до Кладова, смештај,вечера и ноћење  

2.дан 
 Доручак и посета ХЕ „Ђердап I “ и наставак пута Ђердапском магистралом 
 Посета локалитета „Лепенски вир“ и наставак пута ка Голупцу 
 Панорамско разгледање голубачке тврђаве и ручак (где буде изводљиво) 
 повратак у Прањане преко Пожаревца, уз успутне паузе  
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ПРОГРАМ  РАДА ПЕДАГОГА 

 
Циљ 
Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног рада 

ушколи, у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система  образовања васпитања, као и посебним 

законима. 
Задаци 

 Учешће у стварању оптималних услова за развој ученика и остваривање образовно-васпитног рада,  
 Праћење и подстицање целовитог развоја ученика, 
 Пружање подршке наставникуна унапређивању и осавремењивању васпитно- образовног рада,  
 Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних компетенција и развијању сарадње породице и школе по 

питањима значајним за васпитање и образовање  деце и ученика, 
 Учествовање у праћењу и  вредновању  образовно-васпитног рада, 
 Сарадњa са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад установе,  
 Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и праксе.  

 
Област Активност Носиоци Евалуација 

Планирање и 
програмирање 

ОВ рада 

1.Учешће у изради годишњег плана рада школе: - израда табеларног приказа успех ученика 
и претходној школској години; -израда табеларног  приказа годишњег фонда редовне, 

изборне и факултативне наставе;- Израда програма унапређења ВО рада; -израда програма 

подршке ученицима;-Израда табеларног  приказа  броја и социјалне структуре ученика по 
одељењима и разредима);-Учестовање  у  припреми  ИОП-а  за ученике;-Спровођење  

анализа и истраживање у циљу  испитивања потребе ученика  и родитеља за  изучавање 

изборних и факултативних предмета;-Израда  сопственог годишњег  и оперативног планова 

рада ; -Учешће у изради Школског развојног планан за период од 5.година;.-Учешће у 
изради  програма „ Школа без насиља“;.-Иницирање и учешће  у иновативним видовима 

планирања наставе и других облика образовно-васпитног рада; Кординатор за  изради  

школоског програма рада и помоћ наставницима од 1.-8.разреда 

 

Педаго-Психолог 

Учитељи, 
наставници и 
Одељењски 
старешина 

 

Извештаји, 
упитници, 

наставни 

програми 

Праћење и 

вредновање ОВ 

рада 

-Системско праћење и вредновање наставног процеса развоја и напредовање ученика; -
Провера читања и разумевање прочитаног за ученике  2, 3, и 4.разреда; -Провера рукописа 

код ученика 2., 3., и 4.разреда; -Провера читања и разумевање прочитаног са ученицима 

који имају потешкоће у учењу од 5.-8.разреда;- Провера рукописа код ученика који имају 
потешкоће у писању  од 5.-8.разре; -.Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на 

квалификационим периодима, као и предлагање мера за њихово побољшање;.-Праћење 

Наставник, 

учитељ, педагог, 

психолог, ОС 

Тестови, скале, 

извештаји 
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успеха ученика у ваннаставним активностима, такмичењима и завршним испитима; - 
Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за побољшање школског 

успеха; - Рад на развијању и примени инструмената за вредновање , самовредновање рада 
школе „ Настава и учење“ и помоћ координаторима тимова за самовредновање; -Тест знања 

са ученицима III, III и IV разреда; 
Рад са 

наставницима 
-Пружање помоћи наставницима –приправницима у изради годишњег и оперативних 

планова; -.Пружање помоћи одељењским старешинама у реализовању појединих садржаја 
часа одељењског старешине и часа одељењске заједнице и рад у радионицама „Школа без 

насиља“; -Пружању помоћи наставницима у реализацији огледних и угледних активности;  

-Пружање стручне помоћи наставницима на унапређивању квалитета наставе, увођењем 
иновација и иницирањем коришћења савренених метода и облика рада; -Анализирање 

реализације часова редовне наставе,допунске, додатне и секција; - Праћење начина вођења 

педагошке документације наставника; -Пружање помоћи приправницима у процесу  
увођења у посао, припреми полагања испита за лиценцу; -.Пружање помоћи наставницима 

у остваривању задатака ПО; -Пружање помоћи у изради тестова за ученике који спорије 

напредују, односно који раде по ИОП-у; 

Наставник, 

учитељ, педагог, 
психолог, ОС 

Извештаји, 

презентације, 
предавања, 

евиденције 

Рад са 
ученицима 

-.Испитивање ученика за упис у основну школу (тест ТИП-1); - Праћење  развоја и 
напредовања у учењу; -Саветодавни рад са ученицима;  -    Превентивни рад са ученицима 

у оквиру програма „Школа без насиља“   -Испитивање узрока неуспеха ученика са 

недовољним оценама; - Рад на професионалној орјентацији ученика у упис у средњу школу 
; -Превентивни рад са одељењским заједницама V разреда  „Методе и технике успешног 

учења“ ; -Предавање и разговор са ученицима I и II разреда на одељ.зајед. „ Услови 

успешног учења и радне навике“; -Предавање и разговор  са ученицима III и  IV  разреда 

одељ.зајед. „Радне навике“; -Радионице са ученицима VI разреда на одељ.зајед. „Како 
решити сукоб“ ; -Предавање и разговор са ученицима VII разреда на одељ.зајед. „Болести 

зависности –наркоманија (злопуотреба ПАС); -Праћење адаптације ученика I  и  V разреда 

на нову школску средину 

Наставник, 
учитељ, педагог, 

психолог, ОС 

Тестови, 
извештаји, 

презентације, 

предавања 

Рад са 

родитељима 
-Припрема и реализација родитељских састанака  ученика  I  разреда на тему: „Услови 

успешног учења и радне навике“; - Припрема и реализација родитељских састанака  

ученика IV разреда на тему „ Радне навике“; -Укључивање родитеља у програму „Школа 

без насиља“; -Рад са родитељима у пружању подршке ученицима који спорије напредују; ; -
Припрема и реализација родитељских састанака  ученика  VII разреда на тему „Болести 

зависности –наркоманија (злопуотреба ПАС) “;-Припрема и реализација родитељских 

састанака  ученика  VIII разреда на тему: „Професионална орјентација“; -.Упознавање 
родитеља са важећим законима, конвенцијама, протоколима о заштити  ученика од 

занемаривања, и злостављања и  др.документима од значаја за правилан развој ученика. 

Наставник, 

учитељ, педагог, 

ОС 

Предавања, 

извештаји 

Рад са 

директором, 
стручним 

сарадницима,пе

-Сарадња са директором, стручним сарадником у вези програма „Школа без насиља“;-
Сарадња са директором, стручним сарадником на истраживању у образовно-васпитном 
раду и предлагање мера за унапређење; -Сарадња са директором и стручним сарадником у 

оквиру рада стручних тимова и комисија и редовна размера информација; -Сарадња са 

Директор, 

педагог,психолог 
ОС, унаставници 

извештаји 
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д.асистентом и 

пратиоцем 

ученика 

директором и стручним сарадником на заједничком планирању активности, извештаја, 

анализа о раду школе; -Сарадња са директором и психологом  по питању приговора и 

жалби ученика и родитеља на оцену из предмета и владање. 
Рад са стручним 

органима и 

тимовима 

-Учестовање у раду наставничког већа (давање саопштења, информисање о резултатима 

обављених анализа, прегледа, истраживања и других активности од значаја за образовно-
васпитни рад и јачање наставничких компетенција); -.Координатор тима за самовредновање 

кључне области „Настава и учење“;Ученички парламент, и  израду Школског програма -
Учестовање у раду програма „Школа без насиља“ и „Еко-школе“-Учестовање у раду 

тимова за заштиту од насиља, тим за подршку ученицима; -Учестовање у раду педагошког 

колегијума, стручних актива за развојно планирање, школског програма. 

Директор, 

педагог,психолог 

ОС, унаставници, 

тимови 

Извештаји, 

документација 

Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организ.удруже
њима и 

јединицама 

локалне 
самоуправе 

-Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним установама које 

доприносе остваривању циљева и задатака образовно-васпитног рада; -Осмишљавање 

програмских активности за унапређење партнерских односа породице, установе и локалне 

самоуправе у циљу подршке развоја деце и младих; -Сарадња са националном службом за 
запошљавање 

Директор, 

педагог,психолог 

ОС, унаставници 

извештаји 

Вођење 

документације, 

припрема за рад 
и СУ 

-Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, оперативном и глобалном нивоу; -
Издара, припрема формулара  за праћење наставе активности на нивоу школе; -Картон за 

ученике –подаци о ученицима; -Ин-сервис педагога 

педагог извештаји 
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ПРОГРАМ РАДА ПСИХОЛОГА 
Циљ: Психолог установе применом теоријских и практичних сазнања психологије као науке доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног 
рада у установи у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања  и стандардима постигнућа ученика дефинисаних Законом о основама система 

образовања, васпитања, као и посебним законима. 
Задаци:  

- Стварање оптималних услова за развој деце и остваривање васпитно-образовног рада 
- Учествовање у праћењу и подстицању развоја ученика 
- Подршка јачању наставничкх компетенција и њиховог професионалног развоја 
- Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васптиног рада и предлагање мера које доприносе  обезбеђивање ефикасности, економичности и 

флесксибилности рада установе 
- Подршка отворености установе према педагошким иновацијама 
- Развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним компетенцијама родитеља, односно старатеља  
- Сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним организацијама од значаја за устнову 
- Стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и праксе 

ОБЛАСТИ РАДА АКТИВНОСТИ САРАДНИЦИ 
1.ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 

Учествовање у припреми развојног плана установе, индивидуалног плана за 
ученике 
Учествовање у припреми концепције и изради делова Школског програма и 

Годишњег плана (област подршке ученика –рад са ученицима којима је потребна 
додатна подршка, ученика са изузетним способностима;професионална орјентација, 

превенција болести зависности, промоција здравих стилова живота), заштите 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања, подизања квалитета знања и 
вештина ученика, стручног усавршавања запослених, сарадња породице и школе, 

продуженог боравка. 
Учествовање у избору и планирању реализације посебних и специјалнизованих 

програма, учешће у осмишљавању, изради и реализацији пројеката од значаја за 
унапређивање образовно васпитног рада 
Учествовање у избору уџбеника у школи * 
Припремање плана посете часовима у школи 
Припремање годишњег плана рада и месечних планов рада психолога 
Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја 

 
 
Директор 
Педагог 
наставници 

2.ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 

Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада установе и 

предлагање мера за побољшање ефикасности, економичности и успешности 
установе у задовољавању развојних и образовних потреба ученика 
Учествовање у праћењу и подстицању напредовања деце у развоју и учењу. 

Учествовање у континуираном праћењу и вредновању остварености општих и 
посебних стандарда постигнућа 
Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и ИОП-а 

Директор 
Педагог 
Наставници 
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Учествовање у праћењу и вредновању иновативних активности и пројеката, огледа 

који се спроводе 
Учешће у изради годишњег извештаја школе 
Иницирање различитих истраживања ради унапређивања образовно-васпитног рада 

установе , учествовање у истраживањима које се спроводе у оквиру 

самовредновања школе (помоћ у изради инструмента процене, дефинисања узорка, 
квалитативној анализи добијених резултата) 

3.РАД СА 

НАСТАВНИЦИМА 
Саветодавни рад усмерен ка унапређивању процеса праћења и посматрања дечијег 

напредовања у функцији подстицања дечјег развоја и учења 
Саветодавни рад усмерен ка стварању психолошких услова за подстицање 
целовитог развоја деце 
Пружање подршке наставницима у планирању и реализацији непосредног рада са 

ученицима (прилагођавање рада образовно-васпитним потребама ученика, избора  
примене различитих техника учења,ефикасног управљања процесом учења, избора 

поступака посматрања  и праћења напредовања ученика у развоју, односно 

вредновања ученичких постигнућа, стварање подстицајне атмосфере у групи, 

развијање конструктивне комуникације и демкратских односа у групи) 
Пружање подршке јачању наставничких компетенција у областима: комуникација и 

сарадња, конструктивно решавање сукоба и проблема, подршка рзвоку личности 

ученика, подучавање и учење, организација средине и дидактичког материјала 
Упознавање наставника са  психолошким принципима успешног учења, групне 

динамике, социјалне интеракције, природом мотивације за учење, методама за 

подстицање различитих врста интелигенције, стиловима и облицима учења, 
стратегијама учења и мотивисања за учење 
Саветовање наставника у индивидуализацији  наставе на основу уочених потреба, 

интересовања и способности деце, односно психолошке процене индивидуалних 

карактеристика ученика (способности, мотивације, особина личности) и 
остварености образовних постигнућа 
Пружање подршке наставницима за рад са ученицима којима је потребна додатна 

подршка 
Оснаживање наставника за рад с ученицима  изузетних способности  
Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих друштвених група 
Пружање подршке наставницима у раду са ученицима код којих је утврђен 

психолошки узрок неуспеха у достизању захтева образовних стандарда као и појава 
неадаптивних облика понашања и предлагање мера за њихово превазилажење 
Оснаживање наставника да препознају способности, интересовања и склоности 

ученика које су у функцији професионалне орјентације ученика 
Пружање подршке наставницима у формирању и вођењу ученичког колектива 
Пружање подршке наставницима у раду са родитељима 
Саветодавни рад са наставником давањем повратне информације о посећеном часу 
Увођење иновација у образовно-васпитни рад 

Наставници 
Педагог 
директор 
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Оснаживање наставника за тимски рад 
Пружање подршке наставницима менторима и саветодавни рад са 

приправницима.Менторски рад са психолозима приправницима у процесу увођења 
у посао и лиценцирања 
Усмеравање наставника у креирању плана стручног усавршавања и њиховог 

професионалног развоја 
4.РАД СА УЧЕНИЦИМА Учешће у организацији пријема деце, праћења процеса адаптације и подршка деци у 

превазилажењу тешкоћа адаптације 
Учешће у праћењу дечијег напредовања у развоју и учењу 
Учешће у тимском: идентификовању деце којој је потребна подршка у процесу 
васпитања и образовања и осмишљавању и праћењу реализације 

индивидуализованог приступа у раду са овом децом 
Испитивање детета уписаног у школу проценом интелектуалног, когнитивног, 
емоционалног и социјалног статуса ради давања препорука за даљи рад. Провера 

спремности за полазак у школу детета старосто од шест до шест и по година.  
Испитивање општих и посебних способности, особина личности, когнитивног 

стила, мотивације за школско учење, професионалних опредељења, вредносних 
орјентација, групне динамике одељењса и статуса појединца у групи, психолошких 

чинилаца успеха  и напредовања ученика и одељења, применом стандардизованих 

психолошких мерних инструмената, као и других  инструмената процене ради 
добијања ревелантних података  
Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу, развојне, 

емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања, проблеме понашања 
Пружање подршке ученицима за које се обезбеђује васпитно-образовни рад по 

ИОП-у или кроз индивидуаизовану наставу 
Пружање подршке ученицима из осетљивих друштвених група 
Идентификовање ученика са изузетним способностима и пружање подршке таквим 
ученицима за њихов даљи развој 
Рад са ученицима на унапређењу кључних компетенција , ставова и вредности 

потребних за житот у савременом друштву:стратегије учења и мотивације за учење, 
вештине самосталног учења, концепт целоживотног учења, социјалне вештине , 

здрави стилови живота и  др. 
Подршка развоју професионалне каријере ученика професионалним информисањем 

и саветовањем (на основу процењених способности, интересовања, особина 
личности,мотивације ученика) 
Пружање подршке ученичком активизму и партиципацији у школском животу 
Пружање подршке ученику, одељењу у акцидетним кризама 
Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике  
Организовање и реализовање предавања, трибина и других активности за ученике 

из области менталног здравља, педагошке, развојне и социјалне психологије 

Педагог 
Одељењске 

старешине 
Наставници 
Родитељи 
директор 

5.РАД СА Прикупљање података од родитеља, који су од значаја за упознавање ученика и Родитељи 
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РОДИТЕЉИМА праћење његовог развоја 
Саветодавни рад са родитељима ученика који имају различите тешкоће у развоју, 

учењу и понашању 
Подршка јачању родитељских васпитних компетенција, нарочито информисањем 

родитеља о психолошким карактеристикама њихове деце у оквиру индивидуалних 

консултација и облика групног психолошког образовања родитеља 
Саветодавни рад и усмеравање родитеља  чија деца врше повреду правила 

понашања у школи и којима је одређен појачани васпитни рад 
Сарадња са родитељима на пружању подршке ученицима који се школују по ИОП-у 
Пружање психолошке помоћи родитељима чија су деца у акцидентној кризи 
Оснаживање родитеља да препознају карактеристике деце које указују на њихове 

изузетне способности  
Оснаживање родитеља на пружању подршке деци у усмеравању и подстицању 
њиховог  професионалног развоја 
Учествовање у реализацији програма сарадње установе са родитељима 
Сарадња са родитељима, по потреби, информисањем родитеља и давање предлога 
по питањима која се разматрају на савету 

Педагог 
Одељењске 

старешине 
наставници директор 

 6.РАД СА 

ДИРЕКТОРОМ, 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И 

ПРАТИОЦЕМ 

УЧЕНИКА 

Сарадња са директором и стручним сарадницима на пословима који се тичу 

обезбеђења ефикасности, економичности и флексибилности образовно-васпитног 

рада установе (подела одељењског старешинства). Предлагање  нових 
организационих решења образовно-васпитног рада. 
Сарадња са директором и стручним сарадницима на припреми докумената установе, 

извештаја, анализа. 
Сарадња са директором и стручним сарадницима у организовању трибина, 

предавања, радионица за ученике, запослене, родитеље. 
Сарадња са стручним сарадницима на припреми и реализацији разних облика 

стручног усавршавања за наставнике у оквиру установе 
Сарадња са директором и педагогом по питању приговора ученика и родитеља на 

оцену из предмета и владања 
Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма за увођење у посао 
наставника, односно стручног сарадника 
Редовна размена, планирање и усаглашавање заједничких послова са другим 

стручним сарадницима 
Сарадња са педагошким асистентом и пратиоцем ученика на координацији 
активнсти у пружању подршке ученицима који се школују по ИОП-у 

Директор 
Педагог 
Библиотекар 
Педагошки асистент 
 
Наставници 
Сарадници ван 

установе 

7.РАД У СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

Учествовање у раду наставничког већа 
Учествовање у раду тимова установе који се образују ради остваривања одређеног 
задатка, програма или пројекта 
Учествовање у раду стручних актива за развојно планирње, развој школског 

програма и педагошког колегијума 

Директор 
Педагог 
наставници 

8.САРАДЊА СА Сарадња са образовним, здравственим, социјалним и другим институцијама Директор 
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НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

значајним за остваривање циљева образовно-васпитног рада и добробити  ученика 
Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном средином 
Учествовање у раду стручних удружења, њихових органа, комисија, одбора 
Сарадња са психолозима који раде у другим установама, институцијама од значаја 

за остваривање циљева образовно-васпитног рада и добробити ученика ( 

национална служба за запошљавање, центар за социјални рад, здравствене установе 
итд.) 

Педагог 
Сарадници ван 

установе 
наставници 

9.ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА РАД И 

СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

Вођење евиденције о сопственом раду 
Вођење евиденције, по потреби, о извршеним анализама, истраживањима, 

психолошким тестирањима, посећеним  часовима итд. 
Припрема за све послове предвиђене годишњим планом и оперативним плановима 

рада 
Прикупљање и на оговарајући начин чување и заштита материјала који садржи 
личне податке о ученицима 
Стручно усавршавање  

Директор 
Педагог 
Сарадници ван 
установе 
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ПРОГРАМ  РАДА  ШКОЛСКЕ  БИБЛИОТЕКЕ 

     Циљ:Стручни сарадник – школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, доприноси остваривању и унапређивању образовно - 
васпитног рада реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и програмима. Програм рада школског библиотекара обухвата 

задатке и послове из области образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијске послове из домена културних и уметничких аспеката 

образовања.  
Он подстиче промовисање читања и самосталност ученика у учењу, даје свој пун допринос развоју информационе писмености (медијске и 

информатичке) за ученике и наставнике, остварује сарадњу и заједничко планирање активности наставника, школског библиотекара и локалне 

самоуправе, обезбеђује електронске изворе и приступ ка њима, што омогућава ученицима да овладају вештинама налажења и критичког 

процењивања датих информација и перманентност учења током читавог живота.   
Задаци:  
Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијских из домена 

културних активности школске библиотеке, доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако што учествује у пословима планирања, 

програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе, односно целокупног образовног процеса, као члан школских тимова има 
задатке: 
-развијања и неговања навике читања и коришћења библиотеке код ученика и наставника, 
-развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација, 
-стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу, 
-мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и образовање током целог живота, 
-сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима, 
-праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим склоностима ка интелектуалном, емоционално-
социјалном и сваком другом професионалном развоју, 
-пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, а посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и 

раду, али и оним ученицима који живе у тежим социјалним приликама, сарађујући са њиховим родитељима и релевантним институцијама, 
-стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и расположивим изворима информација, и развијање 

индивидуалне стваралачке способности и креативности код ученика,  
-обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању информационе писмености, како би се корисници оспособили за проналажење, 

анализирање, примену и саопштавање информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо -комуникационих технологија, 
-припремања и реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са посебним потребама и посебним способностима, 
вођења аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, каталогизација, класификација библиотечке грађе и други 

послови), 
-коришћење савреманих облика и метода рада са ученицима, 
-заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична  ревизија фонда. 
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Област Активност Начин и 

поступак 

оствативања  

рада 
Програмирање образовно-
васпитног рада 

1.Планирање набавке  литературе и периодичних публикација за ученике , наставнике и стручне сараднике , 
2. Израђивање годишњег плана као и месечних планова , 
3.Планирање и програмирање рада са ученицима у школској библиотеци , 
4.Израда програма рада библиотечке секције , 
5. Планирање развоја школске библиотеке и набавка библиотечке грађе потребне за реализацију наставе и 

образовно-васпитног рада. 

 
-разговор 
- сарадња 
-песнички час 
-посете 
-изложбе 
-приредбе 
-обезбеђивање 

литературе 
-радови 

ученика 
- набавка 

књига 
-информисање 

о новим 

насловима  у 
библиотеци 
-часови   у 

библиотеци 
- коришћење 

интернета 
-учешће на 

ликовним и 
литерарним 
конкурсима 
-уређење 
паноа 
- припремање 
прилога за 
израду 
 
школског 

листа 
,,Наше стазе “ 

. 

Праћење и вредновање 

образовно-васпитног радa 
1.Учешће у изради годишњег плана рада и самовредновања рада установе , 
2.Вођење аутоматизованог библиотечког пословања са увидом у наставне планове и програме , 
3.Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне активности (теоријска и 
практична настава  допунски  и додатни рад , ваннаставне активности ученика и др. ) , 
4.Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, научно проверене методе и резултата сопственог 

истраживачког рада,   
5.Побољшање информационе, медијске и информатичке писмености корисника развијањем критичког 
односа према различитим информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске вредности . 

Рад са наставницима 1.Сарадња са наставницима на промоцији читања ради задовољства кроз све облике образовно-васпитног 

рада , 
2. Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално коришћење разних извора информација , 
3.Организовање наставних часова у школској библиотеци 
4.Сарадња са наставницима око уређивања годишњег плана обраде лектире , 
5. Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе , 
6.Системско информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим књигама , стручним часописима и 

другој грађи , о тематским изложбама у вези с појединим издањима, ауторима, акцијама и јубилејима и 

усмено или писмено приказивање појединих књига и часописа. 
Рад са ученицима 1.Припрема ( обучава ) ученика за самостално коришћење различитих извора сазнања и свих врста 

информација у настави и ван ње , 
2.Системски обучава ученике за употребу информационог библиотечког апарата , у складу са њиховим 

способностима и интересовањем , 
3.Пружа помоћ ученицима код учења ван школе и усвајању метода самосталног рада на тексту и другим 

материјалима , 
4.Пружа помоћ ученицима у припреми и обради задате теме, 
5. Ради на развијању позитивног односа према читању и важности разумевања текста и упућивању на 

истраживачке методе ( употреба лексикона, енциклопедија , речника и др.) и омогућавању претраживања и 

употреби свих извора и оспособљавању за самостално коришћење , 
6. Стимулише навикавање ученика да пажљиво користе и чувају  библиотечку грађу , да развијају навику 
долажења у школску и јавну библиотеку и да узимају учешћа у њеним културно-просветним активностима у 
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складу са њиховим интересовањима и потребама(часови библиотекарства, и упознавање са радом  школских 

секција ; читање, беседништво, стваралаштво,такмичења, квизови о прочитаним књигама, развијање 

комуникације код ученика и сл. ) , 
7.Подстиче побољшање информационе, медијске и информатичке писмености ученика , развијањем 

истраживачког духа и критичког односа према различитим информацијама и изворима сазнања и осећаја за 

естетске вредности , 
8. Ради са ученицима у читаоници , у радионицама за ученике, и на реализацији школских пројеката ( Здрав 

живот, Екологија, Толеранција, Школа без насиља, Дечија права и др. ) . 

 
 
 
 
 
 

Рад са родитељима, 

односно старатељима 
1. Учешће на родитељским састанцима ради давања информација о читалачким интересовањима и 

потребама ученика , ради развијања читалачких и других навика ученика и формирању личних и 
породичних библиотека , 
2.Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем читалачких навика ученика . 

 
Рад са директором, 
стручним сарадницима, 

педагошким асистентом и 

пратиоцем ученика 
 

1.Сарадња са стручним већима наставника, педагогом, психологом и директором школе у вези с набавком и 

коришћењем књижне и некњижне грађе и целокупном организацијом рада школске библиотеке , 
2. Информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци нове стручне литературе за 

предмете , дидактичко-методичке и педагошко-психолошке литературе, 
3. Припрема заинтересованих за реализацију изложби, креативних радионица, за организовање  књижевних 
сусрета и других културних догађаја , 
4.Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за школску  библиотеку коју користе ученици, 

наставници и стручни сарадници , 
5.Припремање и организовање културних активности школе (књижевне трибине, сусрети, разговори, акције 

прикупљања књига, изложбе, конкурси, обележавање значајних јубилеја везаних за школу и просвету : ,, 

Месец књиге “ , ,, Дан писмености“,  ,,Дечија недеља“, ,, Јубилеј школских библиотека “ , ,, Светски дан 

књиге “ и др. ) , 
6. Учешће у припремању прилога и изради школског гласила и интернет презентације школе. 

 
Рад у стручним органима 
и тимовима 
 

1.Рад у школским тимовима на изради годишњег и развојног плана школе и школског програма , 
2. Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора , 
3. Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и прикупљању средстава за обнову књижног фонда 

. 
Сарадња са надлежним 

установама, 
организацијама,и 

јединицом локалне 

самоуправе 
 

1.Сарадња са другим школама , школском , народном и другим библиотекама на територији локалне 

самоуправе,управног округа и Републике Србије , 
2. Сарадња са локалном самоуправом по питању промоције рада библиотеке и школе , 
3.Сарадња са просветним, културним и другим установама (новинско-издавачким предузећима, домовима 

културе... ) , 
4. Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије и других стручних друштава у лoкалниј 

самоуправи и Републици Србији . 
Вођење документације 

,припрема за рад и 
стручно усавршавање 
 

1.Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци , 
2.Вођење документације о раду школске библиотеке и библиотекара , 
3. Стручно усавршавање -учешће на семинарима , саветовањима и другим скуповима на којима имају 

учешће и школски библиотекари. 
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ПРОГРАМ  РАДА  ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 
Циљеви реализације садржаја у продуженом боравку у складу су са општим циљевима основног образовања (три општа циља).  
-Омогућити детету пун живот и открити његове/њене пуне потенцијале као јединствене особе.  
-Омогућити детету његов/њен развој као социјалног бића кроз живот и сарадњу са осталима како би допринела/допринео добру у друштву. 
-Припремити дете за даље образовање и целоживотно учење (учити како учити) 
Специфични циљеви: потпун и хармоничан развој детета,важност истицања индивидуалних различитости (свако дете је јединствено; осигурава му се развој 

свих потенцијала); фокусирање на учење (истиче се важност онога што  дете учи и процеса којим усваја знања); оспособити ученика за самостално учење; 

истиче се радост учења и подстиче мотивисаност за учење; потенцирати важност учења утемељеног на опажању процеса из окружења (очигледна метода); 
писменост (језичка, математичка, информатичка); рад на начинима изражавања емоција (друштвено прихватљиви модели); развијање духовне димензије 

живота; европска и глобална димензија модерног живљења; плурализам, поштивање различитости и важност толеранције; партнерство у образовању; улога 

технологије у образовању; брига о деци са посебним потребама. 
 
ЗАДАЦИ 
-Развијање љубави и интересовања за школу 
-Упознавање другова и неговање другарства 
-Оспособљавање ученика за рад у колективу 
-Развијање маштовитости и креативности код ученика 
-Развијање такмичарског духа 
-Стицање навика благовременог , тачног и уредног извршавања домаћих задатака 
-Увежбавање писања слова 
-Развијање смисла за тачност и естетски доживљај 
-Развијање свести и навика о чувању здравља 
-Развијање колективног духа и осећаја за групни рад 
-Развијање и неговање  љубави према музици 
-Неговање изражајног читања и рецитовања 
-Развијање координације покрета уз музику 
-Развијање физичке спретности ученика 
 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ АКТИВНОСТ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ 

РАДУ 
НАЧИН 

ОСТВАТИВАЊА 

САДРЖАЈА за ученике за наставнике 
I.Израда домаћих 

задатака и провера 

тачности   

- Понављање,вежбање и утврђивање 

обрађеног градива: српски језик, 
математика, свет око нас . 

Израда задатака Помоћ при изради 

задатака 
мултидисциплинарни 

приступ  
 

II.Ликовно 

изражавање 
-Сликање, цртање 
 

Цртање на задату тему 

или по сопственом избору 
Упућивање на задату 

тему  
-цртање,бојење... 

III. Креативан рад Прављење предмета од папира, 
текстила,гипса, сламки, плодова 

Сецкање,вајање,бојење... Помоћ при изради -истраживачка настава 
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IV.Израда паноа 
 

-,,Јесен“ , ,, Деца у саобраћају“ , ,, У сусрет 

Новој години“ , 
,, Свети Сава“ , ,, Осми  март “,  ,, Ускрс“. 

Украшавање,лепљење,изр

ада заједничког рада... 
Осмишљавање паноа -тимско и сарадничко 

учење  
 

V. Понашање у 

саобраћају 
 

-Илустрације, прављење знакова  Цртање знакова,израда од 

пластелина... 
Давање упутства за 

израду знакова 
учење кроз игру, праксу, 

учење за живот 
 

VI.Спортске и 

друштвене игре 
Игре без реквизита (Вук и јагње; 
Баријачкиње јелечкиње; Ланац; Јурке; 

Жмурке...) 
-Игре лоптом (Између две ватре; 
Добацивање из центра; Обично 

добацивање...) 
-Игре вијачом (Лимбо; Прескакање вијаче; 

Змијице...) 
-Штафетне игре (Мали полигони) 
-Игре уз музику (Музичке столице; Врући 

кромпирићи...) 
-Правила популарних спортских игара 
 -између две ватре , фудбал 
-групне игре, спортске игре, такмичарске  
игре  итд. 
 

Трчање,скакање,прескака
ње вијаче... 

Објашњавање игара факултативни програми 
(спортске активности) 

 
-ванучионична и 
теренска настава 
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ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
Праћење оствцаривања школског програма је континуиран задатак чланова школског тима са циљем унапређивања свих сегмената школског програма. 
Праћење остваривања школског програма реализоваће се на основу неколико елемената, који ће се оперативно разрађивати у поступку планирања и 
реализације праћења: 
Садржај праћења остваривања школског програма : постигнућа ученика, оствареност циљева и задатака, усклађеност циљева и задатака са садржајима 

и темама, адекватност наставних метода и облика рада, активност ученика и наставника, наставна средства, временска динамика, усклађеност са узрастом и 
развојним карактеристикама ученика, фактори који подржавају реализацију планираног и фактори који ометају реализацију планираног у школском 

програму. 
Начин праћења остваривања школског програма: различите методе и технике оцењивања ученика, мерења постигнућа ученика, ученички радови, 
мерење задовољства ученика и наставника у раду, диференцирање различитих нивоа постигнућа ученика и процењицање активности ученика.  
Инструмент праћења остваривања школског програма: тестови, анкете, скале процене, утитници, модели евалуације, извештаји о ученицима. На 

стручним већима је договорено да наставници воде портфолио ученика, који ће бити доступан стручним сарадницима и родитељима. 
Сарадници у тиму за праћење оствативања школског програма: наставници, стручни сарадници, директор, школски тимови других школа, надзорници 
за осигуравање квалитета МПС-а, родитељи, институције које су задужене за унапређивање пракце оцењивања и вредновања. 
Временска  динамика праћења остваривања школског програма:месечно, класификациони периоди, током године. 

ЕВАЛУАЦИЈА И САМОЕВАЛУАЦИЈА НАСТАВНИКА 

 
Ради што бољег и успешнијег оствативања школског програма неопходан је и рад са наставницима на развијању свести о битности самопроцене сопственог 

рада, да би се повећала објективност процене на свим нивоима. Пожељно је да сваки наставник по завршеном дану постави себи питања:  
- Да ли је успео да оствари планиране циљеве и задатке? 
- У којој мери су циљеви и задаци остварени ког појединих ученика? 
- Колико су и да ли су примењене методе и технике одговарале ученицима? 
- Колико су се поклопиле са планираним циљевима и задацима? 
- Шта би могло да се промени у циљу побољшавања наредних часова? 

 
Оваквим ставом према сопственом раду и оваквом оријентацијом наставника ће бити у стању да ученике оспособи за самооцењивање што је један од 

битних циљева наставног рада. 
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ПРАЋЕЊЕ  НАПРЕДОВАЊА И ВРЕДНОВАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 
Оцењивање је у функцији праћења  напредовања ученика: шта је ученик усвојио од прописаних циљева и задатака, шта му теже иде,  шта треба додатно 
подржати те се на основу тога прави план наредних активности у раду са учеником. 
Описно оцењивање које је квалитативно и форматвно, доприноси обезбеђивању услова за остваривање планираних циљева образовања,  односно услов за 

развој ученика кроз образовно-васпитни процес у школи. У првом разреду обавезног основног образовања оцењивање и закључна оцена је описна, док у 
осталим разредима је бројчано оцењивање, осим за верску и грађанско васпитање је описна оцена до краја основног обавезног образовања. Током првог 

разреда, као почетног у институционализованом процесу образовања, оцена и оцењивање, пре свега су у функцији праћења напредовања ученика: шта је 

ученик усвојио, шта му теже иде, шта треба додатно подржати идр. Новина у нашој школи је и разредна тестирања за ученике од првог до четвртог разреда. 

Тестирање реализује педагог школе. Разредни тест обухвата следеће предмете: српски језик, математика и свет око нас/природа и друштво. Процењује 
усвојеност знања по разредима на основу резултата даје инструкције учитељима и предметним наставницима из српског језика, математике, историје, 

географије и биологије.  
 Дефинисати циљеве образовања, а посматрани и као корак до остваривања циљева за први и други циклус, представљају наставницима кључни ослонац да 
осмишљавају своју пракцу оцењивања у контексту целовитости наставног процеса, која је у функцији праћења напредовања ученика и планирање наредних 

наставних активности. Важно је уважавати особености индивидуалног тока развоја и напретка појединог ученика у савладавању школског програма. 
Потребно је да наставник ученикуконтинуирано и на адекватан начин (примерено ученичкој способности да разуме и прихвати), указује на квалитет 
његовог постигнућа у различитим доменима активности и знања. Овим се ученицима омогућава да развијају способност да самостално прате и да 

самостално себе процењују (оцењују) на релативно објективан начин. Постављањем основа за развој способности евалуације, већ у првом разреду ученици 

почињу да се оспособљавају да и акривно учествују у свом развоју и образовању. 
Формативна улога оцењивања захтева да оно има улогу подстицајне повратне информације, што значи да се мора водити рачуна о следећем: 

- Повратна информација је ефикасна када је добро увремењена тј. дата непосредно након активности на коју се односи или током обављене 

активности, 
- Она мора да буде конкретна тј.мора да се односи на активности и продукте детета, а не на личност или трајне карактеристике особе,  
- Она мора бити позитивно интонирана тј.прво да садржи истицање оних елемената који су за похвалу, а тек потом оних елемената у односу на које би 

дете требало или могло да уложи додатне напоре. 

У петом,шестом, седмом и осмом разреду ученици ће се оцењивати из наставних предмета који зајхтевају посебне способности ученика вршиће се полазећи 
од способности ученика, степен спретности и умешности, а посебно ће се узимати у обзир ангажовање ученика . Оцењивањем се подстиче самопоуздање 

ученика и развој личности, као и његово активно учешће у наставним и ваннаставним активностима. Повратне информације о напредовању ученика , 

остварености циљева изадатака и задовољавању развојних потреба ученика прикупљаће се: методом посматрања (систематско, опште и селективно), 
анализом ученичких радова, разговором са ученицима, писменим испитивањем (диктат, краћи контролни задаци, неформални и стандардизовани тестови), 

усменим испитивањем (усмено излагање ученика на задату тему, дискусијама, разговором, објашњавањем појмова, процеса ..)  
Сумативна евалуација је вредновање у завршној фази образовног процеса. Финалнаевалуација има за циљ да сумира исходе и процени њихов квалитет. 
Овако постављено и реализовано праћење напретка ученика и оцењивање (квалитативно, континуирано, коректно, позитивно и адекватно образложено) 

доприноси и њиховом развоју појма о себи, формирању реалне слике о себи, о ономе шта знају, умеју, о својим способностима, што је значајно за развој 

самопоштовања ученика и здравог односа према себи.  
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ОПШТИ И ПОСЕБНИ СТАНДАРДИ ЗНАЊА 

 
Образовни стандарди представљају суштинска знања, вештине и умења која ученици треба да поседују на крају одређеног разреда, циклуса или нивоа 
образовања. То су искази који нас упућују на знање и вештине које очекујемо код ученика на одређеном нивоу постигнућа.  
Образовни стандарди су основа за прикупљање поузданих и ваљаних података о степену остварености очекиваних постигнућа и посредно циљева и 

задатака образовања и васпитања. 
Стандарди оствареностизадатка , односно постигнућа одређује се тако да буде у одређеној мери изнад нивоа који се у датом тренутку може утврдити на 

основу испитивања ученика како би се на тај начин утицало на развој квалитета образовања. На основу испитивања постигнутог стандарди се мењају и 

померају на више. 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ШКОЛЕ 

 
Наша школа има за циљ:  

- Да подстиче стручно усавршавање наставника за креативан рад уз коришћење адекватних и ефикасних метода у циљу постизање квалитетних 

постигнућа и њиховог целокупног развоја, 
- Негује разумевање, сарадњу и поштовање свих учесника образовно-васпитног процеса при чему развијамо свест о самоодговорности и  
- Да се знање ученика подигне на један виши ниво. 

 
Желимо да постанемо школа у којој наставни процес и учење пружају квалитетно , савремено образовање и развијају способност применљиве у 

свакодневном животу. У нашој школи сваки ученик у интеракцији са носиоцима наставног процеса налази себе и задовољавање својих потреба. Да би ово 

било остварљиво школа је учестовала на бројним конкурсима за израду пројеката. 
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